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Neatkarības simtgade ir 
īpašs notikums, kas aicina 
latviešus saliedēties, 
izvērtēt nostaigāto ceļu, 
atcerēties un godināt 
valsts veidotājus. 
Latvijas pamatā ir 
drosme, ticība, spēks un 
mīlestība. Šīs ir tās lietas, 
ar kurām esam izcīnījuši 
mūsu brīvību un vietu 
pasaules kartē. Šīs ir tās 
lietas, kas stiprina mūsu 
kā tautas pašapziņu, lai ar 
lepnumu iztaisnotu savu 
mugurkaulu un augstu 
paceltu galvu.
Lai ticība savai valstij un 
saviem spēkiem!

Sveicu Latvijas 
Republikas 100. 
gadadienā! 

Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Justs

Varakļānu novada pašvaldība novada iedzīvotājiem 
piedāvā iespēju 18. novembrī bez maksas nokļūt uz 
simtgades svētku svinību pasākumiem Rīgā.

Izbraukšana plkst. 11:30 no Varakļānu kultūras 
nama, atpakaļ 23:30 no Rīgas. 

Vietu skaits ierobežots.

Neatkarības simtgade ir 

Es piederu Latvijas zemei,
Raibs dzenis priedē kur kaļ.
Tur dzeguze iekūko gadus,
Likteņdzirnas mūžu kad maļ.

Es piederu Latvijas tautai.
Man saknes Latvijā dzimst.
Šeit dzīvošu, palikšu, būšu,
Līdz soļi man Dzimtenē rimst.

Es piederu Latvijas priedēm.
To staltums dvēselē stīdz.
Es nevaru atstāt šo zemi,
Smilšu kāpas paņemt sev līdz'.

Es piederu Latvijas ārēm,
Kur rītos griezes balss sauc
Un, smaržojot vīgriezes ziedam,
Zila rudzpuķu cerība trauc.

Es piederu Latvijai savai!
Te spožāk saulīte mirdz.
Lai vilina svešzemju tāles,
Vienmēr paliks Latvijā sirds!
 (Antoņina Lubeja)



„VARAKĻõNĪTS” 2018. gada novembris2

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDE 
16.10.2018. Nr. 11

1. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palie-
lināšanu.

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

25.10.2018. Nr. 12

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozī-

jumi 27.09.2009.saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām un 
materiālo palīdzību Varakļānu novadā”” 
apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozī-
jumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2018. gada budžetu”” apstiprināšana,

3. Par grozījumiem Varakļānu novada 
pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā.

4. Madonas sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikuma 
apstiprināšana.

5. Noteikumu „Par Varakļānu novada 
pašvaldības finansējuma piešķiršanas 
kārtību biedrībām, nodibinājumiem un re-
liģiskām organizācijām” apstiprināšana. 

6. Par grozījumiem 22.12.2011. noli-
kumā „Par dāvinājumu (ziedojumu) pie-
ņemšanas, uzskaites un izlietošanas kār-
tību Varakļānu novada pašvaldībā”.

7. Noteikumu „Par finansiālo atbalstu 
sportistiem, sporta komandām un sporta 
pasākumiem Varakļānu novadā”  apstip-
rināšana.

8. Noteikumu „Par bērnu reģistrēša-
nas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtī-

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par nekus-

tamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
un nodokļa piemērošanu Varakļānu no-
vadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā Varakļānu novada adminis-
tratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmes un nodokļa atvieg-
lojumus, nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām, kuras reģistrētas ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda, paš-
valdībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz 
kuras šīs mājas atrodas, kārtību, kādā ar 

nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas 
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves un būves, 
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais būvdarbu veikšanas il-
gums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma pie-
spiedu izpildes termiņu.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja (turpmāk – Nodokļa maksā-
tājs) atbilstību Noteikumu nosacījumiem 
izvērtē un lēmumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
pieņem Varakļānu novada pašvaldības 

Nekustamo īpašumu nodaļa.
4. Deklarētā dzīvesvieta Noteikumu 

izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas 
deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarē-
šanas likumam un kas nav personas pa-
pildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma izpratnē.

II. Pašvaldības noteiktie objekti, 
kas netiek aplikti ar nekustamā īpašu-
ma nodokli

2. Papildus likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem nekusta-
mā īpašuma objektiem ar nodokli Vara-
kļānu novadā netiek apliktas dzīvojamo 

bu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestā-
dē „Sprīdītis”” apstiprināšana.

9. Par grozījumiem atsevišķos Va-
rakļānu novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību amatu un mēnešalgu sa-
rakstos.

10. Par pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma Brīvības iela 37, Varakļāni, 
Varakļānu novads, nosacītās cenas no-
teikšanu un pārdošanu par brīvu cenu.

11. Par adreses piešķiršanu. 
12. Par zemes nomu.
13. Par atļauju iznomāt zemi trešajai 

personai.
14.  Par nekustamā īpašuma „Līcīši” 

sadalīšanu.
15. Par domes sēdes 30.08.2018.  

lēmuma Nr. 9.11 „Par dzīvojamās telpas 
apmaiņu” 2. punkta atcelšanu.

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma 
pārtraukšanu.

17. Par dzīvokļu īres tiesību izsoli.
18. Par sociālo dzīvokļu īri.
19. Par izmaiņām komisijas izglīto-

jamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes 
darbu kārtošanas sastāvā. 

20. Par izmaiņām Mantas atsavinā-
šanas un izsoles komisijas sastāvā. 

21. Par Ziemassvētku dāvanām.
1. Noteikt, ka Varakļānu novada do-

mes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 
4 „Par godalgām, naudas balvām un 
materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 
2.4.1. punktā paredzētajām iedzīvotāju 
kategorijām vienas Ziemassvētku dāva-
nas vērtība ir 4,50 euro.

22. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

23. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā.

1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:

1.1. Par radošumu, entuzi-
asmu un Varakļānu novada vārda 
popularizēšanu:

- grāmatas „Purva burvība” autori 
Lidiju Radiņu;

- Varakļānu vidusskolas skolnieci, 
„Pukša dziedāšanas svētku” dalībnieci 
Luīzi Ikaunieci;

- „Vidzemes stāsti 2018” dalībnieku 
SIA „Meļņi”.

1.2. Par aktīvu līdzdalību novada 
sabiedriskajā dzīvē un jauniešu patrio-
tisko audzināšanu:

- jaunsargu instruktoru Oskaru 
Kanču.

2. Apbalvot ar Pateicības rakstiem:
2.1. Par ilggadēju un priekšzīmīgu 

darbu Varakļānu novada pašvaldības 
iestādēs:

- Ainu Jaunzemi;
- Jāni Broku.
2.2. Par apzinīgu darbu, radošumu, 

atsaucību un iniciatīvu:
- Varakļānu novada muzeja dar-

binieci Līgu Osipovu.
2.3. Par uzņēmību, entuziasmu un 

novada pasākumu atbalstu:
- Jāni Vēveru;
- Aneti Vintišu;
- Jeļenu Gruduli.
24. Noteikumu „Varakļānu novada 

pašvaldības iestāžu sniegto maksas pa-
kalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 
metodika un apstiprināšanas kārtība” ap-
stiprināšana.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 5

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu 
Varakļānu novadā
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māju palīgēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, neat-
karīgi no to platības.

3. Šo noteikumu 2. punkts neattiecas 
uz garāžām.

III. Nekustamā īpašuma objekti, 
kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodok-
ļa likmi

4. Ar likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 3. panta pirmā daļas 1.4 
daļā noteikto nodokli 3 procentu apmērā 
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 
vērtības: būvei piekritīgās zemes kadas-
trālās vērtības vai būves kadastrālās vērtī-
bas, tiek apliktas būves, kuras ar Cesvai-
nes, Lubānas un Varakļānu apvienotās 
būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmumu 
atzītas (klasificētas) kā vidi degradējošas,  
sagruvušas vai cilvēka drošību apdrau-
došas būves.

5. Nekustamā īpašuma nodokli par 
būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudo-
ša, apliek ar Noteikumu 4. punktā noteik-
to likmi un sāk maksāt ar nākamo mēnesi 
pēc tam, kad administratīvais akts par 
būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā 
un būvei piekritīgās zemes platības no-
teikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir bei-
dzies termiņš augstākās iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un 
tas nav pārsūdzēts.

6. Būvvalde iesniedz Varakļānu no-
vada pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļai informāciju par būvēm, kuras ar 
Būvvaldes lēmumu atzītas (klasificētas) 
kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cil-
vēka drošību apdraudošas būves.

7. Paaugstinātā nodokļa maksāša-
nas pienākums par likuma „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmā 
daļas 1.4. daļā noteiktajām būvēm izbei-
dzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

7.1. būve savesta kārtībā, un par 
to saņemts pozitīvs būvinspektora atzi-
nums;

7.2. būve nojaukta un dzēsta no Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmas.

8. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, nodokļa 
likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības:

8.1. būvei piekritīgās zemes kadas-
trālās vērtības;

8.2. būves kadastrālās vērtības.
9. Būvvalde iesniedz Varakļānu no-

vada pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļai informāciju par būvēm, kuru būv-
niecībā pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas 
ilgums.

10. Noteikumu 8.punktā minētajos 
gadījumos paaugstināto nekustamā īpa-

šuma nodokļa likmi piemēro un nekusta-
mā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sā-
kot ar nākamo mēnesi pēc informācijas 
saņemšanas no Būvvaldes.

11. Saistošo noteikumu 8. punktā 
minētajā gadījumā paaugstinātā nodokļa 
maksāšanas pienākums izbeidzas, sākot 
ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Nekus-
tamo īpašumu nodaļa saņem informāciju 
no Būvvaldes vai būves īpašnieka par bū-
ves pieņemšanu ekspluatācijā.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu apmērs

12. Papildus likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajam tiesības 
saņemt atvieglojumus ir  sekojošām no-
dokļa maksātāju kategorijām:

12.1. Tiesības saņemt atvieglojumus 
50 procentu apmērā no taksācijas gadā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodok-
ļa summas par nekustamo īpašumu ir šā-
dām nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāju kategorijām:

12.1.1. personām ar 1.grupas invali-
ditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs 
pielikumā) un invaliditātes apliecības ko-
pija (uzrādot oriģinālu);

12.1.2. personām, kuru aprūpē ir 
bērni ar invaliditāti vai pilngadību sasnie-
gušas personas ar 1. un 2.grupas invali-
ditāti, par nekustamo īpašumu, kurā dek-
larēta bērna ar invaliditāti un pilngadību 
sasniegušas personas ar 1. un 2. grupas 
invaliditāti dzīvesvietas adrese, ja ir ie-
sniegts iesniegums (paraugs pielikumā) 
un invaliditātes apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu);

12.1.3. maznodrošinātām personām, 
kurām šo statusu ir piešķīris  Varakļānu 
novada pašvaldības Sociālais dienests.

12.2. Tiesības saņemt atvieglojumus 
25 procentu apmērā no taksācijas gadā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas, ir personām ar 2.grupas invali-
ditāti, ja ir iesniegts iesniegums (paraugs 
pielikumā) un invaliditātes apliecības ko-
pija (uzrādot oriģinālu).

V. Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piemērošana

13. Noteikumu 12.1. un 12.2. apakš-
punktā noteiktajām nodokļu maksātāju 
kategorijām noteikto atvieglojumu pie-
mēro attiecībā uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 
2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekus-
tamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem 
piekritīgo zemi.

14. Noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 
12.1.3. un 12.2. apakšpunktā minētajām 
personām nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus piemēro uz noteikto inva-
liditātes vai maznodrošinātās personas 
statusa laiku.

15. Personai, kura atbilst vairākām 
Noteikumu 12. punktā minētajām ne-

kustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām, piemēro lielāko nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma likmi.

16. Ja atvieglojumu saņēmējam pie-
der vairāki nekustamie īpašumi Varakļānu 
novadā, tad atvieglojumu piemēro par to 
nekustamo īpašumu Varakļānu novadā, 
kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis 
savu dzīvesvietu.

Noteikumu 16. punktā minētajā gadī-
jumā atvieglojumus par vienu nekustamo 
īpašumu piemēro Noteikumu 12. punktā 
norādītajā apmērā, ja:

atvieglojumu saņēmējs, ir deklarējis 
savu dzīvesvietu Varakļānu novadā;

īpašumā esošais nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā, nav iznomāts vai nodots lietoša-
nā citām personām;

nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par iepriekšējiem nodokļa tak-
sācijas periodiem par nevienu nodokļu 
maksātājam piederošu nekustamu īpa-
šumu Varakļānu novada administratīvajā 
teritorijā;

attiecībā uz nekustamo īpašumu ne-
tiek piemērots nekustamā īpašuma no-
dokļa summas samazinājums saskaņā ar 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta otro daļu.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus 12.1.1., 12.1.2. un 12.2. apakš-
punktā minētām personām Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro 
un pārrēķinu veic ar nākošo mēnesi pēc 
iesnieguma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus 12.1.3. apakšpunktā minētām 
personām piemēro, pamatojoties uz so-
ciālās palīdzības administrēšanas lietotāj-
programmā (SOPA) pieejamiem datiem.

VI. Ierobežojumi atvieglojuma pie-
mērošanai un tiesību uz atviegloju-
miem zaudēšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu nepiemēro, ja:

atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzī-• 
vesvieta nav Varakļānu novadā;
nodokļu maksātājam ir nekustamā • 
īpašuma nodokļa parāds par iepriek-
šējiem taksācijas periodiem.
Personai, kurai piešķirts nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojums, tiesības 
uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas, 
ja:

atvieglojumu saņēmējs zaudē Notei-• 
kumu 12.1.un 12.2. apakšpunktā mi-
nēto statusu;
atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzī-• 
vesvieta nav Varakļānu novada admi-
nistratīvajā teritorijā;
nekustamajā īpašumā ir uzsākta • 
saimnieciskā darbība;
sniegtas nepatiesas ziņas, pamatojo-• 
ties uz kurām atvieglojumi piemēroti.
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VII. Maksāšanas paziņojuma saga-
tavošanas un apstrīdēšanas kārtība

Maksāšanas paziņojumu sagatavo 
un administratīvu aktu par atteikumu ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanai pieņem Varakļānu novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu noda-
ļas atbildīgais darbinieks.

Varakļānu novada pašvaldības Ne-
kustamo īpašumu nodaļas darbiniekiem, 
kuru kompetencē ir maksāšanas pazi-
ņojumu un atteikumu sagatavošana, ir 
tiesības  pārbaudīt datus par Nodokļa 
maksātāju, izmantojot Varakļānu novada 
pašvaldībai pieejamās datu bāzes, un 
pieprasīt papildu informāciju pašvaldības 
iestādēs

Atteikumu piemērot nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu var apstrīdēt 
Varakļānu novada domē.

VIII. Nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanas kārtība

Nekustamā īpašuma nodokli par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās 
daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piede-
rošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā pašvaldības daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki 
un nomnieki, kuriem īres un nomas līgu-
mi slēgti ar pašvaldību (vai pašvaldības 
pilnvarotu personu), vai personas, kuras 
īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās 
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas 
privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tie-
siskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma 
reģistrēšanai zemesgrāmatā).

Nekustamā īpašuma nodokli par 
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo ne-
kustamo īpašumu maksā persona, ku-
rai ar pašvaldības institūcijas lēmumu 
nekustamais īpašums nodots valdījumā. 
Ja pašvaldībai piederošais vai piekritī-
gais nekustamais īpašums nav nodots 
valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata 
atrodas citas personas lietošanā (faktiskā 
lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašu-
ma lietotājs (faktiskais lietotājs).

Pielikums
Varakļānu novada domes

27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā”

Varakļānu novada pašvaldībai
Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā

(fiziskās personas vārds, uzvārds)

(personas kods)

(deklarētā dzīvesvieta)

(kontaktinformācija saziņai (vēlams norādīt)

IESNIEGUMS

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu

Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma _____________________________________________
Nodokļa atvieglojumu, sakarā ar:
 1. grupas invaliditāti
 2. grupas invaliditāti
 esmu politiski represēta persona
 manā aprūpē ir bērns/i ar invaliditāti vai pilngadību sasniegusi persona ar 1. un 2. 

grupas invaliditāti, par nekustamo īpašumu, kurā deklarēta bērna ar invaliditāti un pilngadību 
sasniegušas personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti dzīvesvietas adrese

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus
 invalīda apliecība (kopija), izdota _______________, derīga līdz ____________
Datu pārzinis ir Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, juridiskā 

adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolū-
ku izskatīt iesniegumu.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Varakļānu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnes www.varaklani.lv sadaļā Pašvaldība/Novada dome vai klātienē 
Varakļānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

 Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai 
pēc būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).

Varakļānu novadā,
20____.gada ____.______________                  __________________________________

 /paraksts, paraksta atšifrējums/

Vēlamies atgādināt tiem klientiem, 
kuriem ir piemirsies, un informēt tos, 
kuri nezina, ka Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA kā at-
kritumu apsaimniekotājs veic ne tikai 
sadzīves atkritumu savākšanu, bet 
arī dod iespēju nodot veco, nederīgo 
sadzīves elektrotehniku: gludekļus, 
fēnus, virtuves tehniku, ledusskapjus, 
veļas mašīnas, televizorus u.c.

Par atkritumu savākšanu
Tehnikas nogādāšanas adrese ir – 

Skolas iela 9, Varakļānos, iepriekš zva-
not pa T. 29487102.

Veicam arī veco mēbeļu savākša-
nu, iepriekš piesakot izvešanu pa T. 
64860710.

Aicinām iedzīvotājus būt apzinīgiem 
un šķirot atkritumus. Plastmasas un stik-
la pudeles attiecīgi zaļajos un dzeltena-
jos konteineros vietās, kur tie ir uzstādīti. 

Baterijas var bez maksas nodot saim-
niecības preču veikalā SIA „JILLS” un 
Varakļānu vidusskolā.

Paldies visiem, kuri to jau dara, 
aicinām visus būt savas pilsētas saim-
niekiem un gādāt par apkārtējās vides 
sakopšanu.

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA vārdā – 

Gunta Āboliņa

Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu izpilde 
uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu 
laikā no nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņa iestāšanās brīža.

VIII. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 

2019. gada 1. janvāri.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 

atzīt par spēku zaudējušiem Varakļānu 
novada domes 2015. gada 24. septem-
bra saistošos noteikumus Nr. 3 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu maznodrošinātām personām 
Varakļānu novadā”.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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136 miljoni – 
lauksaimnieki platību 
maksājumos oktobrī 
saņēmuši rekordlielu 

atbalstu
Līdz 2018. gada oktobra beigām 

Lauku atbalsta dienests platību mak-
sājumos izmaksājis vairāk nekā 136 
miljonus eiro. Vienotā platību maksā-
juma avansus saņēmuši vairāk nekā 
40 tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā 
summa ir nepilni 79 miljoni eiro. Mak-
sājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi 
vai citi specifiski ierobežojumi, saņē-
muši 34 tūkstoši klientu, kopējā iz-
maksātā summa ir 41 miljons eiro, ak-
tīvi turpinās arī atbalsta bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem izmaksa – saimnieki 
saņēmuši jau 17 miljonus eiro.

Minētos maksājumus dienests tur-
pinās izmaksāt arī novembra mēnesī. 
No 1. decembra lauksaimnieki saņems 
arī zaļināšanas, brīvprātīgo saistīto at-
balstu, mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas un citus maksājumus. 

Dienests  ir būtiski pilnveidojis 
savu darbu un daļu procesu automa-
tizējis: informācijas sistēmā izveidotais 
„zaļais koridors” vairāk nekā 60% pla-
tību maksājumu pieteikumu adminis-
trēšanu veica bez darbinieku iesaistes, 
tāpēc arī maksājumus lauksaimnieki 
varēja saņemt ātrāk lielākā apmērā.

Pirmajā dienā, kad varēja veikt 
maksājumus, dienests vienotā pla-
tību maksājuma avansu izmaksāja 
rekordlielam lauksaimnieku skaitam 
– 36 000 klientu, kopējā summa bija 
vairāk nekā 58 miljoni eiro. Pirms gada 
tik liels klientu skaits saņēma minēto 
maksājumu līdz oktobra beigām.

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

1. Ar Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības finansiālu atbalstu tika veikta 
Varakļānu muižas pils 3D skenēšana.

2. Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla 
fonda Varakļānu muižas pils arhitektoniski 
mākslinieciskās izpētes projekts. Ir atklāti 
jauni, fascinējoši sienu gleznojumi. 

3. Noslēgusies projekta – modernizē-
tā ekspozīcija „Senās godības atspulgs 
laikmetu griežos” III kārta.  Projekts veltīts 

Leģendu nakts Varakļānos 

Bija oktobra pēdējās sest-
dienas vakars, un svētā Viktora 
kapelas apkārtnē  varēja manīt 
rosību – kapela bija atdzīvojusies. 
Arī šogad Leģendu nakts ietvaros 
šeit tika rīkots skaists pasākums. 
Sākumā Varakļānu Romas katoļu 
draudzes dekāns Česlavs Mikšto 
celebrēja misi Mihaela Borha un 
viņa dzimtas piemiņai, to ar skais-
tu dziedājumu kuplināja Viļānu 
mūzikas skolas  garīgās mūzikas 
ansamblis. Pēc mises ar skanī-
gām balsīm  koncertu  sniedza 
Krustpils un Atašienes draudžu 
kora dalībnieki Anitas Gavares va-
dībā. Leģendu nakts gaisotne bija 
neaprakstāma. Pasākums turpinā-
jās ar Borhu dzimtas kripta apmeklējumu, 
leģendu stāstīšanu. Ar lielu interesi pa-
sākuma apmeklētāji klausījās Varakļānu 
Tūrisma informācijas centra speciālistes 
M. Vilkaušas stāstījumu, uzdeva intere-
sējošus jautājumus par kapelas vēsturi, 
apbedījumiem. Tā kā šis gads ir īpašs arī 
ar to, ka grāfam Mihaelam Borham atzī-
mējama 265 gadu jubileja, Varakļānu No-
vada muzeja vadītāja Terese Korsaka bija 
sagatavojusi  prezentāciju ar nosaukumu 
„Mihaelam Borham – 265.” Pasākuma 
dalībnieki varēja iepazīties ar izsmeļošu 
materiālu par grāfa ģimeni, personību, 

zinātnisko darbību un citām nozīmīgām 
interesēm un aizraušanos, piemēram, 
literatūra, māksla, valodas, ceļošana. 
Muzeja vadītāja dalījās arī ar saviem ie-
spaidiem no ceļojuma uz Maltu un Gozo 
salu, kura laikā atklājās arī interesanti fakti 
par grāfu Mihaelu Borhu. Tā nu mazliet 
drēgnais, bet sirdī siltais un jaukais pasā-
kums  nemanot bija pagājis. Liels paldies 
visiem, kuri atbalstīja un apmeklēja šo pa-
sākumu!      

Līga Osipova, 
muzeja dokumentu sistēmu vadītāja

Nozīmīgi darbi Varakļānu Novada muzejā 
Latvijas 100-gadei. 

Šā gada 16. novembrī  plkst. 13:00 
notiks svinīga ekspozīcijas atklāšana sa-
biedrībai. 

 Cita informācija: 
1. Līdz gada  beigām Varakļānu No-

vada muzejā ir apskatāma izstāde, kas 
veltīta Varakļānu pilsētas 90. gadadienai. 

2. Visi interesenti tiek laipni aicināti 
apmeklēt izstādi „Lubāna ezera iedambē-

šana”. 
Projekta „Lubāns Latvijai: toreiz un 

tagad” ietvaros izveidotā  fotoizstāde at-
spoguļo 20 arhīvos, muzejos un privāta-
jos albumos glabātās vēsturiskās fotog-
rāfijas, kas sastapušās ar 20 mūsdienu 
fotogrāfijām, kuras uzņemtas tajā pašā 
vietā, ļaujot katram apmeklētājam pašam 
novērtēt izmaiņas no 20. gs. sākuma līdz 
2018. gada pavasarim. 
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Aktivitātes Varakļānu vidusskolā
9. novembrī 5. – 8. klasēm notika eru-

dītu konkurss „Latvijai 100”. Katra klase 
izveidoja četras komandas un apmeklē-
ja sešas „stacijas”, kurās tika pārbaudīta 
skolēnu erudīcija dažādās tēmās: Prezi-
denti, Mūzika, Tautas tradīcijas, Latgale, 
Sports Latvijā, Ievērojami sportisti, Daba, 
Ievērojamas personības, Vēsture, Va-
rakļāni, Izgudrojumi Latvijā. Piedaloties 
konkursā, katrs skolēns paplašināja sa-
vas zināšanas par Latviju. Paldies skolo-
tāju komandai!

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros  8. novembrī skolā viesojās kultūras telpa „Trīs māsas” ar muzikāli interaktīvu  izrādi ar 
klaunādes elementiem  „Viņš ir pliks”. 5. – 11. klašu skolēni izrādes laikā piedalījās izsolē, izmantoja viedtālruņus, kā arī iejutās karaļa  
pavalstnieku lomā. Pasākumu finansēja iniciatīva „Latvijas skolas soma”.

Š.g. 18.oktobrī  9.a un 9.b klases skolēni devās uz Rīgu, lai noskatītos Dailes teātra 
izrādi „Planēta Nr.85”. Transporta izdevumus un teātra biļetes apmaksāja projekts „Sko-
las soma”. Izrāde bija aizraujoša un atraktīva.

Savukārt 19. oktobrī Varakļānu vidusskolas 3. klases un Murmastienes pamatsko-
las 1. – 6. klašu skolēni Kultūras vēstniecībā GORS baudīja Liepājas teātra izrādi „Džel-
somīno Melu zemē”. Tā stāstīja ne tikai par zēna Dželsomīno piedzīvojumiem, bet arī at-
klāja teātra radīšanas un pārtapšanas noteikumus, fantāzijas neierobežotās iespējas.

Paldies, projektam „Skolas soma” par šo iespēju!
Foto Aina Kazāka

6. novembrī Varakļānu vidusskolas 4. klases skolēniem, projekta „Skolas soma” ie-
tvaros, bija iespēja apmeklēt Rēzeknes teātrī „Joriks” interaktīvu izrādi „Drebošā telts”, 
kurā aktieri kopā ar skatītājiem dodas izzinošos un jautros piedzīvojumos. Zīmējot, de-
jojot, muzicējot, jautājot, sagaidot atbildes, debošajā teltī notika līdzdarbošanās un pie-
lāgošanās situācijai un skatītājiem. „Drebošā telts” ieveda bērnus indiāņu pasaulē.

Arī Latgales Kultūrvēsturiskajā muzejā piedāvātā izglītojošā programma „Zemes 
dzīļu noslēpumi” rosināja skolēnus izzināt kultūrvēsturiskos un sabiedriskos procesus. 
Zinošā muzeja gide ar aizraujošu stāstījumu ievadīja visus klausītājus senā pagātnē, 
kur atdzīvojās gan vareni bruņinieki, gan apburošas princeses. Muzeja pagrabā bija 
izrakumu laukums. Ar kādu gandarījumu bērni piedalījās izrakumos! Atrada vecu ogļu 
gludekli, trauku lauskas, kaulus, monētas un citas lietas.

Ināra Laura
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8. novembrī 2. klase projekta „Lat-
vijas skolas soma” ietvaros apmeklēja 
Rēzeknes teātra „Joriks” iestudēto izrādi 
„Ezis, kurš mīlēja slepeni”. Tas ir stāsts 
par savstarpējām attiecībām, draudzību, 
mīlestību, par to, cik grūti kādreiz ir pateikt 
„Lūdzu, piedod!”. Aktieri ne tikai prasmīgi 
attēloja lauku sētas iemītniekus, bet arī 
iesaistīja izrādē skatītājus – skanēja dzies-
mas, smiekli un aplausi.

Vēl mums bija izdevība pabūt Latga-

„Simtgades bērni” 
Varakļānu novadā

2018. gadā Latvijā norisinās biedrības „Ni-
gestes amatniecības nams” organizētais projekts 
„Simtgades bērni”, kura mērķis ir ar līdzcilvēku 
atbalstu uzdāvināt katram 2018. gadā Latvijā (un 
arī ārzemēs latviešiem) dzimušajam bērniņam 
īpašu dāvanu komplektu – sudraba vērdiņu ozol-
koka kastītē ar  apsveikuma vēstuli jaundzimuša-
jam un viņa ģimenei.

Pateicoties Varakļānu novada fantastiska-
jiem līdzcilvēkiem, mums ir izdevies apgūt finan-
sējumu, lai visi Varakļānu novadā šogad dzimušie 
un gaidāmie bērniņi (pēc CSP datiem) varētu sa-
ņemt šo dāvanu komplektu!

Visu Varakļānu novada jaundzimušo ma-
zuļu ģimeņu vārdā saku lielu, sirsnīgu paldies 
visiem līdzcilvēkiem, kuri ar savu finansiālo un 
morālo atbalstu palīdzēja sagādāt šo sirsnīgo 
dāvanu mūsu bērniem! Par organizatorisko at-
balstu paldies Varakļānu novada domes priekšsē-
dētājam Mārim Justam un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Ritai Upeniecei!

Ilze, mamma: „Simtgades vērdiņš? Sirsnī-
ga ideja. Protams, var diskutēt par vizuālo, par 
tehnisko, par finansiālo izpildījumu, bet pati ideja 
tiešām šķiet sirsnīga. Centos parādīt katram, kas 
nāca raudzībās. Vecākās paaudzes acīs vienmēr 
sariesās asaras, lasot monētiņai līdzi doto vēstuli. 
Vai pēc gadiem mans mazulis tādēļ jutīsies īpa-
šāks un gaidītāks? Patiesībā ceru, ka nē. Gribē-
tos, lai viņš zina un saprot, ka šajā valstī mīlēts un 
gaidīts ir ikviens mazulis – gan tas, kurš dzimis 
tās simtajā, pirmajā, deviņdesmit astotajā un jeb-
kurā citā tās jubilejas gadā.”

Ikaunieku ģimene: „Mūsu ģimene saka lie-
lu paldies sudraba vērdiņa idejas autorei Ingunai 
Rogai-Saulītei un Anetei Vintišai, kas rūpējās, lai 
Varakļānu novada Simtgades bērniņi to saņemtu 
kā dāvanu, paldies katram ziedotājam!”

No dažiem vecākiem Latvijā izskan satrau-
kums, ka viņu vērdiņš paliek netīrs un nosūbējis. 
Bet mēs mierinām – īsts sudrabs oksidējas sa-
skarē ar gaisu, mitrumu un apkārtējo vidi. Diplo-
mēta juvelieramata meistare Ranta (SIA „RARO”  
īpašniece) iesaka, kā mājas apstākļos tīrīt īstu 
sudrabu:

1) eco ziepes karstā ūdenī, vismaigākā zobu 
birste – rūpīgi, maigi notīrīt vērdiņu, noskalot tek-
ošā ūdenī, nosusunāt, nospodrināt ar briļļu kop-
šanas mikrošķiedras lupatiņu;

2) mazā bļodiņā ievietot uzlocītu follija trau-
ciņu, iebērt 1/2 tjk. sodas, virsū uzlikt vērdiņu, 
vēlreiz uzbērt 1/2 tjk. sodas, līdz bļodiņas augšai 
uzliet verdošu ūdeni. Paturēt pāris minūtes, no-
skalot, nosusināt.

Vairāk informācijas par projektu - https://
www.nigeste.net/simtgades-berni/.

Anete Vintiša,
Projekta „Simtgades bērni”

Varakļānu novada Brīvprātīgo vadītāja

Oktobra izskaņā daudzviet Latvijā 
atzīmē Helovīnu dienu. Arī Murmastienes 
pamatskolas skolēni svinēja šos svētkus.  
Greznojām ķirbjus un stāstījām šausmu 
stāstus. Bija jautri, jo varējām iejusties da-
žādos tēlos un izrādīt sagatavotos tērpus. 
Helovīna ballītē bija ieradusies ragana, 
ganksteris, čigāni, Pīķa dāmas, dažādi 
dzīvnieki un pat konfekšu ēdāja. 

Kā jau ikvienā pasākumā neizpalika  
dažādas spēles, ko pavadīja liela jautrība 
un smiekli, dejas un 
laba mūzika. Mēs 
labi pavadījām laiku, 
jo visiem patīk izklai-
dēties, nevis tikai  
sēdēt skolas solā. 
Cerams, ka Helovī-
nus skolā  svinēsim 
arī nākošgad!

Indra Pelša,
Murmastienes pa-
matskolas līdzpār-
valdes prezidente

Helovīnu ballīte Murmastienes pamatskolā

les kultūrvēsturiskajā muzejā un pieda-
līties Lāčplēša dienai veltītā pasākumā 
„Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana”. Te 
kopā ar LR Zemessardzes un Jaunsar-
dzes pārstāvjiem bērni piedalījās dažādās 
izglītojošās aktivitātēs un apskatīja izstādi 
„Pāri slieksnim”.

Ekskursijas noslēgumā tuvumā ap-
skatījām Latgales Māras pieminekli.

Ingrīda Melne
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Musu vesture fotografijas
Varakļānu kultūras nama sieviešu koris „Dzelvērte”

Kora un dziedāšanas tradīcijas Va-
rakļānos aizsākušās sen. 1950.gada 
2.jūlijā Varakļānu parka estrādē notika 
rajona dziesmu svētki, kur uzstājās 11 
kori ar 450 dalībniekiem. Par dziesmu 
svētku virsdiriģenti tika uzaicināta Lat-
vijas konservatorijas studente A. Pukste 
(A. Mežinska). Vidusskolas kori ar 100 
dziedātājiem vadīja skolotājs D. Mika-
žāns. Gandrīz katrā iestādē tika noorga-
nizēti ansambļi.

1976. gada decembrī Varakļānu 
kultūras namā uz pirmo mēģinājumu 
pulcējās jaundibinātā kora dalībnieces, 
kora vadību uzņemās un pirmos 14 ga-
dus sekmīgi vadīja prasmīgā un neno-
gurstošā diriģente Antoņina Mežinska. 
Par kora diriģentiem strādājuši: Jānis 
Mežinskis, Valda Jermanova, Ārija Tu-
mane, no 2014. gada – Vivita Skurule.

1986. gadā korim piešķirts nosau-
kums „Dzelvērte”, kas simbolizē vara-
vīksni, dažādi vecumi, dažādi raksturi, 
dažādas dziesmas.

Koris uzstājies Maskavā, Sankt-
Pēterburgā, Lietuvā, Francijā, Austrijā, 
Igaunijā, daudzos Latvijas novados un 
pašmāju sarīkojumos. Piedalījies Dzies-
mu un deju svētkos Rīgā, koru festivālos, 
konkursos un skatēs, koru salidojumos, 
koru karu finālskatēs.

Korim jau no darbības sākuma allaž 
klāt stāvējusi veiksme, prasmīgo un ne-
nogurstošo diriģentu fanātiskais darbs 
un kora dziedātāju lielā pacietība, dzie-
dātgriba un dziesmas mīlestība.

Lai skanīgas balsis arī turpmāk!
A. Jaunzeme,

Paldies Inārai Kasparānei par 
kora fotogrāfijām

2008. gada Dziesmu svētkos Rīgā 
ekskursijas braucienā pa Rīgu.

2008. gada koku stādīšanas talkā 
Mežu dienās Varakļānos.

1980. gads. Ar diriģenti Antoņinu Mežinsku pie LU pēc koru karu 
finālskates.

1985. gads. Koru karu finālskatē Latvijas Universitātes lielajā aulā.

 1977. gads. Varakļānu pilsētas Dziesmu un deju svētkos.

1998. gads brāļu Jurjānu Meņģeļos.

2003. gada Vispārējos Latvijas 
Dziesmu svētkos Mežaparkā pirms 

koncerta.
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1986. gads. Koncerts Vissavienības1980. Tautas 
saimniecības sasniegumu izstādē Maskavā.

1986. gads. Kora 10 gadu jubileja.

 1977. gads. Varakļānu pilsētas Dziesmu un deju svētkos.

1977. gads. Kora pirmie Latvijas Dziesmu svētki Rīgā. 2007. gadā pirms svētku koncerta Varakļānos.

Priekšnesums Ziemassvētkos.

2003. gada Vispārējos Latvijas 
Dziesmu svētkos Mežaparkā pirms 

koncerta.

Kora dziedātājas 20 gadu jubilejā ar pirmo diriģenti A. Mežinsku.
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 Koris koncerttūrē Sanktpēterburgā 
kopā ar diriģentu Jāni Mežinski.

2008. gads. Pēc koncerta Mežu dienās Varakļānos.

2004. gada Dziesmu svētkos Madonā.

Pēc 2003. gada koru skates Madonā.

1997. gada Madonas rajona dziesmu svētkos.

2007. gadā pēc koru skates Madonā.

2008. gada Dziesmu svētkos Rīgā.

Kora dziedātājas ar diriģenti A. Mežinsku.

Kora pirmā uzstāšanās 1977. gadā Varakļānu kultūras namā.
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Pašā Mārtiņdienas viducī Mur-
mastienes kultūras centru pamazām 
sāka piepildīt skatītāji, kas bija gatavi 
jautrām aktivitātēm, kuras mums sarū-
pēja folkloras kopa. Skatītāju gan ne-
bija daudz, toties visi, kas ieradās, bija 
ļoti aktīvi. Pasākums izvērtās sirsnīgs 
un ļoti jauks. Minējām mīklas, klausījā-
mies skanīgas dziesmas, gājām rotaļās 
un klausījāmies ticējumus kas saistīti ar 
Mārtiņdienu, tagad lūkosim, vai piepildī-
sies kāds no viņiem!

Paldies visām folkloras meitenēm, 
kuras nežēlo savu enerģiju, degsmi un 
izdomu! Tiekamies nākamajā pasāku-
mā! 

Ieva

Murmastienes jampadracis

2004. gads. Koru skate Rēzeknē.

1999. gadā kora pārstāves sveic savas dziedātājas 
skolas izlaidumā.

1993. gada Vispārējos Latvijas Dziesmu svētkos.

2001. gadā kora 25 gadu jubilejā.

Koris 2005. gada Latgales Dziesmu 
svētkos Daugavpilī.

1999. gadā kora pārstāves sveic 
savas dziedātājas skolas izlaidumā.

 1998. gadā Viļānos pirms koncerta.

2006. gadā koru skate Madonā.
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Varakļānu Mūzikas un mākslas sko-
lā pilnā sparā rit pirmais mācību gada 
cēliens ne tikai jaunajiem mūziķiem un 
māksliniekiem, bet arī viņu vecākiem, 
vecvecākiem un citiem novada iedzī-
votājiem, kuri vēlas iegūt zināšanas un 
prasmes amatniecībā, aužot tautiskos 
brunčus un pinot klūdziņu grozus.

Varakļānu novada kultūrizglītības 
atbalsta biedrība ar Vidzemes plānoša-
nas reģiona un Latvijas kultūrkapitāla 
fonda atbalstu īsteno  projektu „Neturi 
sveci zem pūra”. Tā mērķis ir attīstīt ra-
došo industriju Vidzemes plānošanas 
reģionā, saglabāt amatniecības kul-
tu, tradīcijas. Pārmantot amatniecības 

„NETURI  SVECI  ZEM  PŪRA”

prasmes, popularizēt Varakļānu novada 
nemateriālo mantojumu.  Projekta laikā 
interesentiem notiek aušanas un klūdzi-
ņu pīšanas nodrabības līdz pat decem-
bra mēnesim. Mācīties gribētāju skaits 
pārsniedza mūsu projekta iespējas, līdz 
ar to visi  netika apmācību grupās. Tas 
liek secināt, ka varakļāniešiem ir vēlme 
apgūt un saglabāt amatnieku darbību 
novadā un nodot to no paaudzes  pa-

audzei, augstu vērtējot kultūrvēsturisko 
mantojumu.  Paralēli nodarbībām tiek 
apzināti Varakļānu novada amatnieki un 
tiek vākta iespējamā informācija, ma-
teriāli par meistaru dzīves atziņām un 
meistarstiķiem.

Cienījamo meistar, ja vēl neesi uz-
runāts vai esi piemirsts, tad dod ziņu 
mums un piesakies, zvanot 29221493. 
Katra meistara padomi noderēs jauna-
jiem amatniekiem, kuri vēlas apgūt seno 
amatu meistarību, tādējādi saglabājot 
nepārtrauktu amatnieku darbošanos Va-
rakļānu novadā.

Ieva Melne-Mežajeva

Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,
Kam ciešanu bijis tik daudz!
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,
Ko šodien par laimīgu sauc!
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,
Kam miera vējš karogos pūš!
Dziesma, pacelies spārnos pār zemi,
Kam piederēs bezgalīgs mūžs!

Lāčplēša dienas pasākums sākās 
ar tautas sadziedāšanos, ko kuplināja 
Varakļānu kultūras nama sieviešu koris 
„Dzelvērte” un folkloras kopa. Daudzbal-
sīgā dziedājumā skanēja dziesmas par 
Latvijas vēsturi, dabu, tautas tikumiem 
un dzīvesziņu.

Šī diena ļoti nozīmīga 25 jauniešiem, 
kuri nodeva svinīgo zvērestu un tika uz-
ņemti jaunsargu organizācijā. 

Pēc zvēresta nodošanas jaunsargi, 
zemessargi un pilsētas iedzīvotāji devās 
lāpu gājienā uz Varakļānu kapsētu, lai 
atmiņas brīdī pie memoriāla Latvijas at-
brīvotājiem, kuri 1919. – 1920.g. krituši 
pie Varakļāniem, godinātu viņu piemiņu 
un noliktu sveces.

A. Jaunzeme

Lāčplēša diena Varakļānos
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Oktobrī nozīmīgu savas dzīves gads-
kārtu svinēja Marija Pušmucāne. Atskato-
ties uz nodzīvotajiem gadiem, viņa secina, 
ka visa dzīve bijusi viena vienīga steiga, 
piesātināta ar dažādiem piedzīvojumiem 
un pārdzīvojumiem, jaukiem un ne tik pa-
tīkamiem notikumiem, visa pamatā bijusi 
pienākuma apziņa un atbildības sajūta 
par darāmo darbu.

Pirmās spilgtākās bērnības atmiņas, 
pirmais nopietnais, traumējošais pārdzī-
vojums saistās ar Otro pasaules karu. 
Vecāku mājās tika iekārtots pārsiešanas 
punkts, klētī guldīti ievainotie pēc operāci-
jām. Māte, izslaukusi govis, nesusi pienu 
ievainotajiem, un Marija gājusi līdzi. Vēl ta-
gad gara acīm viņa redz ievainoto rindas, 
viņu mēmos lūgumus pēc palīdzības,  at-
ceras bumbu sprādzienus uz lauka... pat 
pieaugušai bijis bail klētī ieiet.

Katra bērna dzīvē nozīmīga ir sko-
las gaitu uzsākšana. Arī Marija to spilgti 
atceras. Pēckara gadi, skola no Eiduku 
sādžas tālu. Tēvs jau laikus devies uz Stir-
nienes septiņgadīgo skolu, lai uzzinātu 
par meitas mācīšanās iespējām. Skolā 
paskaidrojuši, ja var iemācīties lasīt, raks-
tīt un rēķināt, tad meiteni uzreiz uzņems 2. 
klasē. Tā nu tēvs ik rītu, braukdams mežā, 
uzdevis darbu, un rudenī Marija nolikusi 
eksāmenus un tikusi uzņemta 2. klasē.

Visus skolas gadus Marija centīgi mā-
cījusies, tāpēc loģisks turpinājums bijusi 
Varakļānu vidusskola. Astotajā klasē mā-
cības uzsākuši 47 skolēni, vidusskolu bei-
guši – 18. Tie bijuši jauki gadi, aiz klases, 
kur mācījušies, bijusi internāta istabiņa, 
kur reizēm varēja aizmukt no stundām. 
Nopietnas blēņas gan nedarījuši. Laikā, 
kad Marija mācījās vidusskolā, nomira 
Staļins. Pirms tam klasē nejauši tikusi 
sadauzīta Staļina bilde, un skolas apko-
pēja nosūdzējusi direktorei Klibiķei. Labi, 
ka direktore bijusi saprotoša un sankcijas 
izpalikušas. 

1957. gadā Marija beidz vidusskolu 
un turpina mācības Daugavpils Peda-
goģiskā institūta fizikas un matemātikas 
fakultātē. Pēc trešā kursa beigšanas 
smagi saslima mamma un nācās mācī-
bas pārtraukt. Marija atgriezās mājās un 
uzsāka darbu Stirnienes astoņgadīgajā 
skolā. Bijis draudzīgs skolotāju kolektīvs, 
visi jauni, azartiski, kopā gājuši talkās, ar 
velosipēdiem braukuši apmeklēt bērnus 
mājās. Strādājot Stirnienes skolā, Marija 
Pušmucāne bija gan matemātikas sko-
lotāja, gan klases audzinātāja, nācās uz-
ņemties arī mācību pārzines un direktores 
pienākumus.

1978. gadā Marija Pušmucāne sko-
lotājas un mācību pārzines darbu turpina 
Varakļānu vidusskolā, šajā laikā ļoti no-

Visa dzīve – viena vienīga steiga

Vidusskolas gados Varakļānu vidusskolā 
Marija pirmā no labās puses.

Marija studiju gados.

Pēdējā audzināmā klase Varakļānu vidusskolā.

Ar pirmo audzināmo klasi Stirnienes pamatskolā.
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derējis skolas direktora 
Pētera Ziemeļa, Tamā-
ras Locānes un Annas 
Sondores atbalsts. Pēc 
direktora pēkšņās aizie-
šanas Marijai nācās uz-
ņemties skolas vadību. 
Darbs bezgala grūts un 
atbildīgs, taču darba mī-
lestība, augstā pienāku-
ma apziņa un kolektīva 
saliedētība palīdzēja tikt 
galā ar daudzām grūtī-
bām.  Tomēr liels gan-
darījums bija, kad viņa 
atrada savu aizstājēju 
Arvīda Stroda personā, 
un atkal varēja turpināt 
darbu kā matemātikas 
skolotāja un klases au-
dzinātāja.

Savā darbīgajā 
mūžā viņa uzņēmusies 
daudzus sabiedriskos 
pienākumus – bijusi 
bēru izvadītāja, vadīju-
si kapusvētkus, lasījusi 
referātus, vienmēr biju-
si pienākuma cilvēks, 
iemantojot līdzcilvēku 
cieņu un uzticību. Bieži 
vien nācies stāties pre-
tī dažādiem izaicinājumiem, kuri ar godu 
izturēti. Beidzot skolotājas gaitas, viņa tur-
pina saimniekot savā zemnieku saimnie-
cībā „Vietuļnieki”, audzē labību, rūpējas 
par lopiem, apkopj bišu druvu. Gadiem 
ritot, tas viss gājis mazumā, bet būt dzīves 

ritumā ir Marijas Pušmucānes neatņema-
ma sastāvdaļa.

Lai veselība turas! Daudz baltu dieni-
ņu mūžiņā!

Aina Jaunzeme

Ar tuviniekiem jubilejā.

Svētku laikā mēs visi lepojamies 
ar cilvēkiem, kuri Latvijas vārdu nesuši 
tālāk pasaulē, ar cilvēkiem, kuri devuši 
lielu ieguldījumu mūsu zemes brīvībai 
un attīstībai.

Tomēr tieši šinī svētku laikā gribas 
pateikt paldies tiem, kuru palīdzību, at-
balstu un rūpes izjūtam tepat uz vietas. 
Varakļānu veselības aprūpes centra ie-
mītnieki ir ļoti pateicīgi līdzcilvēkiem par 
labiem vārdiem, sirsnīgiem vēlējumiem 
un materiālo atbalstu. Tas, ko saņemam 
neprasot un nelūdzot, tas, kas nāk no 
pašu ziedotāju un dāvinātāju sirdīm, tas 
ir pats vērtīgākais. Šādos brīžos cilvēki 
zin un jūt, ka nav vieni, un tieši šīs sajū-
tas mūsu senioros rada patiesu prieku.

Paldies Birutai Melnei un Antonam 
Slūkam, kas šajā rudenī dalījās ar savu 
labestīgo rūpi par centra iemītnieku ve-
selību, dāvinot medus spaini!

Paldies kādai čaklai adītājai, kura 
sarūpēja 30 pārus vilnas zeķu. Saņe-
mot šo dāvanu, iemītnieki saņēma ne 
tikai zeķu pāri, bet arī siltuma un māju 
sajūtu!

Paldies centra iemītnieku tuvinie-
kiem, kuri nāk un piedāvā atbalstu, da-
žādas ikdienas sadzīvei nepieciešamas 
lietas! Paldies tiem, kuri savu atbalstu 
sniedz caur labdarības biedrību rīkota-
jām akcijām!

Paldies Lidijai Jostsonei par sarū-
pētajām lietām, par svētku saldumiem 
un vienkārši par sapratni un atbalstu!

Paldies katram līdzcilvēkam, kurš 
veltījis mums labas domas.

Vēlamies, lai šie labie darbi neap-
sīktu arī turpmāk, piedāvājam jaunie-
šiem (projekta ietvaros) veikt brīvprātī-
go darbu. Varakļānu veselības aprūpes 
centrā sociālo palīdzību saņem 35 klien-
ti, katrs ar savām interesēm un vēlmēm. 
Viņi ļoti novērtētu brīvprātīgo palīdzību, 
īpaši iespēju aprunāties, pastāstīt atmi-
ņas no senākiem laikiem un uzzināt ko 
jaunu. Ikdienā prieku ienestu jebkura 
darbošanās – pastaigas, galda spēles, 
rokdarbi. Mūsu iemītniekiem gribas jus-
ties vajadzīgiem un mīlētiem, radīsim 
viņiem šo sajūtu kopā! Ja esi gatavs 
uzklausīt un atbalstīt, ļoti gaidīsim!

Informācija par sadarbību pa tālru-
ni 26293237

Varakļānu veselības aprūpes 
centrs

Paldies par 
rūpēm un 
sapratni

Cienījamie Varakļānu un apkārt-
nes ļaudis!

Aicinu ikvienu no Jums nebūt 
vienaldzīgiem par Varakļānu Romas 
katoļu baznīcas ārējo un iekšējo iz-
skatu! Ikdienas rūpēs un steigā lai-
kam neredzam vai negribam redzēt, 
ka baltais dievnams vairs nav balts. 
Tas laika gaitā kļuvis pelēks, blāvs. Uz 
ārējām sienām redzamas melnas svīt-
ras. Kā asaru straumītes – Dievnams 
raud. Mūsu baznīcas Dievmāte raud. 
Raud par mūsu vienaldzību.

Tik daudzreiz mēs visi ejam pie 
mūsu Sargātājas ar savām lūgšanām 
– lūdzam sargāt, aizstāvēt, lūdzam 
padomu grūtos, kritiskos brīžos. Vai 
nu nav pienācis brīdis mums parūpē-
ties par Dievnamu? Sapost to, lai tas 
kļūst gaišāks, dzīvāks, apmeklētāks? 

Protams, tas ir liels darbs, un va-
jadzīgi līdzekļi. Viens cilvēks to nevar 

Nebūsim vienaldzīgi!
izdarīt, bet, ja nu visi kopā, vienoti to 
darītu, būtu rezultāts, aicinot talkā ra-
dus, draugus, paziņas, kam saknes 
Varakļānos un apkārtnē. Aicinu Vara-
kļānu novada domi, pilsētas iedzīvo-
tājus, varbūt arī Latvijas valdību saiet 
kopā un ar gudrajiem prātiem domāt, 
lemt, kā lielo darbu labāk paveikt. Va-
rakļānieši taču ir čakli, darbīgi ļaudis. 
Kopā domājot un lemjot, varbūt ne-
maz nebūs tik grūti savest kārtībā Va-
rakļānu pilsētas rotu – baznīcu.

Lai ar Dievpalīgu un svētību mums 
viss izdodas! Novēlu visiem gaišas 
domas, labu veselību, izturību grūtos 
brīžos, strādātgribu un Dieva svētību 
katrai Jūsu dienai!

Lai Jūsu ceļš uz Dievnamu neaiz-
aug ar zāli, bet ir gluds un iestaigāts, 
kāds tas bijis mūsu senčiem!

Ar cieņu – Veneranda Rimša
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Pārdod sausu skaldītu malku. 
Ar piegādi.

T. 26563524

Varakļānu atpūtas komplekss – peldbaseins
2018/2019 gada peldēšanas sezona

Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

16.00 – 20.00
Brīvais 

apmeklējums

15.00 – 18.00
Brīvais 

apmeklējums

Iespējama īre

(Īre jāpiesaka 
ne vēlāk kā trīs 
dienas iepriekš)

16.15 – 17.00
Ūdens vingrošana 

– Seniori
17.30 – 18.30

Ūdens vingrošana
17.30 – 18.30

Ūdens vingrošana
18.30 – 19.30

Ūdens vingrošana
18.30 – 19.30

Ūdens vingrošana
19.30 – 21.30

Brīvais 
apmeklējums

19.30 – 21.30
Brīvais 

apmeklējums

19.00– 21.00
Iespējama īre

(Īre jāpiesaka ne 
vēlāk kā trīs dienas 

iepriekš)

Obligātas peldcepures.     Pieteikties t. 27790032

Varu palīdzēt aprūpēt pensionāru.
T. 27868389

Vai atceries pēdējās vasaras sauli?
Atceries, Tev atvērtā logā ieskrēja 
vējš...
Un Tavā pēdējā rudenī gājputni 
kavējās aizlidot prom…
It kā gribētu ar Tevi parunāt,
It kā zinātu, ka Tu kaut kur tālu 
dodies...

Pieminam mūžībā aizgājušos 
oktobrī:

Anastasija Ikauniece
Valentīna Jaško
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Kā svētbrīdis
„Raibais asaris” 
piedāvā darbu 

zivju pārstrādē, zivju barošanā.
Sīkāka informācija: 29219120

Augustā 

Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas 3 laulības

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

APAVU DARBNĪCA 
VARAKĻĀNOS 
Lubānas ielā 4
Piedāvā pakalpojumus:

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

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

Mob. T.  25951702




