
Lai dod mums Dievs, ka mūžam 
varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.
 
Lai dod mums Dievs, ka mēs šo 
laiku
Ar sviedriem un ar darbu naiku
Pār visiem laikiem ceļam tā,
Lai audzes, kas reiz ars šais 
laukos,
Mūs pieminētu vārdos jaukos
Un pateicībā saulainā.
 (Leonīds Breikšs)

Novembris ir patriotisma 
un nacionālā lepnuma mēnesis. 
Piespraudīsim pie mēteļa atlo-
ka sarkanbaltsarkano lentīti, 
iedegsim piemiņas svecītes par 
tēvzemes aizstāvjiem. Sagaidīsim 
mūsu valsts dzimšanas dienu ar 
labām domām, pārliecību un 
stingru ticību mūsu Latvijas gai-
šai nākotnei!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs

Par apbalvojumiem Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā

18. novembrī plkst. 19.00 ar Pa-
teicības rakstiem apbalvos:

Mariju Opolo – par ilggadēju un 
apzinīgu darbu Varakļānu novada So-
ciālajā dienestā;

Viktoru Eiduku – par ilggadēju un 
apzinīgu darbu Varakļānu novada So-
ciālajā dienestā;

Irīnu Vecozolu – par kvalitatīvu un 
apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

Mariju Broku – Vidzemes reģiona 
Varakļānu pasta nodaļas 2021. gada 
labākais pastnieks;

Patrīciju Masaļsku – par Vara-
kļānu vidusskolas vārda popularizēša-
nu un aktīvu iesaisti jauniešu domes 

darbā;
Elīzu Kanču – par Varakļānu vidus-

skolas vārda popularizēšanu un aktīvu 
iesaisti jauniešu domes darbā.

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
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2022. gada 14. oktobrī  
Nr. 13

1. Par Varakļānu novada Attīstības 
programmas 2014. – 2023. gadam ak-
tualizāciju.

2.  Par projekta „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā Varakļānu novadā” apstipri-
nāšanu.

2022. gada 27. oktobrī  
Nr. 14

1. Par nekustamā īpašuma „Strupu-
ļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., 
sadalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma „Noma-
les”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., sa-
dalīšanu.

3. Par zemes nomu.
4. Par nekustamā īpašuma Krust-

pils iela 43, Varakļāni, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma Krust-

pils iela 43A, Varakļāni, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmo-
nautu iela 15-8,  Varakļāni,  ierakstīšanu 
zemesgrāmatā un nodošanu atsavinā-
šanai.

7. Par dzīvokļa īpašuma Kosmo-
nautu iela 18-6,  Varakļāni,  ierakstīšanu 
zemesgrāmatā un nodošanu atsavinā-
šanai.

8. Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 
14A-8,  Varakļāni,  ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

9. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas 
iela 1-4,  Varakļāni,  ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

11. Par īres līguma pārslēgšanu.
12. Par īres līguma pārslēgšanu.
13. Par naudas balvu piešķiršanu 

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
nozīmīgās dzīves jubilejās.

14. Par jauniešu centra „Aplis” vadī-
tājas atbrīvošanu no amata.

15. Par Ziemassvētku dāvanu vērtī-
bas noteikšanu.

16. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā.

17. Par personas iekļaušanu paš-
valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistrā.

18. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 
28A-2,  Varakļāni,  ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

19. Par īres tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

20. Par siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojuma tarifa apstiprināšanu.

21. Par apsaimniekošanas maksas 
saskaņošanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Par konstatētu vilka vai cita lielā 
plēsēja uzbrukumu mājdzīvniekiem 
vai mājlopiem nepieciešams ziņot pēc 
iespējas savlaicīgāk. Pirms Valsts meža 
dienesta (VMD) speciālista ierašanās 
jāveic noteiktas darbības, kas sekmēs 
precīzāku uzbrucēja sugas noteikšanu.

VMD aicina par uzbrukumu ziņot 
pēc iespējas ātrāk, jo speciālistam no-
tikuma vieta jāapskata tajā pašā vai 
nākamajā dienā, citādi zūd iespēja pār-
liecinoši noteikt uzbrucēja sugu. Ziņot 
ieteicams, zvanot konkrētās VMD virs-
mežniecības inženierim medību jautā-
jumos. Var ziņot arī citai VMD amatper-
sonai vai vietējiem medniekiem, kuri 
informāciju var nodot tālāk pēc piede-
rības.

  Pirms ierašanās notikuma vietā 
VMD speciālists sazināsies ar cietušo 

Kā rīkoties, ja konstatēts lielā plēsēja uzbrukums mājlopiem
personu, lai iegūtu sākotnējo informā-
ciju par uzbrukumu un vienotos par uz-
brukuma vietas apskates tālāko norisi.
Gaidot dienesta speciālista ierašanos, 
cietušās personas tiek aicinātas ievērot 
noteiktas rīcības  vadlīnijas:

• atstāt notikuma vietu neskartu  
(drīkst veikt tikai obligāti nepie-
ciešamās darbības, piemēram, 
savainotā dzīvnieka ārstēšanu vai 
avārijas stāvokļa novēršanu);

• pārvietot ganāmpulku vai dzīvus 
palikušos dzīvniekus prom no uz-
brukuma vietas;

• iespēju robežās pārklāt bojā gā-
jušā dzīvnieka ķermeni ar kādu 
nosedzošu materiālu, piemēram, 
plēvi vai agroplēvi, lai saglabātu 
pēc iespējas vairāk pierādījumu 
par uzbrucēju;

• nepieļaut mājas suņu atrašanos 
uzbrukuma vietā.

 Ierodoties notikuma vietā, VMD 
speciālists apskatīs uzbrukuma vietu, 
izdarīs slēdzienu, aizpildīs lielo plēsēju 
uzbrukuma pārbaudes anketu un ie-
vāks uzbrucēja DNS paraugus. Uzbru-
kums, kuru izmeklējis VMD speciālists, 
tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo 
par pamatu lielo plēsēju pieļaujamā no-
medīšanas apjoma noteikšanai.

Varakļānu novada iedzīvotājiem 
pēc konstatēta uzbrukuma jāziņo Cen-
trālvidzemes VM – Andrejs Strods, tel. 
26590962, andrejs.strods@centralvi-
dzeme.vmd.gov.lv.

Informācija no žurnāla „Agrotops”.
Novada lauks. konsultante J. Grudule

Oktobra nogalē Varakļānu Novada 
muzejā viesojās Polijas delegācija (Jus-
tyna Olko, Piotr Grablunas, Tomasz S. 
Wicherkiewicz, Melchior Jakubowski) 
no Adama Mickeviča universitātes Poz-
naņā. Delegācijas dalībnieki Latvijas 
teritorijā pētīs, kā laika gaitā ir mainīju-
šās dažādas valodas un to  izloksnes.

Viesi tika iepazīstināti ar muzejā 
esošo reliģiskā satura grāmatu kolek-
ciju, kura muzejā nonākusi no Varakļā-
nu Romas katoļu draudzes baznīcas. 
Īpašu interesi Polijas viesos raisīja Va-
rakļānu reliģiju un valodu daudzveidī-
ba, atsegtie, restaurētie 18. gadsimta 
sienu un griestu gleznojumi. Pils īpaš-
nieka grāfa Jana Mihaela Borha rakstī-
tās grāmatas un savāktā bibliotēka, kā 
arī grāfu Borhu saikne ar Polijas karaļa 
Staņislava Poņatovska galmu. 

Pētnieki plāno atgriezties Latvijā 
2023. gada vasarā, lai turpinātu lingvis-

Polijas pētnieki Varakļānos

No 2011. gada Varakļānos, Pils ielā 
25A, sadarbībā ar Madonas novada 
fondu, Varakļānu Evaņģēliski luterisko 
draudzi, Varakļānu novada pašvaldību 
tika izveidota Zupas virtuve.

Pateicoties sadarbībai ar Ziedot.
lv, Borisa un Ināras Teterevu fondu, Ei-
ropas atbalsta fondu, vistrūcīgākajām 
personām zupas virtuve varēja darbo-
ties visus šos gadus.

Atbalsts tiek saņemts arī no pri-
vātajiem ziedotājiem, kā arī patīkams 
pārsteigums bija Labdarības zupas vir-

latgaliešu, latviešu, poļu, baltkrievu, ji-
dišu, krievu, lietuviešu, vācu, igauņu 
valodu un to sajaukums. 

Adama Mickeviča universitātei 
pētījumā palīdzēs: Krāslavas grāfu 
Plāteru Poļu pamatskola; Krāslavas 
Vēstures un Mākslas muzejs; Krāslavas 
Svētā Ludvika Romas katoļu draudze; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; Rē-
zeknes Valsts Poļu ģimnāzija; Rēzek-
nes Nacionālo biedrību Kultūras nams; 
Rēzeknes Ebreju draudze; Rēzeknes 
Evaņģēliski luteriskā draudze; Latga-
les Kultūrvēstures Muzejs; Ludzas No-
vadpētniecības muzejs; Ludzas Lielā 
sinagoga; Varakļānu Novada muzejs; 
Varakļānu Romas katoļu draudze; Va-
rakļānu Evaņģēliski luteriskā draudze.

Arturs Ikaunieks,
Varakļānu Novada muzeja

 tūrisma informācijas konsultants 

Labdarbības zupas virtuves darbība Varakļānos

tikas pētījumus un sadarbību ar Vara-
kļānu Novada muzeju. Pētījumu veiks: 
Varakļānos, Rēzeknē, Ludzā, Krāslavā. 
Tiks analizētas Latvijas pagātnes un ta-
gadnes lingvistiskās izmaiņas, aptverot 

tuvei no Varakļānu bērnudārza „Sprī-
dītis” grupiņas bērniņiem, kas atnesa 
vecāku sarūpētos konservus un dār-
zeņus.

Paldies bērniem, viņu vecākiem 
un visiem pārējiem, kas atbalsta Zupas 
virtuvi.

ZUPAS VIRTUVE DARBOJAS:
PIRMDIENA 12.00 – 13.00
TREŠDIENA 12.00 – 13.00
PIEKTDIENA 12.00 – 13.00

EAFVP ietvaros Varakļānu novada 
biedrība „Pieaugušo attīstības pro-
jekts” rīko papildpasākumus trūcīgām, 
maznodrošinātām, krīzes situācijā eso-
šām personām.

Informācija par tēmām un datu-
miem pa telefonu. Tālrunis uzziņām: 
28681514 Jeļena.

2022. gadā ir atzīmēta Varakļānu 
un Madonas novadu sadraudzības 30 
gadadiena ar Vaijes (Weyhe) pašvaldī-
bu Vācijā. Sadarbība ietver pieredzes 
apmaiņu, kultūras pasākumus, humā-
no palīdzību un citas aktivitātes. 

No 18. līdz 24. oktobrim Varakļānu 
un Madonas novadu pārstāvji (36 de-
legācijas dalībnieku sastāvā) apmek-
lēja Vaiji. Delegācijas sastāvā bija Ma-
donas – Vaijes draudzības biedrības 
pārstāvji, kuri jau kopš sadraudzības 
izveides pirmajiem gadiem ir uzturēju-
ši un veicinājuši kontaktus ar Vaiji, kul-
tūras jomas pārstāvji. Tāpat braucienā 
devās abu pašvaldību darbinieki, kuri 
ar kolēģiem pārrunāja turpmākās sa-
darbības iespējas.

Abu pašvaldību delegācijas dalīb-
niekus uz vizītes laiku uzņēma Vaijes 
ģimenes, kas veicina dziļāku izpratni 
par ikdienas dzīvi un tradīcijām, ciešā-
ku kontaktu un sadarbības saišu no-
stiprināšanu. 

Vaijes pārstāvji apmeklējuma laikā 
bija sarūpējuši interesantu aktivitāšu 
un apskates objektu programmu:

• oficiāla tikšanās pilsētas domē; 
• Vācijas Vatu jūras mājas apmek-

lējums;
• pastaiga pa Vatu jūru;
• „Kultūršķūņa" apskatīšana (Kul-

turscheune);

30 gadu sadraudzība ar Vaijes (Weyhe) pašvaldību Vācijā

„Ideju grozs”. Vaijes dāvinājums 
Varakļānu novadam.

Delegācijas pārstāvji.

• Leestes skolas apskate;
• izstādes atvēršana Zudweyhes 

ūdensdzirnavās.

Informāciju sagatavoja
pašvaldības sekretāre K. Keiša
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1989. gada 1. martā Varakļānu 
kultūras namā tika dibināta folkloras 
kopa „Klāni”, vadītāja Zinaīda Raģele. 
Un pēc daudzu gadu pārtraukuma, 
2017. gada sākumā, folkloras kopa at-
jaunoja savu darbību ar vadītāju Agne-

„Klānu” jubileja

Senioru pēcpusdiena
Rudenīgajā 14. oktobra pēcpusdie-

nā Varakļānu novada kultūras centrā 
uz ikgadējo pēcpusdienu kuplā skaitā 
pulcējās Varakļānu novada seniori. 
Katra kopā sanākšanas reize ir īpaša, 
jo tie ir svētki, atkalredzēšanās prieks 
un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās. Lai 
arī uz pasākumu neieradās galvenais 
mākslinieks, svētki izdevās godam. 
Mūziķu Ivara un Ernesta Šminiņu mū-
zikas pavadījumā deju solī kājas varēja 
jestri izlocīt, kā arī dziedāt līdzi tautā tik 
iemīļotās dziesmas. 

     Varakļānu novada domes priekš-
sēdētājs Māris Justs pateicās senio-
riem par viņu ieguldījumu Varakļānu 
novada dzīvē. Pateicības  par ieguldīto 
darbu senioru aktivitāšu organizēšanā 
saņēma Varakļānu novada pensionā-
ru biedrības vadītāja Aina Jaunzeme, 
biedrības „Magnolijas” vadītāja Marija 
Sčucka, biedrības „Pieaugušo attīstī-
bas projekts” valdes locekle Jeļena Zie-
mele, LSIA „Aspazija”  – Helēna Siliņa.

  Katram pasākuma apmeklētājam 
Varakļānu novada Kultūras centrs pa-
rūpējās par mazu pārsteigumu.

Informāciju sagatavoja 
Inga Grudule

si Solozemnieci. 
Folkloras kopas dalībnieki ir dzī-

vespriecīgi, atraktīvi un radoši. Viņi tie-
kas, lai kopā dziedātu tautasdziesmas, 
spēlētu mūzikas instrumentus, dan-
cotu dančus, ietu rotaļās vai vienkārši 
svinētu tautas tradicionālos svētkus. 
Ikvienas folkloras kopas dzīvi bagātina 
dalība kā pašmāju koncertos, tā arī vie-

Rožupes kultūras nama folkloras kopa „Rūžupis veiri”.Atašienes kultūras nama folkloras kopa „Vīraksne”.

sošanās citos novados un pilsētās.
22.oktobrī tika svinēta folkloras 

kopas pastāvēšanas 33 gadu un pas-
reizējā sastāva 5 gadu kopā būšana. 
Uz pasākumu tika aicinātas draugu 
folkloras kopas. 

Informāciju sagatavoja 
Inga Grudule

 27. oktobrī Varakļānu vidusskolas 
skolēni devās uz dzejniekam un reliģi-
ju pētniekam Robertam Mūkam veltītā 
jaunrades radošo darbu konkursa „Iz-
tēle ir realitāte” noslēguma pasākumu.  
Konkurss notika jau 17. reizi, un katru 
gadu mūsu skolēni piedalās tajā un 
gūst  labus  rezultātus. Šogad atzinības 
rakstus saņēma 5. klases skolēni Eve-
līna Vulāne un Jēkabs Potašs, Evelīna 
Marinska (6. kl.), Māra Melne (7. kl.), 
Katrīna Skutele (8. kl.) un Laima Melne 
(10. kl.) 

„Latgales etnogrāfiskā vēstniecī-
ba” jau 5. gadu atbalsta R. Mūka mu-
zeja ikgadēji rīkoto jauno literātu kon-
kursu. Katru gadu tiek pasniegta balva 
– lelle – tautumeita Vidsmuižas vai Si-
lajāņu tautastērpā kādai skolai. Šogad 
kā 3. vietas ieguvēja šo īpašo balvu 
saņēma 11. klases skolniece Simona 
Pastare. Simona arī saņēma ielūgumu 
6 personām uz izstādi „Lobs ar lobu 

Roberta Mūka jaunrades konkurss

sasatyka” Krišjāņa Barona muzejā. At-
zinību ieguvēji 10. novembrī dosies uz 
Rīgu, lai apmeklētu šo izstādi.

Paldies par piedalīšanos arī  10. 
klases skolēniem Elīnai Ozoliņai un 

Linardam Galdiņam, kā arī 11. klases 
skolniekam Valteram Zepam. Paldies 
skolotājām Ingrīdai Melnei un Aijai 
Caunei.

Aija Caune

 3. novembrī vokālo ansambļu 
konkursa I kārta norisinājās Viļānu 
kultūras namā, kurā piedalījās Vara-
kļānu novada Kultūras centra jauktais 
vokālais ansamblis – vadītājs Ainārs Ki-
serovskis. Par savu sniegumu saņemot 
48,10 punktus augstāko pakāpi, kas ir 
otrais labākais rezultāts Latvijā. 

Lepojamies par Jauktā vokālā an-
sambļa augstajiem sasniegumiem. Vē-
lam veiksmi finālā Rīgā!
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Viņa ir īpaša

Latviešu ceļš uz pārticību un lab-
klājību izsenis vedis caur izglītību. Tā 
Krišjānis Valdemārs jau pirms vairāk 
nekā simts gadiem teicis: „Visvairāk va-
jadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī 
vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk 
dzelzi.” Tomēr izglītība nav tikai finan-
siālais ieguvums, tas ir cilvēka pašap-
ziņu izšķirošs faktors. Tikai esot droši 
un pārliecināti par pamatu, uz kura 
stāvam, varam tālāk dot savu artavu, 
veidojot Latviju par labāku vietu mums 
visiem. 

Pasaule mainās strauji, bet jau vai-
rāk nekā divdesmit gadus nemainīga 
ir to labo cilvēku griba, kas caur Vītolu 
fondu gatavi palīdzēt jauniešiem iegūt 
augstāko izglītību. Katram ziedotājam 
ir sava motivācija un iekšējā pārliecība, 
bet cerības visiem vienas – ļaut izglīto-
ties tiem, kas paši gatavi aktīvi līdzdar-

Varakļānu novada jaunieši studē ar Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām

boties savu mērķu labā. Mūsu zelts – 
talantīgi jaunieši – ir izkaisīti pa visiem 
Latvijas reģioniem un novadiem, un ar 
ziedotāju gādību tiem ir iespēja augt un 
attīstīties, lai uzmirdzētu vēl spožāk. 

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda 
administrētajām stipendijām Latvijas 
augstskolās uzsāka 830 studenti. No 
tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, 
bet pārējie esošie stipendiāti, kuri stu-
dijas turpinās, saņemot fonda atbalstu. 
Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem 

no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, 
ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuē-
las un Zviedrijas – gada laikā stipendi-
jās būs iespējams izmaksāt aptuveni 
1,6 miljonus eiro.

2022./2023. mācību gadā ziedo-
tāju stipendijas  no Varakļānu novada 
saņem 4 jaunieši: Gunta Greisle (Mai-
ras Zālītes-Turaids piemiņas stipendi-
ja), Robijs Lūkass Mālnieks (SEB ban-
kas stipendija), Laura Slūka (Zinaīdas 
Strods piemiņas stipendija) un Mārtiņš 
Bondars (Valdemāra Ruļļa piemiņas 
stipendija).

Pieteikšanās Vītolu fonda adminis-
trētajām stipendijām nākamajam studi-
ju gadam sāksies 2023. gada 1. februā-
ra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk 
informācijas: www.vitolufonds.lv. 

Vītolu fonds 
www.vitolufonds.lv

Mani sauc Anna Nagle, 
un pēc ilgām pārdomām 
es nolēmu Jums tomēr uz-
rakstīt.

Bieži lasu Jūsu laik-
rakstā par spilgtām nova-
da  peronībām, kuras svin 
nozīmīgas gada jubilejas. 
Ilgi nelika mieru doma – 
bet es arī vienu tādu cil-
vēku zinu. Lai gan jubileju 
nosvinējām vakar, tomēr, 
nolēmu uzrakstīt.

Šis cilvēks ir mūsu 
mamma Tekla Zepa, kurai 
vakar Vecumniekos, mājās 
„Līči" bija skaista svētku 
diena – 85 gadi. Viņai nav 
sasniegumu  valsts  vai 
pagasta mērogā, viņai nav 
goda rakstu  vai medaļu, 
ko būtu saņēmusi savā ga-
rajā, krāsainajā, līkločiem  
bagātajā dzīves ceļa gāju-
mā – BET, VIŅA IR PARAS-
TA LAUKU SIRMA SIEVIŅA, 
AR DZĪVES RŪDĪJUMA  SA-
STRĀDĀTĀM ROKĀM UN 
ZELTA SIRDI, KURA IR IZ-
AUDZINĀJUSI DIVAS MEI-
TAS, (mani un Mārīti Pel-
šu); palīdzējusi izskolot un 
savu dzīves padomu devu-
si 4 mazbērniem (Indrai, 
Linardam, Ingum un Ed-
garam) un vēl spēj rotaļas 
un spēles spēlēt ar saviem 
2 mazmazbērniem (Emīliju 
un Mareku).

Jā, viņa mums ir īpa-
ša! Jūs jautāsiet: „Ar ko?"  
Mamma ir mācējusi mani un māsu iz-
audzināt PAR LABIEM  CILVĒKIEM – tā 
mūsdienās ir milzīga vērtība. Man bija 
11 gadi, kad pēkšņi mira tētis un tā  
mammai vajadzēja pārņemt savās ro-
kās visu... viņa mums iemācīja no bēr-
nības – viss ir jānopelna ar savu darbu, 
jābūt neatlaidīgam grūtībās, un lai kā 
dažreiz dzīve nospiež mūs uz ceļiem 
–  ir jāmāk piecelties un doties tālāk, 
jābūt mērķim, uz ko tiekties, lai cik tāls 
un stāvs kalns tas būtu- mērķi jāmēģi-
na  sasniegt.

Kad biju maza, mamma mācīja 
mūs mīlēt ik katru darbu, kas bija jāda-
ra uz visi 100%. Atceros, ka dažreiz  ļoti 
dusmojos par to, ka agri bija jāceļas, 

jāiet uz fermu ar mammu, jābaro ma-
zie piena teliņi un zirgi... bet mamma 
mums teica: „Ja vasaru nāksiet palīgā 
– rudenī skolai varēsiet nopirkt tādu 
sporta tērpu vai botas, vai kurpes vai 
somu, ko pašas gribēsiet. Tas tajos lai-
kos bija „SUPER", tā bija lieliska motivā-
cija. Un mamma vienmēr vārdu turēja. 
Mums bērnībā  nekā netrūka – bet viņa 
iemācīja – viss ir jānopelna... nekas ne-
nāk tāpat vien. Un lai kā toreiz negri-
bējās agri celties, ziemā brist pa dziļo 
sniegu 3 kilometrus uz skolas autobu-
su  un vasarās smagi strādāt – ŠODIEN 
ES VARU PATEIKT MAMMAI MILZĪGU 
PALDIES, KA MANA BĒRNĪBA BIJA TIEŠI 
TĀDA. Paldies, ka toreiz neiedeva vien-

kārši tāpat tos 2 vai 5 rubļus, bet 
soli solī veda līdzi un iemācīja ne-
baidīties no dzīves grūtībām. Un 
tieši tas latgaliskais spīts, darba 
mīlestība ir noderējusi man gan 
darbā ārzemēs, gan daudzos ga-
dus ziedu biznesā.

Mamma arī šobrīd, savos 
85 gados, māk izdzīvot no savas 
pensijas, neprasot mums NE-
VIENU centu, (nevaru pat iedo-
māties, kā mūsdienās to spēt) 
un vēl slepus ieslidina mazbēr-
niem kabatā kādu piecīti, kad 
sabraucam visi kopā. Nerunājot 
par garšīgajiem mammas ievā-
rijumiem un citiem ziemas sa-
gatavotajiem konserviem, kas 
mums neredzot katrreiz nokļūst 
mašīnas bagāžniekā, kad doda-
mies uz pilsētu pēc ciemošanās 

laukos. Par mammas siltajām  adīta-
jām zeķēm  pat brīnās  mazdēla šefs 
Holandē. ŠĪ MĀKA UN DĀSNUMS  RŪ-
PĒTIES PAR SAVĒJIEM – MAMMAI IR AP-
BRĪNOJAMA. Pati rūpējas par māju un 
vēl līdz pagājušajai vasarai pļāva pati 
zālāju ar pļaujmašīnu un dārzā sarū-
pēja nepieciešamos dārzeņus. Bet pie 
mājas no agra pavasara līdz pirmajām 
salnām zied koši ar mīlestību stādīti un 
kopti  ziedi.

Mamma mums ir devusi spēcīgas  
dzimtas saknes – un  plašus, izturīgus  
spārnus, lai mēs lidotu plašajā pasau-
lē. Paldies TEV, MAMMU, PAR TO, KA 
MUMS ESI!!!

Ar cieņu, Anna Nagle

Zepa Tekla  savā  ziedu dārzā.

Tekla Zepa.
Tekla Zepa ar saviem mazākajiem mazbērniem Emīliju 

un  Mareku.

Rudens beigas un ziemas sākumu 
iezīmē latviešu gadskārtu svētki – Mār-
tiņi, kad visiem rudens darbiem jābūt 
apdarītiem. 

5. novembrī Murmastienes folklo-
ras kopa „Rota” bija uzaicinājusi dažas 
folkloras kopas, ar kurām kopā  svinēt 
un ieskandināt Mārtiņus. Svinības iz-
vērtās īstā latviešu gaisotnē. Dziedājām 
tautasdziesmas, minējām mīklas, klau-
sījāmies ticējumus, spēlējām spēles, 
visbeidzot gājām rotaļās. Bez „Rotas” 
piedalījās folkloras kopa „Madava” no 
Barkavas, „Vydsmuiža” no Galēniem, 

Mārtiņdiena Murmastienē

Mārtiņam i gaili kāvu
Deviņiem i cekuliem,
Lai tek mans kumeliņš
Deviņiem celiņiem.

„Kūzūls” no Dekšārēm. Koncertiņa 
beigās visi tika cienāti ar gardo miežu 
putru ar „cierciņim”, ko bija uzvārījusi 

Silvija Šeketa. Paldies visiem, kas pie-
dalījās Mārtiņdienas svinēšanā.

Teresija Pelša
 

Ej, Mārtiņi, nu uz Rīgu
Nu mēs tevi pavadām.
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
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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

PĀRDODAM
SMILTI, 

MELNZEMI, 
DRUPINĀTU GRANTI UN 

DOLOMĪTA ŠĶEMBAS 
ar piegādi (šķembām pieejamas 

dažādas frakcijas).
tel: 29219120

Jau saule riet. Sirds atvadās no 
dienas, 
Sirds pretī klusumam un dusai 
iet... 
Zem kokiem mūžīgiem, kas 
zilgmē slienas. 
Jau saule riet...

Pieminam mūžībā aizgājušos 
oktobrī: 

Anna Latkovska 87
Veronika Ozoliņa 89
Jānis Pelšs  47
Tekla Skurule  89
Lauris Strods  29

Varakļānu novada dome 
27.10.2022. sēdē ar lēmumu 14. 20 
„Par piegādātās siltumenerģijas pakal-
pojuma tarifa apstiprināšanu” lēma 
par pašvaldības kapitālsabiedrības 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA nodrošinātā centralizētās 
siltumapgādes pakalpojuma tarifa pa-
lielināšanu. Aprēķini veikti pamatojo-
ties uz Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas 14.04.2010. lēmuma 
„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodika” izstrā-
dāto tarifa aprēķina metodiku. Tarifs 
tiks piemērots ar 2022. GADA 1. DE-
CEMBRI.

Atbilstoši 27.01.2022. Energo-
resursu cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu likuma 7. 
panta pirmajai un otrajai daļai, valsts 
kompensācija centralizētajai siltumap-

Varakļānu novada pašvaldības 
īpašumā esošajām dzīvojamajām tel-
pām un Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA apsaimniekotajām 
dzīvojamājām telpām tiek noteikta 
apsaimniekošanas maksa (neiekļau-
jot īres maksas daļu), ko piemēros no 
2023. gada 1. janvāra.

Saskaņā ar Varakļānu novada do-

mes 27.10.2022. sēdes lēmumu Nr. 
14.21.„Par apsaimniekošanas maksas 
saskaņošanu” apsaimniekošanas mak-
sa piemērojama pakalpojuma saņēmē-
jam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 
atbilstoši dzīvojamās telpas mājas ad-
resei noteiktajā apmērā, kas apska-
tāms mājas lapā www.varaklani.lv. 

Pašvaldības piederošo dzīvojamo 

PAZIŅOJUMS par apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

PAZIŅOJUMS par piegādātās siltumenerģijas pakalpojuma 
tarifa palielināšanu

gādei tiks piemērota 50% apmērā no 
cenas, kas pārsniegs 68,00 EUR/MWh, 
un PVN, kas attiecināms uz kompen-
sējamo daļu – to automātiski piemē-
rojot ikmēneša rēķinā par periodu līdz 
30.04.2023., ko izsniedz pakalpojuma 
sniedzējs.

Tarifa aprēķins ir veikts ņemot 
vērā faktiskās siltumapgādes izmak-
sas iepriekšējā periodā un energore-
sursu (elektroenerģija, kurināmais), 
materiālu un darbaspēka izmaksu 
pieaugumu.

Ar 01.12.2022. spēku zaudēs Vara-
kļānu pilsētas domes 2007. gada 6. de-
cembrī apstiprinātais siltumenerģijas 
pakalpojuma tarifs.

Jautājumu gadījumā aicinām vēr-
sties Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA  adresē: Rīgas iela 13, 
Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz 
e-pastu: dzku@varaklani.lv, tālrunis: 
26499918 (Inese).

 Pakalpojuma 
veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh

 (bez PVN 12%)

Tarifs ar 01.12.2022. 
EUR/MWh 

(bez PVN 12%)

siltumenerģijas 
piegāde 51,10 103,41

telpu īrnieki un dzīvokļu īpašnieki var 
iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās 
mājas uzturēšanas darbu plānu vēr-
šoties Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA adresē: Rīgas iela 13, 
Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz 
e-pasts: dzku@varaklani.lv, tālrunis: 
26499918 (Inese)


