
    2022./2023. mācību gads atnācis 
ar jaunām cerībām un vēlmēm, piepil-
dīts un interesants. Skolas saimi papil-
dinājis kupls skolēnu skaits no kaimi-
ņu novadiem, kā arī mācību procesā 
iesaistīti un atbalstīti ukraiņu skolēni.

Mūsu absolventi veiksmīgi nokār-
tojuši centralizētos eksāmenus gan 
pamatlīmenī 12. kl., gan optimālajā 
līmenī 11. kl. 12. kl. vidējais vērtē-
jums angļu valodā 80,2%, valstī 
vidējais – 69%, latviešu valo-
dā vidējais vērtējums 73,7%, 
valstī vidējais – 52,2%, mate-
mātikā vidējais vērtējums – 
61,5%, valstī vidējais – 37,6%. 
Augsti rādītāji ir arī 11. kl. sko-
lēniem eksāmenu optimālajā 
līmenī, pie tam šajā mācību 
gadā  rezultātus   var uzlabot.

Labie centralizēto eksā-
menu vērtējumi ir rezultējušies 
tālākizglītības gaitās, mūsu absolventi 
studē budžeta grupās RTU, LU, RTA, 
VA, kā arī apgūst dažādas  sev intere-
sējošās specialitātes.

Šajā gadā noslēgsies trīs gadu 
pārejas periods, kurā tiek ieviesta 
pilnveidotā mācību pieeja. Noslēdzo-
šais mācību gads paredz jaunās pie-
ejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei, kā 
arī līdz ar to sākotnējo rezultātu izvēr-
tēšanu par tās ieviešanas rezultātiem 
mācību gada beigās. 

Precizēti un aktualizēti arī vērtē-
šanas jautājumi. Mācību snieguma 
vērtēšana apguves līmeņos paredzē-
ta 1. – 3. klasē un mācību sasniegumu 
vērtēšana 10 ballu skalā –  4. – 9. klasē 
un vidējās izglītības pakāpē. 

Valsts izglītības satura centrs ir 
sagatavojis Ministru kabineta notei-
kumu projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2019. gada 3. septembra 
noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par 
valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu, vispārējās vidējās izglītības 
programmu paraugiem”,” kura mērķis 
ir precizēt valsts pārbaudes darba vei-

Jaunumi vērtēšanā un valsts pārbaudes 
darbu norisē, jauno mācību gadu uzsākot

dus un noteikt, 
ka ar 2023./2024. 

mācību gadu izglīto-
jamiem jākārto arī valsts pārbaudes 
darbs dabaszinībās vispārīgajā līmenī 
vai fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai ģeogrāfi-
jā vismaz optimālajā līmenī.

Ieviešot pilnveidotā mācību satura 
pieeju, noteikumu projekts paredz no-
teikt dažādus valsts pārbaudes darbu 
veidus vidējās izglītības posmā – eksā-
menus, centralizētos eksāmenus un 
monitoringa darbus, kas ļaus paplaši-
nāt iespēju iegūt daudzveidīgākus da-
tus par izglītojamo sniegumu dažādās 
mācību jomās. 

2022./2023. mācību gadā noslēg-
sies jaunās eksaminācijas sistēmas 
ieviešana, kurā ir paredzēti vairāki bū-
tiski jauninājumi.

9. klašu skolēni kārtos eksāme-
nus latviešu valodā, svešvalodā, ma-
temātikā un plānots arī ieviest jaunu 
starpdisciplināru valsts pārbaudes 
darbu, kurā būs saturs no sociālās un 
pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnolo-
ģiju mācību jomām; vērtējums visos 
9. klases eksāmenos tiks izteikts pro-
centos;  pamatskolas un vidusskolas 

beidzējiem nepieciešams eksāmenos 
uzrādīt vismaz 10% snieguma rezul-
tātu; eksāmenu norise pakāpeniski 
notiks digitālā formā – jau nākamgad 
paredzēta pirmo eksāmenu norise 
speciāli pielāgotā valsts pārbaudes 
darbu informācijas sistēmā un tuvā-
kajos gados paredzēta visu augstākā 
līmeņa eksāmu norise šajā sistēmā.

No 2024./2025. m.g. valsts no-
teiktajā pārbaudes darbā (gan par pa-
matizglītību, gan vidējo izglītību) vēr-
tējums nav iegūts, ja darba kopvērtē-
jums ir mazāks nekā 20 procenti.

 2022./2023. mācību gadā - ir ma-
zāks nekā 10 procenti; 2023./2024. 
mācību gadā – ir mazāks nekā 15 pro-
centi.

Lai iegūtu izglītības dokumentus, 
apgūtu  izglītības pakāpes  zināšanu 
kopumu, pilnveidotu prasmes un ie-
maņas, skolēniem būs jāiegulda no-
pietns mācību darbs. Tāpēc atbalsts 
būs skolas, ģimenes un visas sabied-
rības sadarbība, jo laba izglītība ir tau-
tas nākotne un pamats personības 
izaugsmei.
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Aktuāli lauksaimniecībā

2022. gada 25. augustā  
Nr. 11

1. Par Varakļānu novada domes 
2013. gada 31. janvāra sēdē ar lēmu-
mu Nr. 1.5. apstiprināto noteikumu 
„Kārtība, kādā notiek Varakļānu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma at-
savināšanas process, nosacītās cenas, 
apmēra noteikšana un atsavināšanas 
rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana 
Varakļānu novada pašvaldības budže-
tā” grozīšanu.

2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
13-45, Varakļāni, Varakļānu novads, 
atsavināšanu un nosacītās cenas no-
teikšanu.

3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
18-7, Varakļāni, Varakļānu novads, at-
savināšanu un nosacītās cenas noteik-
šanu.

4. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-6, 
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavinā-
šanu un nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par nekustamā īpašuma „Silarā-
ji” sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma „Grēve-
ļi” sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Ozoli” 
sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Ladu-
ži” sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Bērzi”, 
Murmastienes pag., Varakļānu nov., 
pārņemšanu pašvaldības  īpašumā 
bez atlīdzības.

10. Par nekustamā īpašuma Krust-
pils iela 27, Varakļāni, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma Krust-

pils iela 43, Varakļāni, izsoles rīkošanu.
12. Par nekustamā īpašuma Krust-

pils iela 43A, Varakļāni, izsoles rīkoša-
nu.

13. Par nekustamā  īpašuma no-
došanu atsavināšanai.

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

15. Par personu iekļaušanu paš-
valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistros.

16. Par palīdzības sniegšanu dzī-
vokļa jautājuma risināšanā.

17. Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu.

18. Par materiālās palīdzības pie-
šķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.

Piešķirt vienreizēju materiālo palī-
dzību 30,00 EUR apmērā skolas gaitu 
uzsākšanai katram Varakļānu vidus-
skolas skolēnam, kurš 2022. gada 1. 
septembrī pirmo reizi uzsāk mācības 
1. klasē.

19. Par atbalstu biedrībai „Pieau-
gušo attīstības projekts”.

Piešķirt biedrībai „Pieaugušo attīs-
tības projekts” līdzfinansējumu zupas 
virtuves darbības nodrošināšanai līdz 
270,00 EUR/mēnesī  laika periodā no 
01.09.2022. līdz 31.05.2023.

20. Par izmaiņām Mantas atsavi-
nāšanas un izsoles komisijas sastāvā:

20.1.  Atbrīvot Annu Mālnieci no 
Mantas atsavināšanas un izsoles komi-
sijas locekļa pienākumu pildīšanas.

20.2. Ievēlēt Mantas atsavināšanas 
un izsoles komisijas sastāvā  Anitu Bro-
ku ar 26.08.2022.

21. Par naudas balvu piešķiršanu 

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
nozīmīgās dzīves jubilejās

Tiek dots vārds M. Justam
22. Par Varakļānu „Dzīvokļu komu-

nālais uzņēmums” SIA ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu tarifu apstiprinā-
šanu:

22.1. Apstiprināt Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA 
sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma 
(ūdens ieguve, sagatavošana un piegā-
de)  tarifu – 1,04 EUR/m3 (bez PVN);

22.2. Apstiprināt Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA 
sniegtā notekūdeņu savākšanas un at-
tīrīšanas pakalpojuma  – kanalizācijas 
tarifu – 1,74 EUR/m3 (bez PVN).

22.3. Lēmuma 1. un 2. punktā ap-
stiprinātos tarifus piemērot ar 2022.
gada 1. novembri.

22.4. Atzīt par spēku zaudējušu 
Varakļānu novada domes 2015. gada 
28. maija sēdes lēmumu Nr. 6.9. „Par 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA ūdenssaimniecības pakal-
pojumu  tarifu apstiprināšanu”.

23. Par saistošo noteikumu Nr. 10 
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
un sabiedrisko kārtību Varakļānu no-
vadā” apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma Zem-
gales iela 34, Varakļāni, Varakļānu 
nov., zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu.

  M. Justs,   
Domes priekšsēdētājs

 S. Brokule,
Nekustamo īpašumu speciāliste

No 2022. gada 7. oktobra līdz 7. 
novembrim jaunajiem saimniekiem 
būs iespēja iesniegt projektus pasāku-
mā „Atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem” uzņēmējdarbības uzsākša-
nai. Atbalsta mērķis ir sekmēt gados 
jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā 
lauksaimniecības darbībā un nodro-
šināt darbaspēka atjaunošanos un 
paaudžu nomaiņu lauksaimniecības 
sektorā. Šī ir iespēja saņemt vienrei-
zēju maksājumu jaundibināta (vai pār-
ņemta) lauksaimniecības uzņēmuma 
dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar 
iesniegto darījuma darbības plānu.

Sestās kārtas pieejamais publiskais 
finansējums ir 2,52 miljoni eiro, kas sa-
dalīts pēc reģionalizācijas principa.

Darījumdarbības plāna īstenoša-
nas termiņš iesniegtajiem projektiem 
ir 2025. gada 30. jūnijs. 

No 2022. gada 8. novembra līdz 
8. decembrim mazie lauksaimnieki 
varēs pieteikties atbalstam pasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai attīstot mazās lauku saimnie-
cības”. Šī ir 7. projektu kārta ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanās instrumenta 
finasējumu 6,36 miljoni eiro apmērā.
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lau-

ku saimniecību konkurētspēju.
Projekta iesniegumus lauksaim-

niekiem jāsagatavo sadarbībā ar ap-
stiprinātiem konsultāciju pakalpojumu 
sniedzējiem.

Katrs mazais lauksaimnieks sa-
ņems 15000 eiro, kas tiks izmaksāts 2 
daļās atbilstoši darījumdarbības plā-
nam. Pieejamais finansējums sadalīts 
pēc reģionalizācijas principa.

Darījumdarbības plāna īstenoša-
nas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs.

Janīna Grudule,
Novada lauks. konsultante
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Būvvalde informē

Varakļānu novada pašvaldība, re-
ģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 
13, Varakļānos, rīko  pašvaldības  ne-
kustamā īpašuma  Krustpils ielā 43, 
Varakļānos, Varakļānu novadā, 
kadastra numurs  7017 001 0757, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu  
7017 001 0250 – 1633 m2 platībā. Īpa-
šuma izmantošanas veids – savrupmā-
ju apbūves teritorija, kas jāuzsāk 24 
mēnešu laikā no pirkuma līguma no-
slēgšanas brīža.

Nekustamā īpašuma izsoles sāku-
ma cena – 2000,00 EUR, izsoles solis – 
50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģis-
trēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 

Varakļānu novada pašvaldība, re-
ģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 
13, Varakļānos, rīko  pašvaldības  ne-
kustamā īpašuma Krustpils ielā 43A, 
Varakļānos, Varakļānu novadā, 
kadastra numurs  7017 001 0255, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Nekustamais īpašums sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu  
7017 001 0255 – 1385 m2 platībā. Īpa-
šuma izmantošanas veids -  savrup-
māju apbūves teritorija, kas jāuzsāk 
24 mēnešu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.

Nekustamā īpašuma izsoles sāku-
ma cena – 2500,00 EUR, izsoles solis – 
50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģis-
trēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 

Vēršam uzmanību, ka BŪVAT-
ĻAUJAS, kas izsniegtas līdz 2014. 
gada 1. oktobrim ir derīgas līdz 2022. 
gada 1. oktobrim, pēc kura tās zau-
dēs spēku.

Varakļānu novada BūvValde ai-
cina laicīgi sakārtot īpašumus un 
dokumentāciju līdz BŪVATĻAUJAS 
termiņa beigām, kas maksimāli ir 
astoņi gadi:

1) ja būvdarbi ir pabeigti – ēkas 

nodošana ekspluatācijā;
2) ja būvdarbi nav uzsākti – ie-

sniegums par būvatļaujas anulēša-
nu;

3) ja būvdarbi ir uzsākti, bet nav 
pabeigti – būvatļaujas termiņa paga-
rināšana.

BŪVATĻAUJA ļauj veikt būvniecību: 
pēc Būvvaldes atzīmes par projektēša-
nas nosacījumu izpildi, ar ko Būvatļau-
ja kļuvusi neapstrīdama, drīkst uzsākt 

būvdarbus – būvlaukumā vai būvē, lai 
radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavo-
tu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjauno-
tu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu 
būvi vai ierīkotu inženiertīklu. 

Patvaļīgas būvniecības gadījumā 
Būvvalde var lemt par būves atjaunoša-
nu iepriekšējā stāvoklī vai tās sakārto-
šanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas 
plānojuma dokumentiem, un persona 
var tikt administratīvi sodīta.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 43A, 
VARAKĻĀNI, IZSOLI

2022.gada 18. oktobra plkst. 12:00 
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 HABALVV22 vai 
Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodroši-
nājuma nauda 200,00 EUR apmērā un  
reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 19. ok-
tobrī plkst. 15.30 Varakļānu novada 
pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa 
NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalīb-
niekus reģistrē no izsoles paziņojuma 
publicēšanas dienas līdz 2022. gada 
18. oktobra plkst. 12.00, Varakļānu 

novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Vara-
kļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no 
izsoles rezultātu apstiprināšanas domē 
par nosolīto nekustamo īpašumu jāsa-
maksā avansa maksājums vismaz 10 
procentu apmērā no savas  piedāvātās 
augstākās summas. Iemaksātā nodro-
šinājuma summa tiek ieskaitīta avan-
sā. Pārējā summa par nosolīto Nekus-
tamo īpašumu jāsamaksā laika perio-
dā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, 
veicot bezskaidras naudas norēķinu uz 
Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pie-
ejama pa tālr. 64860840, e-pasts:  va-
raklani@varaklani.lv un interneta viet-
nē www.varaklani.lv.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 43, 
VARAKĻĀNI, IZSOLI

2022. gada 18. oktobra plkst. 12.00 
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 HABALV22 vai 
Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodroši-
nājuma nauda 200,00 EUR apmērā un  
reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 19. ok-
tobrī plkst. 15.00 Varakļānu novada 
pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa 
NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalīb-
niekus reģistrē no izsoles paziņojuma 
publicēšanas dienas līdz 2022. gada 
18. oktobra plkst. 12.00, Varakļānu 

novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Vara-
kļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no 
izsoles rezultātu apstiprināšanas domē 
par nosolīto nekustamo īpašumu jāsa-
maksā avansa maksājums vismaz 10 
procentu apmērā no savas  piedāvātās 
augstākās summas. Iemaksātā nodro-
šinājuma summa tiek ieskaitīta avan-
sā. Pārējā summa par nosolīto Nekus-
tamo īpašumu jāsamaksā laika perio-
dā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, 
veicot bezskaidras naudas norēķinu uz 
Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pie-
ejama pa tālr. 64860840, e-pasts:  va-
raklani@varaklani.lv un interneta viet-
nē www.varaklani.lv.
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Mājsaimniecībām, kas apkurē iz-
manto elektroenerģiju, koksnes gra-
nulas, koksnes briketes vai malku, 
pieteikumi jāiesniedz no 2022. gada 
1.oktobra elektroniski www.epa-
kalpojumi.lv vai klātienē Varakļānu 
novada pašvaldības administrācijā, 
Murmastienes vai Varakļānu pagas-
tu pārvaldēs. 

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 
1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, no-
teikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt 
atbalstu – 40 eiro/ber.m3 (aptuveni 35 
eiro/MWh). Valsts kompensēs izmaksu 
pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmak-
sas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne 
vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais 
atbalsta apjoms, par kuru varēs sa-
ņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai 
būs 35 eiro/ber.m3. Pieteikumus at-
balsta saņemšanai pašvaldībā būs 
jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra 
līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Savukārt malkai, kas iegādāta līdz 
š.g. 31.  augustam un par ko nevar 
uzrādīt maksājumu apliecinošu do-
kumentu, valsts kompensēs fiksētu 
atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Pie-
teikumus atbalsta saņemšanai paš-
valdībā būs jāiesniedz no 2022. gada 
1. oktobra līdz 30. novembrim.

Ja par šo pašu mājokli papildus tiks 

Energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai paredzēts atbalsts 
mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, 
koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās 
siltumapgādes pakalpojumu

iesniegts malkas atbalsta pieteikums 
ar maksājumu apliecinošu dokumen-
tu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbal-
sta apmēram, kas pārsniedz 60 eiro, 
ņemot vērā iepriekš minētos malkas 
cenas un apjoma nosacījumus. 

Koksnes briketēm un koksnes gra-
nulām izmaksu pieaugums tiks kom-
pensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas 
pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vai-
rāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksi-
mālais atbalsta apjoms, par kuru varēs 
saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecī-
bai būs 10 tonnas. Pieteikumus at-
balsta saņemšanai pašvaldībā būs 
jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra 
līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei 
izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks 
piešķirts tiem lietotājiem, kuru pa-
tēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, 
bet ne vairāk kā 2000 kWh, balstoties 
uz apkures sistēmas ar elektroener-
ģiju pašdeklarācijas principu. Valsts 
kompensēs 50% no elektroenerģijas 
cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, 
bet ne vairāk kā 100 eiro/MWh. Jeb-
kurai mājsaimniecībai pirmās patērē-
tās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši 
elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai 
elektroenerģijas cenai, bet tiks kom-
pensēts patēriņš, kas pārsniedz šo 

slieksni. Pašvaldībā pieteikumus jā-
iesniedz no 2022. gada 1. novembra 
līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē 
izmanto dabasgāzi, kompensācijas ap-
mērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 
eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēne-
ša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī 
(21 m3/mēnesī).  Atbalsts tiks piemē-
rots automātiski mājsaimniecību 
rēķinos.

Dabasgāzes un elektroenerģijas 
lietotājiem, kas maksā par pakalpoju-
mu pēc izlīdzinātā maksājuma prin-
cipa, regulējumā noteikts pienākums 
dabasgāzes un elektroenerģijas tir-
gotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma 
pārrēķinu, ņemot vērā faktisko māj-
saimniecību patēriņu un veicot maksā-
juma korekcijas par iepriekšējiem mē-
nešiem. Pārrēķinu ar ietverto atbalstu 
dabasgāzes lietotāji saņems septem-
brī, tajā būs ietverts atbalsts par jūliju 
un augustu.

Atbalsts  centralizētās siltumener-
ģijas pakalpojuma maksas kompen-
sācijai, izmaksu pieauguma segšanai, 
noteikts 50% apmērā no cenas, kas 
pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalstu pie-
mēros automātiski mājsaimniecību 
rēķinos.

PAZIŅOJUMS  par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu palielināšanu

Tarifa aprēķins ir veikts, ņemot vērā ekonomisko situāciju un pakalpojuma 
nodrošināšanas izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar:

1. Elektroenerģijas izmaksu pieau-
gumu;

2. Materiālu, degvielas un trans-
porta izmaksu pieaugumu;

3. Darbaspēka izmaksu pieaugu-
mu.

Iepriekšējais pakalpojumu tarifs 
tika apstiprināts 2015. gada 28. maijā.

Jautājumu gadījumā aicinām vēr-
sties Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA  adresē: Rīgas iela 13, 
Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz 
e-pastu: dzku@varaklani. HYPERLINK 
„mailto:dzku@varaklani.lv”lv

tālrunis: 26499918 (Inese)

 Pakalpojuma
veids

Spēkā esošais tarifs
EUR (bez PVN)

Tarifs ar 01.11.2022. 
EUR (bez PVN)

Tarifa 
palielinājums 

(%)

Ūdensapgādes 
pakalpojums 0,88 1,04 18,18

Kanalizācijas 
pakalpojums 1,46 1,74 19,18

Varakļānu novada dome 25.08.2022. sēdē ar lēmumu 11. 22 „Par Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu” lēma par pašvaldības kapitālsabiedrības Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA Varakļānu novada teritorijā sniegto ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināšanu, kuri tiks piemēroti ar 2022.
gada 1. novembri.
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Aicinājums
Cienījamie Varakļānu novada iedzīvotāji!
Aicinu 1. oktobrī doties uz Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām, būt aktī-

viem un gudriem. Izvēlieties gudrus un pieredzējušus pilsoņus 14. Saeimas sa-
saukumam, vērtējiet viņu paveikto, nepakļaujoties vilinošiem un neizpildāmiem 
partiju priekšvēlēšanu solījumiem.

Vērtējot partiju darbību, atcerieties, kā to pārstāvji balsoja PAR Vara-
kļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam (pielikumā tabula no Saei-
mas sēdes balsojuma).

Ar cieņu – Aina Jaunzeme

Informācija par 
14. Saeimas 
vēlēšanām 
Varakļānu 
novadā

2022. gada 1. oktobrī Latvijā no-
tiks kārtējās – 14. Saeimas – vēlēšanas, 
kurās uz nākamajiem četriem gadiem 
būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. 

Varakļānu novada vēlēšanu komi-
sija paziņo, ka 14. Saeimas vēlēšanu 
nodrošināšanai  Varakļānu novadā 
darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 657 Varakļānu novada kul-
tūras centrs, kura atrašanās vieta     
1. Maija laukums 4, Varakļāni, Vara-
kļānu novads,

Nr. 671 Murmastienes kultūras 
nams, kura atrašanās vieta Jaunatnes 
iela 14, Murmastiene, Murmastienes 
pag., Varakļānu novads;

Nr. 676 Stirnienes kultūras 
nams, kura atrašanās vieta Stirnienes 
muiža 2, Varakļānu pag., Varakļānu no-
vads.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
• pirmdien, 26. septembrī, no 

17.00 līdz 20.00;
• otrdien, 27. septembrī, no 8.00 

līdz 11.00;
• trešdien, 28. septembrī, no 17.00 

līdz 20.00;
• ceturtdien, 29. septembrī, no 

9.00 līdz 12.00;
• piektdien, 30. septembrī, no 

10.00 līdz 16.00.
Iecirkņos būs iespējams iepazīties 

ar deputātu kandidātu sarakstiem un 
programmām, kā arī pieteikt balsoša-
nu mājās vēlētājiem, kuriem veselības 
stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot 
iecirknī, kā arī, ja vēlēšanu dienā vēlē-
tājam jāaprūpē slimnieks.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
vēlēšanu dienā 1. oktobrī ir no plkst. 
7.00 līdz 20.00. Vēlētāji balsot var jeb-
kurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā 
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu 
dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāša-
nā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 
26., 29., un 30. septembrī iepriekš no-
rādītajos laikos Varakļānu novada 657.
iecirknī – Varakļānu novada kultūras 
centrā, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, 

Varakļānu novads.
14. Saeimas deputātu kandidātu 

saraksti, priekšvēlēšanu programmas, 
kā arī cita informācija pieejama Cen-
trālās vēlēšanu komisijas mājaslapā 

www.cvk.lv.

Varakļānu novada vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāja Aija Ščucka, t. 

29454332 
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Marija Madžule dzimusi 1949.
gada 11. septembrī, Rēzeknes rajonā, 
Dekšāres pagastā, Madžuļu sādžā.

No 1956. līdz 1964. g. Marija mā-
cījās Dekšāru astoņgadīgajā skolā, pēc 
tam no 1964. līdz 1966. g. Varakļānu vi-
dusskolā. Jāpiezīmē, ka tas bija ekspe-
rimentālais gads, kad latviešu skolās  
vidusskolas kursu mēģināja beigt divos 
gados.

No 1967. līdz 1972. g. Marija strā-
dāja Dekšāres ciemā par kluba vadītā-
ju un vienlaicīgi mācījās Rīgas kultūras 
darbinieku tehnikumā par deju kolek-
tīvu vadītāju.

No 1972. g. līdz 1989. gadam viņa 
strādāja Viļānu pilsētas KN par meto-
diķi, vadīja jauniešu deju kolektīvus 
gan KN, gan Latgales LIS (Lopkopības 

 Varakļānu Goda pilsone Marija Madžule (1949)
izmēģinājumu stacija).

No 1989. g. janvāra līdz 2002. g. 
strādāja Varakļānu KN par direkto-
ri senioru deju kolektīvu vadītāju un 
vienlaicīgi vadīja Varakļānu vidussko-
las tautas deju kolektīvus.

No 2002. g. februāra strādāja tikai 
kā deju kolektīvu vadītāja KN un Vara-
kļānu vidusskolā. Vadīja pie KN darbo-
jošos pirmsskolas vecuma brīvo deju 
kolektīvus, jauniešu, vidējās paaudzes 
un senioru deju kolektīvus. Vidusskolā 
1. – 2. klasi, 3. – 4. kl., 5. – 8. kl. un 9. – 
12. kl. deju kolektīvus.

Visi deju kolektīvi ar labām sek-
mēm ir startējuši deju kolektīvu ska-
tēs, kā arī ir bijuši visu deju svētku da-
lībnieki.

Līga Osipova

Saulainā augusta rītā, 
spītējot karstajam laikam, 
mēs, „Varakļānu Aspazijas”  
sievas, devāmies ceļojumā 
uz Rēzekni – pilsētu” Latga-
les sirdī”.

Mūs sagaidīja gide, kura 
uzveda  ar liftu uz „Zeimuļa” 
jumta – skatu torņa, kur va-
rējām skatīt vecpilsētu, baz-
nīcu torņus. Vecās mājas 
ir saglabājušās ļoti maz, jo 
Rēzekne kara laikā praktiski 
tika nopostīta.

Otrā Rēzeknes upes 
krastā ir saglabājusies eb-
reju Zaļā sinagoga, vissenā-
kā koka ēka pilsētā, vienīgā 
no 12 sinagogām. Māja tika 
restaurēta  sākotnēja izska-
tā, ir saglabājušies sakrālo 
priekšmetu kolekcija – To-
ras tīstokļi, ecba, arī krāsns 
Macas cepšanai.

Latgales ielā mūs sagaida Rēzek-
nes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas 
katoļu katedrāle, kurā pašlaik notiek 
vērienīga restaurācija, sānu altāri bija 
skatāmi spoži apzeltīti. Gide intere-
santos stāstos  izstāstīja katedrāles 
vēsturi.

Uz pilsētas galvenās ielas atrodas 
piemineklis Latgales Māra, kurš celts 
par tautas saziedotiem līdzekļiem. 
1939. gadā atklāts pirmo reizi, taga-
dējais atjaunots jau trešo reizi. Blakus 

Vasara – laiks ceļošanai
Aizsargu forma, dažādas 
medaļas, Lāčplēša orde-
nis, pat tajā laikā rīkoto 
pasākumu afišas. Tas viss 
ir digitalizēts. Otrā stāvā 
izvietota gleznu galerija.

Pusdienlaikā baudī-
jām skaisto Kovšu ezera 
skatu ar promenādi ap-
kārt ezeram.

Tālāk mūsu ceļš veda 
gar gleznainā Adamovas 
ezera krastu uz Lendžu 
pagastu. Jauna ģimene ir 
atgriezusies no Rīgas savā 
dzimtajā ciemā un bijušās 
skolas pagrabā ir iekārto-
juši kafijas grauzdētavu  
„Kuup kafija”. Skatījām, kā 
notiek  grauzdēšana, mal-
šana un  degustējām ļoti 
garšīgas vairākas kafijas 
šķirnes. Mājās braucot, 
arī nopirkām kafijas paci-

ņas, lai varam baudīt kafiju un cienāt 
mājiniekus.

Otrā ezera krastā mūs sagaidīja 
„Apkalnmāju” saimnieks, tā ir vienīgā 
darbnīca Latvijā, kur izgatavo zirglie-
tas, šuj arī siksnas un citus dabīgās 
ādas izstrādājumus.

Paldies Varakļānu novada domei 
par piešķirto autobusu, šoferim Iman-
tam par vizināšanu, arī ekskursantēm  
par izturību karstajā dienā.

 Helēna Siliņa

parkā savus zeltītos kupolus spīdina 
Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas 
pareizticīgo katedrāle ar savu intere-
santo vēsturi un interesantajām iko-
nām – zeltā.

Augustā, pilsētas svētku laikā, tur-
pat pie Pilskalna, restaurētā ēkā atklā-
ja „Brīvvalsts dārgumu namu”. Mūs 
sagaida smaidīga gide Jolanta, kuras 
stāstos varētu klausīties ilgi, bet vilina 
spīdīgas vitrīnas, kur izvietotas kolek-
cionāru savāktās lietas – apbalvojumi, 
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Plenērs 
Varakļānos

Kad saulainā un siltā vasariņa ir 
aizskrējusi, tad paliek tikai atmiņas un 
fotogrāfijas par piedzīvoto, ar kurām 
varam tīksmināties vēsajos rudens un 
ziemas vakaros. Tā ir ar maniem vasa-
ras lieliskākajiem piedzīvojumiem. Ik 
pa laikam telefonā atveras galerija ar 
šā gada gleznošanas plenēra bildēm. 
Ak, cik šī bija darbīga un radoša augus-
ta nedēļa! 

X Starptautiskajā glezniecības ple-
nērā „Baltā pilsēta 2022” piedalījās lat-
viešu un lietuviešu mākslinieki: Jolanta 
Ābele, Beāte Ločmele, Vija Stupāne, 
Ilze Griezāne, Vēsma Ušpele,  Agra Ri-
tiņa, Aija Prince, Jurga Sidabriene, Ban-
gutis Propoliones.

Lai arī mākslinieki Varakļānus ir 
gleznojuši ne pirmo reizi, viņi saka, 
ka vienmēr te ierodoties, var atklāt ko 
jaunu un gūt iedvesmu gleznošanai. 
Šoreiz īpaši uzrunāja  ziedošie pilsēti-
ņas dārzi – sprogainie un trauslie pu-
ķuzirnīši, daudzkrāsainie flokši, stal-
tās gladiolas, bagātīgās hortenzijas… 
un ziedu reibinošā smarža neatstāja 
māksliniekus vienaldzīgus. Viņi spēja 
vasaru noķert un uzlikt uz audekla. 
Kaut arī svelmainā saulīte ieviesa savu 
darba grafiku un māksliniekiem bija 
jāpielāgojas agrajam, ne tik karstajam 
rīta cēlienam un dienas vidū bija jā-
meklē ēnainākās vietas.  Šī visa bagā-
tība bija jaušama katrā gleznā.

Kā katru gadu, arī šogad jubilejas 
plenēra ietvaros tika rīkotas gleznie-
cības meistarklases interesentiem 
– mums pašiem. Entuziastiem, kuri 
uzdrīkstējās gleznot arī bez māksli-
nieciskās izglītības. Kuri ar degsmi 
un patiesu prieku uzklausīja māks-
linieces Jolantas Ābeles ieteikumus, 
droši jauca krāsas un radīja fantastis-
kus darbus. Gleznojot aizmirsās, kas 
mēs esam, priecājāmies par krāsām 
uz paletes, par molbertu un audeklu 
uz tā, viss, kas paliecis mājās, liekas 
nesvarīgs, jo meklējām sevi un bijām 
dialogā ar dabas mākslas neapgāža-
majiem likumiem.

Šis bija īsts jubilejas pasākums, par 
ko liecināja plenēra noslēguma izstā-
de – gleznās ziedi, rokās ziedi, smaidi, 
sarunas ar māksliniekiem un skatītāju 
pūļi. 

Paldies jums par laba vēlējumiem 

un lai mēs visi, tāpat kā mākslinieki, 
spētu radīt darbu jebkuros apstākļos 
galvenais ir noķert mirkli – dvēseli un 
apzināties, ka tas pieder tikai tev.

Ieva Melne-Mežajeva

Agra Ritiņa

Kopā ar lietuviešu 
māksliniekiem Jurgu Sidabrieni 

un Bangutis Propoliones.

Puķuzirņi.

Vija Stupāne.

Meistarklases „Kad radīšanas prieks ir mums pašiem”.

Vēsma Ušpele.
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1. septembris

Dziesma „Tici sev” Dzied Katrīna, Māra, Ēriks, 
Ārija, Anita. Pie klavierēm Agnija.

Mēs apsolām mācīties tikai uz deviņām un desmit ballēm.

Smaidi. Ziedi. Dzīvība. 
Kad Mākslinieks Rudens ar 
savu otu dāsni krāso kokus, 
katru dienu mainot lapām 
toņus. Kad sulīgi āboli košās 
krāsās dārzos veido ābolu 
paklājus. Kad dzeltenās sau-
lespuķes vēl cenšas noķert 
pēdējos saules starus. Ir klāt 
skolas laiks. Ir laiks atkal sa-
tikties, laiks apgūt kaut ko 
jaunu.

Septembrī mēs visi kopā 
un katrs no mums sākam 
rakstīt jaunu lappusi savā 
dzīves grāmatā. Cik intere-
santa tā būs – tas atkarīgs 
no mums pašiem. Kādam 
tā būs melnbalta, ar rūpīgi 
rakstītiem burtiem, kādam 
žilbinoši krāsaina. Protams, 
viegli nebūs nevienam, bet 
galvenais ir ticēt saviem spē-
kiem un nepadoties. 

Ar bērnu čalām, 
smiekliem, dzidrajām bal-
sīm un mūzikas instrumentu 
skaņām ir sācies 2022./2023. 
mācību gads Varakļānu Mū-
zikas un mākslas skolā! Tas 
solās būt radošs, interesants 
un krāsains. Pilns ar mūzikas skaņām 
un krāsu toņiem. Savas zināšanas sko-
lēniem centīsies nodot zinoši, radoši 
un draudzīgi skolotāji.

Mēs vienmēr lepojamies ar saviem 
audzēkņiem. Gan ar tiem, kuri šobrīd 
nāk uz skolu, gan ar tiem, kuri jau savā 

dzīvē ir daudz ko sasnieguši un kļu-
vuši par ievērojamiem mūziķiem un 
māksliniekiem. Katram skolotājam ir 
gandarījums izlaidumā redzēt savus 
izaugušos un prasmīgos audzēkņus. 
Katrā septembrī atkal ir satraukums 
un neziņa par jaunajiem skolēniem. 

Mēs ļoti priecājamies par 
tiem bērniem, kuri ir no-
lēmuši apgūt mākslas un 
mūzikas gudrības mūsu 
skolā. Šogad esam jo īpa-
ši saviļņoti, jo mūsu sko-
lēnu skaitam pievienojās 
29 jaunie audzēkņi. Tas ir 
rekordliels cipars pēdējo 
gadu laikā.

1. septembra dienā 
skolēni deva svinīgo so-
lījumu. Gribu novēlēt, lai 
šie solījumi visiem vieg-
li izpildāmi, lai ikdienā 
mēs satiktos ar prieku 
un smaidu. Lai mūsu jau-
natnes apņēmības pilnie 
skatieni ir tikpat dedzīgi 
gan pirmajā skolas die-
nā, gan pēdējās klasēs. 
Savukārt lielāko klašu 
skolēniem vēlu būt apzi-
nīgiem un centīgiem, lai 
ietu uz priekšu un būtu 
tuvāk saviem izvirzīta-
jiem mērķiem. 

Vēlu izturību gan 
skolēniem, gan viņu ve-
cākiem un, protams, arī 
pedagogiem. Visi kopā 

mēs sasniegsim visaugstākās virsot-
nes. Un centīsimies, lai katru dienu va-
rētu novērtēt visu, kas mums ir dots. 
Lai mums visiem veiksmīgs, krāsains 
un aizraujošs Jaunais mācību gads!

Ieva Melne-Mežajeva

Laiks Saturs Lektors

14.30 – 14.45  „Meža dienu” vēsture, projekta „Meža dienas 2022” ietvaros 
paveiktie darbi”.

Māris Justs, 
Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājs 

14.45 – 15.30

„Varakļānu iespējas apkārtnes dabas resursu izmantošanai 
novada atpazīstamības un lokālās uzņēmējdarbības veicināšanai. 
Koki, krūmi, pilsētvides ainavā un dekoratīvo koku / krūmu 
sortiments”.

Andrejs Svilāns, Dabas aizsardzības 
pārvaldes ģenerāldirektors

15.30 – 16.15 „Meža atjaunošana / kopšana. Izmaiņas likumdošanā”. Mairita Bondare, MKPC Madonas 
nodaļas vecākā konsultante

16.15 –16.30 Varakļānu novada pašvaldības prakse normatīvo aktu 
piemērošanā par koku ciršanu ārpus meža zemes.

Oskars Kančs, Varakļānu novada 
pašvaldības izpilddirektors

16.30 – 17.30 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

INFORMATĪVS SEMINĀRS  PAR MEŽA ATJAUNOŠANU UN KOPŠANU, 
KOKU NOZĪMI PILSĒTVIDES AINAVĀ
2022. gada 28. septembrī, plkst. 14.30, Varakļānu novada muzejā
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„Mazais bilžu rāmītis” 2022
Pilsētas svētku ietvaros īpaši gaidī-

tas dažādās ziedu un gaismas kompo-
zīcijas. Šogad  labvēlīgs konkursa no-
saukums - Mazais bilžu rāmītis. Prieks 
par dažādu iedzīvotāju grupu, pašval-
dības iestāžu aktivitāti – 15 kompozīci-
jas rotāja Varakļānus! Ļoti dažādas: in-
triģējošas, ar dziļu metaforisku nozīmi, 
vēsturiskas, romantiskas... Vērtēšanas 
komisija apskatīja tās gan vēlā vakarā, 
gan dienas gaismā, vērtējums vienno-
zīmīgs – visas kompozīcijas veidotas ar 
izdomu un ir mākslinieciski augstvērtī-
gas. Paldies visiem kompozīciju veido-
tājiem par darbu un aktivitāti!

Konkursa rezultātu kopsavilkums
I. Individuālā:
Sigita Šuste – „Studenta dzīve” – 1. 

vieta. 
II. Biedrības vai iedzīvotāju ap-

vienības:
1. vieta – radošā apvienība „Kaimi-

ņi” „Laiki mainās”;
2. vieta – Daudzdzīvokļu māja Rī-

gas iela 19 „Ejam dillēs”; 
3. vieta – Varakļānu novada KC SDK 

„Dardedze” „Mazpilsētas sindroms”.
Veicināšanas balva par piedalī-

šanos konkursā – Varakļānu novada 
biedrība „Pieaugušo attīstības pro-
jekts” „No sirds uz sirdi”.

III. Uzņēmumi:
1. vieta – SIA „Burbuļu spēles” „No-

ķer burbulības mirkli”.
Veicināšanas balva par piedalīša-

nos konkursā – IK „Upmalas pīlādži” 
„Ugunīgās personības” – 30,00 eiro.

IV. Pašvaldības iestādes:
Veicināšanas balva par piedalīša-

nos konkursā:
Varakļānu novada pašvaldības ad-

ministrācija „Drosmīgie sapņo Varakļā-
nos”;

Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skola „Ciemos pie omītes”;

Varakļānu vidusskola „Uz skolu”;
Varakļānu novada Kultūras centrs 

„Sajūti vasaru”;
PII „Sprīdītis” „Ķer mani vasarā”;
SIA „Veselības aprūpes centrs” 

„Debesis iekrita tevī”;
Varakļānu pašvaldības Sociālais 

dienests „Apsēdies, atpūties!”;
Varakļānu novada muzejs „Baltais 

gulbis”.
Skatītāju simpātija: Radošā ap-

vienība „Kaimiņi” „Laiki mainās”.
Informāciju sagatavoja 

Aina Jaunzeme

Ejam dillēs.

Mazpilsētas sindroms.

 No sirds uz sirdi.

Sajūti vasaru

Uz skolu. Ciemos pie omītes.

 Drosmīgie sapņo Varakļānos.

Noķer burbulības mirklis.
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Augusts Varakļānos aso-
ciējas ar kapu svētkiem un 
pilsētas svētkiem. Nu jau dau-
dzus gadus  augusta mēneša 
trešā piektdiena un sestdiena 
Varakļānos kļūst par satikša-
nās vietu vairākiem tūksto-
šiem cilvēku no visas Latvijas 
un ārzemēm.

Svētku priekšvakarā pil-
sētas ielas ierūcināja grandio-
za auto – moto parāde. Prieks 
par tik daudzajiem dalībnie-
kiem no visas Latvijas. Vislie-
lākais nopelns par šo parādi 
Austrim Kokaram un moto-
ciklistu apvienībai „V 55”, kurā 
piedalījās vairāk kā 170 spēk-
rati. Visiem auto – moto entu-
ziastiem bija iespēja tuvumā 
aplūkot motociklus un pat 
pavizināties.

Vakara gaitā, turpinot 
aizsākto tradīciju, jutām līdzi 
erudīti izklaidējošajai spēlei 
„Es mīlu Varakļānus”. Jau otro 
gadu spēli vadīja atraktīvais 
pasākumu vadītājs Artūrs 
Gailītis  un pavadošā mūzikas 
grupa  „Night vision”. Spēles 
komandu kapteiņi nemainīgi 
bija Aija Ščucka un Ivars Ikau-
nieks. Abas komandas izcēlās 
ar veiklību un labām zināša-
nām par dzimto Varakļānu 
novadu, tomēr šogad uzvaras 
laurus plūca Ivara komanda. 
Paldies Normundam Pauni-
ņam un Andrejam Svilānam 
par savas dzīves stāstiem, ku-
rus nācās atcerēties un minēt 
komandām.

Vakara izskaņā Varakļā-
ni ietērpās ziedu un gaismas 
spēlē – konkursā „Mazais bil-
žu rāmītis”. Pa naksnīgajām 
pilsētas ielām varēja apskatīt 
un nofotografēties pie 15 iz-
gaismotām instalācijām. Pal-
dies novada iedzīvotājiem, 
darba kolektīviem, iestādēm, 
uzņēmējiem  un pārējiem par 
ieguldīto darbu un izdomu.

Sestdienas rītā pilsētas 
iedzīvotājus pamodināja Varakļānu 
novada KC folkloras kopas „Klāni” da-
lībnieku skanīgās balsis.

Bērnu rītā pie Varakļānu novada 

ķis” – Alīse priecēja visus 
ar burbulīgajiem burbu-
ļiem. Protams, neizpalika 
piepūšamā pilsētiņa, gar-
dumi, dažādi pārsteigumi 
un īsts zirgu pajūgs.

Kad izpriecas mazliet 
pierima, tad pēcpusdie-
nā devāmies pie saviem 
tuvajiem, kas atdusas Va-
rakļānu kapu kalniņā, lai 
pieminētu un atcerētos 
tos, kas aizgājuši mūžībā. 
Kapu priedēs ieskanējās 
lūgšanas un kora dziedā-
jums.

Pirms doties uz svētku 
kulminācijas pasākumu 
pilsētas estrādē, pie Vara-
kļānu mūzikas un mākslas 
skolas varēja aplūkot des-
mito Starptautisko glez-
niecības plenēra „Baltā 
pilsēta 2022” izstādi, tēma 
„Gaismas spēle”.

Visplašāk apmeklētais 
bija svētku noslēgumu 
koncerts  pilsētas estrā-
dē ar grupām „Pērkons”, 
„Bermudu divstūris” un 
„JAP”. Klausītāji bija sa-
braukuši no malu malām, 
sen estrāde nebija piedzī-
vojusi tādu apmeklētāju 
skaitu.

Tikai kopā mēs varam 
padarīt šos svētkus neaiz-
mirstamus gan pilsētas, 
gan novada iedzīvotājiem 
un viesiem.

Ar saulainu un skaistu 
laiku, radošu programmu, 
kurā katrs varēja atrast un 
izbaudīt ko sev tuvu, no 
19. līdz 21. augusta rītam 
tika aizvadīti „Varakļānu 
pilsētas svētki 2022". Va-
rakļānu novada pašvaldī-
ba un svētku organizatori 
ir pateicīgi visiem tiem, 
kuri piedalījās un palīdzē-
ja svētku tapšanā!!!

Uz tikšanos „VARA-
KĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKOS 2023”!

Varakļānu novada KC vārdā
Inga Grudule

Varakļānu pilsētas svētki 2022

KC bērni varēja piedalīties dažādās 
atrakcijās: pie Jauniešu centra „Aplis” 
radošās komandas mazākie bērni va-
rēja apgleznot sejiņas, „Varakļānu rū-
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Sporta veterāns Oskars Arklons (1959)
Oskars Arklons dzimis 

1959. gada 22. septembrī 
Varakļānu novada Mur-
mastienes pagasta „Rūp-
niekos” strādīgu lauksaim-
nieku ģimenē. Mamma – 
Anna, tēvs – Jānis (kara in-
valīds ). Ģimenē izauga divi 
bērni – Oskars un Astrīda. 

Oskars mācījās Mur-
mastienes pamatskolā, 
kuru beidza 1975. gadā. 
Jau pamatskolas laikā 
Oskaru aizrāva fizkultūras 
stundas un jau šajā laikā 
viņš sāka piedalīties dažā-
dās sacensībās rajonā  un 
mājās veda pirmās vietas 
medaļas skriešanas dis-
ciplīnā. Paliekošu iespaidu 
uz viņa personības veido-
šanos atstāja arī pirmais 
sporta skolotājs Pēteris 
Radiņš. Mācoties pamat-
skolā, Oskars dzīvoja in-
ternātā. Pēc mājas darbu izpildīšanas, 
Oskaram skolotājs ļāvis iet uz sporta 
zāli, kas viņam tik ļoti patika. Pēc pa-
matskolas beigšanas Oskars iestājās 
Ērgļu profesionāli tehniskajā skolā, kur 
nomācījās tikai vienu gadu un saprata, 
ka šī izvēle nebija pareiza. 

1977. gadā Oskars sāka mācīties 
Smiltenes tehnikumā veterinārmedicī-
nas specializāciju. Mācoties Smiltenē, 
Oskars tika iesaukts armijā, un dienē-
ja līdz 1981. gadam. Pirms došanās uz 
armiju, viņam bija jāiziet nedēļu ilga 
nometne, lai sagatavotos dienestam. 
Nometnes laikā Oskars parādīja izcilus 
rezultātus šaušanā, šķēršļu pārvarēša-
nā, 10 km skrējienā (krosā). Viņš tika 
aizsūtīts dienestā uz Astrahaņas apga-
balu. Dienesta beigās viņu aizsūtīja uz 
Volgogradu, kur viņš strādāja celtniecī-
bas rūpnīcā, iestājās skrējēju klubiņā. 
Skolu nācās beigt mazliet vēlāk – 1982. 
gadā.

Mācoties Smiltenes tehnikumā 
tika sasniegti ievērojami rezultāti spor-
ta jomā.  Oskaru aizrāva ne tikai skrie-
šana, bet arī basketbols, volejbols, fut-
bols, daudzcīņas, lodes grūšana, riteņ-
braukšana, karatē. 

1977. gadā Oskars izcīnīja 3. vie-
tu 3000 m krosā Biļskā, 1978. gadā 
– 2. vieta 3000 m skrējienā Madonas 
stadionā; 1987. gadā – 2. vieta 20 km 

skrējienā apkārt Alūksnes ezeram, 4. 
vieta aktīvāko skrējēju konkursā „Visi 
uz starta”; 1988. gadā 4. vieta Viesie-
nas nakts maratonā „Līgo 88”;  

1988. gada kopvērtējumā Oska-
ram savā vecuma grupā bija 2. vieta 
ar 201 punktu (1. vietai bija 209 pun-
kti).               

1982. gadā Oskars izgāja praksi 
padomju saimniecībā „Aiviekste.” No 
1982. līdz 1984. gadam šī bija viņa 
pirmā darba vieta. No 1985. līdz 1989. 
gadam viņš strādāja Aiviekstes melio-

rācijas sistēmā. 1990. gadā viņš atnā-
ca atpakaļ uz „Rūpniekiem”, atjaunoja 
īpašumtiesības un  sāka saimniekot 
bijušajā ķieģeļu rūpnīcā, kuru bija uz-
būvējis Oskara vecvectēvs Jānis. Ķie-
ģeļu rūpnīca tika iekārtota dzīvojamās 
mājas vajadzībām. Tagad Arklonu ģi-
menei pieder 80 ha zemes un galve-
nā nodarbošanās ir piena lopkopība. 
Oskara ģimenē izauguši četri bērni – 
Viesturs, Marija, Ansis un Kārlis.  

Līga Osipova
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Varakļānu novada pensionāru 
biedrības „Pīlādzītis” pārstāvji 3. sep-
tembrī devās uz Skrīveriem, lai tiktos 
ar draugiem „Pīlādžiem” un „Pīlādzī-
šiem” no Olaines, Aizkraukles, Kokne-
ses, Garkalnes, Skrīveriem un Vecpie-
balgas. Skrīveru seniori mūs sagaidīja 
pie Skrīveru dendroloģiskās parka, kur 
izcilās gides Dainas vadībā devāmies 
iepazīt parka bagātības.

Tie ir unikāli Eiropas nozīmes meža 
vēstures objekti, kuru veidošana uz-
sākta 1891. gadā. Parka stādījumu plā-
nu izstrādājis un dēstījumus īstenojis 
Skrīveru muižas īpašnieks Maksimili-
ans Siverss (1857–1919). Skrīveru den-
droloģiskais parks kopā ar svešzemju 
koku stādījumiem aizņem 392 ha, tajā 
sastopamas apmēram 300 introducē-
tās koku un krūmu sugas, kas saglabā-
jušās no tām 679 sugām, kas te auga 
pirms Pirmā pasaules kara. 30 no tām 
ir ievērojami retumi Eiropas mērogā.

Kopš 1977. gada 16,7 ha lielais 
Skrīveru dendrārijs ir aizsargājams da-

„Pīlādzīši" salido Skrīveros
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts, 
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts, 
Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule vairs nekad nenoriet.

Pieminam 
mūžībā aizgājušos 
augustā: 

Jānis Stikāns 65
Kornēlija Strode 85
Janīna Strode 85

Māmiņ! Tu savus gadus kamolā 
satini
Ar dzīpariem mīļiem un siltiem,
Labus vārdus un darbus mums 
dzīvei atstāji
Un aizgāji līdzi mūžības vējiem.

Paldies mīļajiem radiem, ģi-
menes draugiem, Kosmonautu ie-
las 20 mājas iedzīvotājiem, kaimi-
ņiem, visiem labajiem cilvēkiem, 
kas bija kopā ar mums klātesot 
vai domās, mūsu mīļo māmiņu, 
vecmāmiņu Konstanciju Ereli pa-
vadot uz mūža mājām.

Pateicamies par sirsnīgo izva-
dīšanu dekānam Česlavam Mikš-
to, dziedātājiem Edijam Strušelam 
un Aināram Kiserovskim, Mado-
nas apbedīšanas biroja „Ozīriss” 
darbiniekiem, Mārtiņam Ziedam, 
kafejnīcai „Pie Kaupra” par mie-
lasta galdu.

Sirsnīga pateicība ģimenes 
ārstei Ritai Latkovskai, medmāsi-
ņām Annai Saleniecei, Anitai Ze-
pai, Gunitai Veipai par ārstēšanu 
un medicīnisko aprūpi daudzu 
gadu garumā.

 Meitas un dēla ģimenes

Es domās tev, tēti, stāstīšu ilgi vēl,
Kā dārzā ziedi zied, kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido ar dziesmu skumju,
Kā dienas man aizskrien bez tevis.
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis mirdz.
  (M. Jansone)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību skolotājai Astrīdai Vucinai, 

tēti aizsaules ceļos pavadot.

PII „Kāpēcītis” bērni un vecāki

Skrīveru Dendroloģiskajā parkā.

„Pīlādzīši” pulcējas Skrīveru kultūras namā.

bas objekts. 
Mūs pārsteidza cukura kļava, Alpu 

atragēne, sirdsveida un plēkšņveida kā-
rijas, Amerikas lazda, snuķaugļu lazda, 
Virdžīnijas burvju lazda, Korejas ciedru 
priedes, Veimuta un Benksa priedes, 
katsura, stafi leja, Amerikas sudrabkļa-
va, sudrabliepa, Japānas lapegle.

Pēc tam devāmies pa Laimes lāča 
taku, kur varējām aplūkot un aptaus-
tīt Andreja Upīša stāsta „Sūnu ciema 
zēni” literāros tēlus kokā. Diena bija 
padevusies silta un saulaina, tāpēc lie-
liski varējām izjust Skrīveriem raksturī-
gās savdabības un vēsturiskās kultūr-
telpas unikalitāti.

Tikšanās turpinājās Skrīveros, kur 
paviesojāmies nesen izremontētajās 
Sociālā centra telpās, vēlāk kultūras 
namā „Aizezeres muzikantu” vadībā 
dalījāmies pieredzē un iespaidos.

Lieliska, pozitīvām emocijām pie-
pildīta diena!

Aina Jaunzeme, teksts un foto
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Lūdzam atsaukties kādrei-
zējās Varakļānu kultūras nama 
sieviešu kora „Dzelvērte” da-
lībnieces, kuras dziedāja korī 
2000.gadā. Ja kādai no jums 
vēl ir saglabājusies pelēkā 
kora kleita, lūdzam atnest to 
uz kultūras namu vai zvanīt – 
T. 26763085 Palīdzēsim tērpam 
atgūt jaunu dzīvi!

13. septembris
 11.00 Dzejas dienas Murmastienes bibliotēkā Ieeja bez maksas

16. septembris 
16.00

Dzejas pēcpusdiena kopā ar Gaigalavas 
amatierteātri un Guntas Greisles 
muzikālais priekšnesums. Varakļānu KC 

Ieeja bez maksas

23. septembris
19.00

Skeču parāde ar draugu kolektīviem. 
Varakļānu KC Ieeja  EUR 2,00

24. septembris
16.30
17.30
18.30

Varakļānu pagasta svecīšu vakari
Šķēļu kapos
Sila kapos
Stirnienes kapos

25.septebris
10.00

Velo – foto orientēšanās 
Murmastienes KN Ieeja bez maksas

1. oktobris

14.00
15.00

Senioru dienai veltīts koncerts ar 
folkloras kopu „Klāni”un PVBDK
Stirnienes pansionāts
Varakļānu sociālās aprūpes centrs

1. oktobris
15.00
16.00
17.00
18.30

Murmastienes pagasta svecīšu vakari
Lielstrodu kapos
Trizelnieku kapos
Vecumnieku kapos
Cauņu kapos

2. oktobris
16.00

Rudens ieskaņu  koncerts ar 
dziedošajiem aktieriem

Ieeja no 5,00 EUR 
līdz 8,00 EUR

8. oktobris
10.00

17.00

22.00

Auto – foto orientēšanās

Svecīšu vakars Varakļānu pilsētas kapos

Balle ar grupu „Marchello”.
 Varakļānu KC.

Dalības maksa 
no komandas 
10,00 EUR
Ieeja bez maksas

Ieeja 5,00 EUR un  
8,00 EUR

14. oktobris
16.00

Senioru pēcpusdiena ar Normundu 
Jakušonoku. Varakļānu KC Ieeja 2,00 EUR

22. oktobris
19.00
22.00

Varakļānu novada KC folkloras kopas 
„Klāni” jubilejas koncerts.
Balle ar grupu „Galaktika”

Ieeja bez maksas

Ieeja 5,00 EUR, 
8,00 EUR

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29240684 vai 64860964, 
vai rakstot uz e-pasta adresi varaklanukn@inbox.lv

Varakļānu novada KC 
plānotie pasākumi!

Iespiests:

2022. gada Nr. 7 (330)

445 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 

PĀRDODAM
SMILTI, 

MELNZEMI, 
DRUPINĀTU GRANTI UN 
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ar piegādi (šķembām pieejamas 
dažādas frakcijas).

tel: 29219120

SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANU 

UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, 
iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30
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