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kvalitātes 
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Nr. 8

1. Par nekustamā īpašuma „Ro-
zes” sadalīšanu.

2. Par zemes nomu.
3. Par dzīvokļa Pils iela 30-10, Va-

rakļāni, Varakļānu novads, atsavinā-
šanu un nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par dzīvokļa Pils iela 32-4, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par nekustamā īpašuma Ganību 
iela 28, Varakļāni, izsoles rīkošanu.

6. Par nekustamā īpašuma Krust-
pils iela 27, Varakļāni, izsoles atzīšanu 
par nenotikušu.

7. Par grozījumiem komisijas koku 
ciršanas izvērtēšanai ārpus meža ze-
mes nolikumā un komisijas sastāva 
apstiprināšanu.

Apstiprināt komisiju koku cirša-
nas izvērtēšanai ārpus meža zemes 
šādā sastāvā:

saimnieciskās daļas vadītājs – Vil-
nis Dzērvītis;

apstādījumu kopējs – Lauma Ikše;
nekustamā īpašuma speciālists – 

Solvita Brokule;
pagastu pārvalžu vadītājs – Jānis 

Mozga.
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
9. Par sociālā dzīvokļa statusa at-

celšanu un īres līguma noslēgšanu.
10. Par naudas balvu piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
11. Par nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu.
12.Par godalgas piešķiršanu Vara-

kļānu novada vispārizglītojošo skolu 
absolventiem.

1. Piešķirt godalgu Varakļānu vi-
dusskolas četriem 9. klašu absolven-
tiem 50,00  EUR apmērā par sasnie-
gumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko 
darbību, māksliniecisko pašdarbību, 
dalību valsts olimpiādēs, panākumiem 
sportā, aktīvu darbību jaunsardzē, 
skolēnu pašpārvaldē un projektos.

2. Piešķirt godalgu Varakļānu vi-
dusskolas diviem 12. klases abolven-
tiem 75,00 EUR apmērā par sasnie-
gumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko 
darbību, māksliniecisko pašdarbību, 
dalību valsts olimpiādēs, panākumiem 
sportā, aktīvu darbību jaunsardzē, 

skolēnu pašpārvaldē un projektos.
13. Par grozījumiem „Varakļānu 

novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā”.

14. Par Varakļānu novada Būvval-
des vadītāja iecelšanu amatā.

1 Apstiprināt par Varakļānu nova-
da Būvvaldes vadītāju Ēriku Jermano-
vu.

15. Par atbalstu grāmatas „J. Stro-
da burtnīcas: atmiņas” izdošanai.

16. Par priekšfinansējumu pro-
jekta PuMPuRs „Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” īsteno-
šanai biedrībai „Varjaunieši”.

17. Par pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu biznesa ideju atbalstam

1. Apstiprināt konkursa „Radies 
Varakļānos 2022” 2. nolikumu Vara-
kļānu novada pašvaldības finansē-
juma saņemšanai uzņēmējdarbības 
atbalstam.

2. Pagarināt konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 
17. augustam.

3. Iesniegto projektu izskatīšanu 
veikt atbilstoši nolikumam.

4. Informāciju par konkursa noli-
kumu un iespēju pieteikties pašvaldī-
bas finansējumam publicēt Varakļānu 
novada neatkarīgajā laikrakstā „Vara-
kļōnīts” un pašvaldības interneta viet-
nē www.varaklani.lv.

18. Par pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam.

1. Piešķirt finansējumu Burbuļu 
spēles SIA  tūrisma objekta izveidei 
„Varakļānu rūķu burbuļu dārzs” Vara-
kļānu novadā 1750,00  EUR apmērā;

1.1. uzdot domes priekšsēdē-
tājam Mārim Justam mēneša laikā 
noslēgt līgumu ar Burbuļu spēles SIA 
pārstāvi Xxxx Xxxx par finansējuma 
saņemšanu.

2. Piešķirt finansējumu Marijai 
Stiukai  Varakļānu novadu reprezen-
tējošu suvenīru – grāmatzīme „Vara-
kļāni” – līdz 500,00  EUR apmērā;

2.1. uzdot domes priekšsēdētājam 
Mārim Justam mēneša laikā noslēgt lī-
gumu ar Mariju Stiuku par suvenīra – 
grāmatzīme „Varakļāni” piegādi.

3. DNS WOOD ART SIA projekta 
pieteikumu Suvenīru izgatavošana – 
dekoratīvs koka servējamais dēlītis 
noraidīt un finansējumu nepiešķirt.

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
19. Par pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu daudzdzīvokļu māju teri-
toriju labiekārtošanas atbalstam.

1. Akceptēt Varakļānu novada 
pašvaldības dalību Varakļānu novada 
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
konkursa „Daudzdzīvokļu māju terito-
riju labiekārtošana” projektu realizā-
cijā kā pašvaldībai piederošu dzīvok-
ļu īpašnieku, pilnvarojot Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 
īstenot projektos paredzētos pasāku-
mus.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinan-
sējumu Varakļānu novada iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursa „Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana” dalībniekiem 50 000 
EUR  kopsummā, sadalot to māju dzī-
vokļu īpašnieku kopību projektiem 
šādā apmērā:

2.1. Brīvības iela 1, Varakļāni – 
7001,32 EUR;

2.2. Kosmonautu iela 22, Varakļā-
ni – 8000,00 EUR; 

2.3. Kosmonautu iela 18, Varakļā-
ni – 647,11 EUR; 

2.4. Rēzeknes iela 4, Varakļāni – 
5125,4 EUR;

2.5. Rīgas iela 19, Varakļāni – 
269,00 EUR; 

2.6. Pils iela 18, Varakļāni – 
8000,00 EUR;

2.7. Pils iela 32, Varakļāni – 
7843,23 EUR;

2.8. Pils iela 28A un 28B, Varakļāni 
– 7415,51 EUR;

2.9. Jaunatnes iela 7, Murmastie-
ne – 5698,36 EUR.

3. Uzdot domes priekšsēdētājam 
Mārim Justam mēneša laikā noslēgt 
līgumus ar „Daudzdzīvokļu māju te-
ritoriju labiekārtošana” projektu rea-
lizētājiem.

4. Sakarā ar projektam atvēlēto 
pašvaldības līdzekļu limita sasniegša-
nu, projekta otro un trešo kārtu nerī-
kot.

20. Par  pašvaldības kustamās 
mantas – cirsmas atkārtotas mutiskas 
izsolesrezultātu apstiprināšanu.

21. Par zemes ierīcības – robežu 
pārkārtošanas projektu nekustama-
jiem īpašumiem Skolas iela 12 un Sko-
las iela 14, Varakļāni.

22. Par aizņēmumu projekta 
„Kosmonautu ielas posma seguma 

atjaunošana Varakļānu pilsētā” darbu 
realizācijai.

1. Atbilstoši Varakļānu novada 
Attīstības programmai 2014. – 2021. 
gadam investīciju projektu „Kosmo-
nautu ielas posma seguma atjauno-
šana Varakļānu pilsētā” noteikt kā 
Varakļānu novada pašvaldības 2022.
gada prioritāro pasākumu.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi atļaut Varakļānu novada paš-
valdībai ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases prioritārās attīstības program-
mas pasākuma – Kosmonautu ielas 

posma seguma atjaunošana Varakļā-
nu pilsētā – realizācijai 203 620 EUR, 
45 (divi simti trīs tūkstoši seši simti 
divdesmit eiro, 45 centi) apmērā ar 
izņemšanu līdz 31.12.2022., ar atmak-
sas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā, 
ar atlikto maksājumu līdz trīs gadiem.

3. Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Varakļānu novada pašvaldības 
2023. – 2042. gada budžetiem.

23. Par klientu vietu skaita palie-
lināšanu ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas iestādē Va-
rakļānu novada pansionātā „Varavīk-
sne”.

1. Apstiprināt 45  klientu vietu 
skaitu Varakļānu novada pansionātā 
„Varavīksne”,  kas atrodas „Stirnienes 
muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 
novads, LV-4837, ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma nodrošināšanai.

24. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu.

M. Justs,  
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts „EGOsistēmas”
     Varakļānu novada pašvaldība tur-
pina īstenot projektu Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” ievie-
šanu Varakļānu vidusskolā. Projekta 
mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 12. kla-
sei.

Projekta ietvaros notika atklāts 
projektu konkurss „Priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska jauniešu ie-
saiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, 
un tā rezultātā finansējums tiek pie-
šķirts vienam no sešiem projektiem. 

Biedrība „Varjaunieši” no 
01.06.2022. līdz 30.09.2022. īstenos 
projektu  EGOsistēmas. Projekts pa-
redz dažādas aktivitātes Varakļānu 
novada skolēniem, akcentējot trīs 
ekosistēmu – ūdens, mežs, purvs – iz-

zināšanu. Izzinošu un aktīvu pasāku-
mu laikā jauniešiem būs iespēja uzzi-
nāt par to, kāda dzīvība pastāv šajās 
ekosistēmās, kāda ir to nozīme cilvē-
ka dzīvē, kā cilvēki šīs ekosistēmas 
var saudzēt un saglabāt, kā arī kādas 
aktivitāšu iespējas šīs ekosistēmas 
sniedz. 

Projekta sākumā jauniešiem būs 
iespēja apgūt video veidošanas pa-
matus, lai visa projekta īstenošanas 
laikā varētu uzņemt nelielus video un 
no iegūtā materiāla izveidot īsfilmu. 

Jūnijā jaunieši dosies saliedējošā pār-
gājenā un baudīs krastingu kopā ar 
Māri Olti, kā arī iepazīsies ar improvi-
zācijas teātra burvību, baudot Artūra 
Gailīša vadītās nodarbības. Jūlija mē-
nesī jaunieši dosies pastaigā pa Sildu 
purva taku Teiču dabas rezervātā, kā 
arī dosies laivu braucienā. Augusta 
mēnesī entomologa pavadībā  jau-
niešiem būs iespēja iepazīt Varakļānu 
pils parkā mītošo kukaiņu daudzveidī-
bu, kā arī izbaudīt pastaigu purvā ar 
purva kurpēm. 

Varakļānu novada pašvaldība, re-
ģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 
13, Varakļānos, rīko  pašvaldības  ne-
kustamā īpašuma  Ganību iela 28, Va-
rakļānos, Varakļānu novadā, kadastra 
numurs 7017 001 0784, mutisku izso-
li ar augšupejošu soli. Nekustamais 
īpašums sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  7017 001 0329 
– 2598 m2 platībā. Īpašuma izmantoša-
nas veids – savrupmāju apbūves teri-
torija.

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

Visām personām, kuras vēlas re-
ģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, 
līdz 2022. gada 14. jūlija plkst. 16.00 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni, izsoli
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 250,00 EUR apmērā un  
reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 15. jūlijā 
plkst. 14.00 Varakļānu novada pašval-
dības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa 
NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalīb-
niekus reģistrē no izsoles paziņojuma 
publicēšanas dienas līdz 2022.gada 14. 
jūlija plkst. 16.00 Varakļānu novada 

pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
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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Sportists Edgars Eriņš (1986)
Jau kopš 2018. gada notiek Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas organizētās 
„Skaļās lasīšanas” sacensības, kurās 
piedalās 5. klašu skolēni no visas Lat-
vijas. Šo sacensību mērķis ir pilnveidot 
bērnu  lasītprasmi un veicināt interesi 
par grāmatām. 

Šogad dalībai Madonas reģiona fi-
nālā no mūsu novada tika izvirzīts Va-
rakļānu vidusskolas 5. klases skolnieks 
Dāvis Dūda. 

3. jūnijā Madonas novada bibliotē-
kā bija sapulcējušies labākie no labā-
kajiem Madonas un Varakļānu novadu 
lasītājiem. Konkurence nebija ļoti liela, 
bet gana spēcīga - deviņi dalībnieki la-
sīja fragmentus no sev tīkamām grā-
matām. 

Dāvis ar uzdevumu tika galā go-
dam, ko atzina arī žūrija, piešķirot vi-
ņam uzvarētāja titulu!

„Skaļās lasīšanas” sacensības
Edgars Eriņš dzimis 1986. gada 

18. jūnijā Varakļānos. Mamma – Anna, 
tēvs – Jānis Eriņš. 

Līdz 8. klasei Edgars mācījās Vara-
kļānu vidusskolā. Ar vieglatlētiku sāka 
nodarboties 6. klasē. Viņa pirmais tre-
neris bija Raimonds Sprūdžs. Pēc 8. 
klases Edgars sāka mācīties Murjāņu 
Sporta Ģimnāzijā pie trenera Andreja 
Iecelnieka. 

Lielākie sasniegumi vieglatlētikā – 
Latvijas rekordists desmitcīņā stadio-
nā (8312 punkti) un septiņcīņā telpās 
(5787 punkti), Latvijas rekordists U-23 
vecuma grupā gan desmitcīņā stadio-
nā, gan septiņcīņā telpās.

2008. un 2011. gada Eiropas kau-
su uzvarētājs un 2017. gada trešās 
vietas ieguvējs desmitcīņā.

Trīskārtējs Latvijas čempions des-
mitcīņā un seškārtējs Latvijas čempi-
ons septiņcīņā telpās.

2012. gada Londonas Olimpisko 
spēļu dalībnieks desmitcīņā (21. vie-
ta).

No 2013. līdz 2015. gadam Latvi-
jas bobsleja izlases dalībnieks. 

Sasniegumi bobslejā – 2013./2014. 
gada sezonā  3. vieta Eiropas kausu 
kopvērtējumā bobsleja četriniekos.

Kopš  2018. gada Edgars  strādā  
par vieglatlētikas un fiziskās sagatavo- Bobsleja četrinieka sastāvā.

Edgars Eriņš kopā ar pirmo treneri 
Raimondu Sprūdžu 2012. g.

Edgars Eriņš

Šogad Vasarassvētkos Murmastie-
nes folkloras kopa „Rota" izdomāja 
pārsteigt savas Murmastienes iedzīvo-
tājus ar nelielu dziesmotu  izbraucienu 
pa ciemu. Sapušķojām „fūri" ar bēr-
ziem, ceriņiem, skaisti austām segām 
un dekorācijām. Uzsākām ceļojumu. 
1. pieturvieta bija Jaunās ielas parks, 
tad veikals un noslēgums pie pagasta 
laukumā. Cilvēki bija atraktīvi... dziedā-
ja līdzi, dejoja. Pasākums bija izdevies, 
arī laika apstākļi mūs lutināja, bija sau-
lains. Paldies Rotas meitenēm par tra-
kās idejas īstenošanu, Intai ar Jāni par 
fūres pušķošanu un vadīšanu, Guntim 

Paldies Dāvja skolotājai Ingrīdai 
Melnei par atsaucību un ieguldīto dar-
bu Dāvja sagatavošanā!

Septembrī Dāvim būs jādodas uz 

11. jūnijā Olaines Mežaparkā noti-
ka 3. starptautiskais senioru deju fes-
tivāls „Visa dzīve man viens celojums". 
Lielkoncertā piedalījās 45 senioru deju 
kolektīvi no Latvijas, Igaunijas un Lie-
tuvas, izdejojot dažādu tautu dejas. 
Festivāla lielkoncertā Varakļānu nova-
da Kultūras centra senioru dāmu deju 
kopa „Dardedze" dejoja ukraiņu un 
poļu dejas. Pasākuma organizatorus 
un dalībniekus lutināja saulainais laiks, 
pozitīvā atmosfēra, draudzīgie smaidi 
un visus kopā – mīlestība uz deju.

Festivāla saliedētā gaisotne un da-
lībnieku sirdssiltums radīja brīnišķīgu 
kopības sajūtu un varēšanas prieku. 

Vasarassvētkos Murmastienē 

Visa dzīve man viens ceļojums

Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai pieda-
lītos „Skaļās lasīšanas” finālā. Turēsim 
īkšķus!

Indra Broka

Paldies festivāla organizatoriem un Va-
rakļanu novada pašvaldībai par nodro-

par pasākuma vadīšanu, Sanitai par palīdzību pie cienasta. 

šinājumu ar transportu.
A. Jaunzeme, teksts un foto

Divi doti
2022. gada 4. jūnijā Tukuma Dur-

bes estrādē notika Latvijas sieviešu 
un vīru koru koncerts „Divi doti”, kurā 
piedalījās vairāk nekā 2000 sieviešu 
un vīru koru dziedātāji no visas Latvi-
jas. 

Gatavojoties XVII Vispārējiem lat-
viešu dziesmu un deju svētkiem 2023.
gadā, kori izdziedāja gan iemīļotas un 
visiem labi zināmas koru repertuāra 
dziesmas, gan arī skaņdarbus no gai-
dāmajiem Dziesmu un deju svētkiem. 

Par muzikālo noformējumu gādā-
ja NBS Štāba orķestris, bet svētku at-
mosfēru radīja koncerta vadītājs Zigf-
rīds Muktupāvels un koncerta māksli-
nieciskais vadītājs Romāns Vanags.

Arī Varakļānu sieviešu koris „Dzel-
vērte” kopā ar diriģentu Aināru Kise-
rovski piedalījās koncertā, baudot tik 

sen neizjusto kora kopības un spēka 
sajūtu. Kora vārdā saku sirsnīgu pal-
dies Aināram par ieguldīto darbu, 

enerģiju, optimismu un cilvēcību, 
strādājot ar kori! 

Līna Nagle

tības treneri. Viņš  ir izveidojis vieglat-
lētikas klubu „DecaFit”. Edgars audzi-
na savu meitiņu, kurai 12. jūnijā paliks 
2 gadi.  Edgars ir  atsācis trenēties un 
gatavojas savai noslēdzošajai desmit-
cīņai. Šī desmitcīņa būs veltījums viņa 
mammai.

Līga Osipova
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Kopš 2009. gada  tiek atzīmēti Va-
rakļānu  novada svētki. Tie ir svētki 
Varakļānu novada iedzīvotājiem, lai 
apzinātos savu piederību novadam un 
veicinātu vietējo patriotismu. Šogad 
novada svētku moto bija „Varakļānu 
novads svin”. Tā bija satikšanās mū-
zikā, mākslā, sportā, kultūrā, sadzie-
dāšanās un sadejošana, lai apjaustu 
Varakļānu  novada spēku.

Novada svētki ir tā reize, kad no-
vada pašdarbniekus var redzēt visus 
vienkopus. Varakļānu pilsētas estrādē 
svētku koncertā  piedalījās Varakļā-
nu novada KC pašdarbības kolektīvi; 
sieviešu koris „Dzelvērte”, vad. Ainārs 
Kiserovskis, SDK „Varavīksne”, VPDK 
„Varakļāni” vad. Mārīte Kanča, pop-
grupa „Paralēles” , PVBDK „Solītis” vad. 
Līva Kanča, folkloras kopa „Klāni” vad. 
Agnese Solozemniece, Murmastienes 
folkloras kopa „Rota” vad. Teresija 
Pelša, JDK „Neprāts”, JDK „Ausmeņa”, 
vad. Ilona Balode, līnijdeju grupa „Čet-
ras debesspuses’’ vad. Anita Sārne, SD 
„Dardedze”, vad. Aina Jaunzeme un 
Kristaps Vēvers. Par svētku koncerta 
noskaņu rūpējās Kaspars Brūvelis un 
muzikālo noformējumu sniedza gru-
pas „EELS OF THE 60”s” un „Ginc un Es”.
Novada svētku ietvaros notika tradi-
cionālais MTB Velomaratons, kurā šo-
gad piedalījās ap 200 velobraucēju.

Varakļānu Jaunavas Marijas Debe-
sīs uzņemšanas Romas katoļu baznī-
cā visus klātesošos priecēja koncert-
programma „Atkalmeklēšana” ar Ilzes 

Varakļānu novads svin

Grēveles-Skaraines, Aināra Kiserovs-
ka, Edgara Pastara, Edija Strušeļa un 
Ievas Pastares piedalīšanos.

Liels paldies novada saimniecēm 
un mājražotājiem, kas piekrita piedā-
vāt savu produkciju degustācijai: Ine-
sei Prusakovai, Janīnai Grudulei, Janai 
Počai, Margaritai Brokai, Solvitai Bro-
kulei, Kristīnei Svilānei, Veronikai Pat-
malniecei, Marijai Stiukai, B-bas „PAP” 
Jeļenai Ziemelei, piemājas saimn. „Ci-
nīši” Ivetai Naglei.

Pateicamies visiem svētku organi-
zatoriem, sponsoriem: K/S „Vaks”, PVG 
„Mini Top”, kafejnīca „Raibais asaris”, 
SIA „Brovar’, kafejnīca „Grāmatnīca”, 
ziedu salons „Lillijas”, kafejnīca „Park 
buff et”, atbalstītājiem – Varakļānu 
novada pansionāta „Varavīksne” pa-

vārēm un dalībniekiem! Bez Jums šie 
svētki nebūtu izdevušies! 

Uz tikšanos nākamajos svētkos!

Sagatavoja A. Gruduls
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2022. gada 28. maijā Varakļānu 
pilsētas ielas un novada ceļus piepil-
dīja velo braucēju rindas un līdzjutēju 
gaviles, aizvadot „Varakļānu novada 
velo maratonu 2022” ar mērķi popu-
larizēt riteņbraukšanu, kā arī veicināt 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.  

Varakļānu novada svētku ietvaros 
notiekošais velo maratons tiek īste-
nots Varakļānu novada pašvaldības 
projekta „Veselības  veicināšanas un 
slimību profi lakses pasākumi Vara-
kļānu novadā” ietvaros (projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/076). Pateicoties Eiropas 
Sociālā fonda projekta atbalstam, da-
lība velobraucienā ir bez maksas.

Par kārtību un drošību sacensībās 
rūpējās sacensību galvenais tiesnesis 
– Arvis Strods. Kā pirmie uz starta līni-
jas stājās paši jaunākie sacensību da-
lībnieki, mērojot 700 m garu distanci 
kopā ar Varakļānu novada simbolu – 
lapsu. Vēlāk starts tika dots Izturības 
(32 km) un Draudzības distanču (11 
km) veicējiem, nosakot laika limitu 
distances veikšanai – 2 stundas. Lai 
atgūtu spēkus, katram no dalībnie-
kiem pēc brauciena tika nodrošinātas 
bezmaksas pusdienas.

Lai arī laikapstākļi bija mainīgi un 
velo brauciena dalībnieki tika gan iz-
mērcēti, gan izkarsēti, prieks par pa-
veikto bija neizmērojams! Kamēr sa-
censību tiesneši apkopoja rezultātus, 
dalībniekus un līdzjutējus priecēja ve-
lotriāla „Green Trial” puiši un viņu elpu 
aizraujošie paraugdemonstrējumi, kā 
arī ieteikumi par velo-triku apgūšanu 
un pirmajiem soļiem velotriālā.

Varakļānu novada velo maratons 2022 
VARAKĻANU NOVADA 
VELOBRAUCIENS 2022

Izturības brauciens
Vīrieši 1987. g. un jaunāki (12)
1. Matīss Valdbergs – Sigulda
2. Roberts Jumiķis – Cēsis
3. Mārtiņš Aleksejevs – Rīga
Sievietes 1987.g. un jaunākas (4)
1. Samanta Mediniece – Varakļāni
2. Sigita Harlamova – Rīga
3. Elīza Kanča – Varakļāni
Vīrieši 1972. – 1986. g. (7)
1. Raitis Ludboržs – Rēzeknes novads
2. Artūrs Jumiķis – Sigulda
3. Kaspars Pīnups – Aglona
Sievietes 1972. – 1986. g. (2)
1. Silva Lakša – Sērene
2. Ligita Slūka – Varakļāni
Vīrieši 1971. g. un vecāki (7)
1. Juris Broks – Varakļāni
2. Egils Stiprais – Lubāna
3. Gunārs Kazāks – Rēzeknes novads
Sievietes 1971. g un vecākas
1. Inese Zvirgzdiņa – Pļaviņas
DRAUDZĪBAS TRASE
Vīrieši 2006. g. un jaunāki (27)
1. Nauris Stiprais – Lubāna
2. Reinis Melnis – Varakļani
3. Lauris Svilāns – Varakļāni
Sievietes 2006. g. un jaunākas (19)
1. Alīna Ninika – Varakļāni
2. Stefānija Klauža – Varakļāni
3. Dagmāra Tropa – Murmastiene
Vīrieši 1987. – 2005. g. (35)
1.Roberts Aubēns – Smiltenes novads
2. Jānis Trops – Varakļāni
3. Roberts Mežajevs – Varakļāni
Sievietes 1987. – 2005. g. (15)
1. Inta Savicka – Varakļānu novads
2. Madara Kļaviņa – Varakļāni
3. Samanta Elizabete Golubcova – Va-
rakļāni
Vīrieši 1972. – 1986. g. (11)
1. Edgars Zīmels – Varakļāni
2. Aleksandrs Seidars – Varakļāni
3. Māris Justs – Varakļāni
Sievietes 1972. – 1986. g. (22)
1. Jeļena Grudule – Varakļāni
2. Ginta Eisaka – Varakļāni
3. Inese Priževoite – Varakļāni
Vīrieši 1971. g. un vecāki (14)
1. Andris Valenieks – Dekšāres
2. Arnis Broks – Varakļāni
3. Normunds Cakuls – Varakļāni
Sievietes 1971. g. un vecākas (3)
1. Inese Poļaka – Varakļāni
2. Biruta Tropa – Varakļāni
3. Ārija Rudzgaile – Varakļānu novads

Materiālu sagatavoja Līna Nagle 
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„Sprīdītī” vasara ir klāt!
Mācību gads arī „Sprīdītī" noslēdzies. 

Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā 
viss notika kā iecerēts, vienīgi pasākumi 
kuplākā pulkā, visiem kopā esot, notika 
vien pavasarī. Nosvinējām Teātra svēt-
kus, paspējām papriecāties par viesizrā-
dēm, mūs apmeklēja draugi no Mūzikas 
un mākslas skolas ar mazo mākslinieku 
koncertu. Atbildes gājiens uz mākslas no-
daļu, lai nākamie pirmklasnieki varētu ie-
pazīties ar darbošanos mākslas sfērā. Arī 
Māmiņu dienā bērni varēja būt kopā ar 
savu māmiņu. Mācību gada laikā notika 
piedalīšanās dažādos projektos... rezul-
tātā pat 3. vieta „Sprīdītim" valsts mērogā 
bateriju vākšanas konkursā!

Gada garumā visās grupās dažādi 
pārgājieni, ekskursijas, sportiski pasāku-
mi, Lielā talka un vēl un vēl...

Kopumā gads ir aizvadīts veiksmīgi, 
lielākie bērni ir gatavi skolas gaitām. Gan 
bērnudārzā, gan skolā bērniem bija tikša-
nās ar nākamo audzinātāju – vērtējums 
labs. 

Un tad vēl mācību gada noslēguma 
balle – ar  svētku koncertu un pārsteigu-
mu! Galvenais, lai bērniem patīk, ir inte-
resanti!

Mācību gada izskaņā grupas „Ābolī-
tis" bērnu izlaidums – ar dziesmām, ap-
liecību saņemšanu, „studentu" cepuru 
izsniegšanu.... Lai veiksmīgas skolas gai-
tas!

Bet kā tad ar mācīšanos? Mācību pro-
cess notiek! Bērni mācās nepārtraukti: ik-
dienas situācijās, savstarpējās attiecībās 
ar bērniem un pieaugušajiem, patstāvī-
gās un skolotāja organizētās rotaļnodar-
bībās, pastaigās, ekskursijās, gatavojoties 
un svinot svētkus. Bērni mācās darbībā 
ar personīgās pieredzes palīdzību, kons-
truējot zināšanas, veidojot izpratni un iz-
mantojot iegūtās prasmes un zināšanas, 
kurā galvenais ir bērns, viņš nosaka, ko 
un kā apgūt, pedagogu uzdevums ir vir-
zīt. 

Priekšā vasara apvienotajās grupās 
ar pētīšanu, vērošanu, meklēšanu, spēlē-
šanos un draudzēšanos, tātad arī ik mirklī 
notiek netiešs mācību process -– mežā, 
pļavā, rotaļu laukumā, svētkus svinot.

Lai visiem jauka vasara!
Mans novēlējums visiem – vairāk lai-

ka pavadīt kopā ar bērniem, mazbērniem 
– kopā strādāt, spēlēties, audzināt, jo 
bērni tik ātri izaug...!

Metodiķe Aija
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Bēdas plūst pretī kā jūra —
Jūra kam robežu nav.
Bēda katram ir sūra,
Katram tā liela un sava

Pieminam 
mūžībā aizgājušos 
maijā: 

Lida Cvilikovska 71
Jānis Pelše 74

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt, 
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt? 
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Varakļānu Romas katoļu draudzes 

dekānam Česlavam Mikšto,
māmuļu

guldot kapu kalniņā.  
 

 Varakļānu Novada muzeja 
kolektīvs 

19. jūlijs plkst. 
18.30 – 20.00

Jolantas Gulbes Paškevičas un 
Denisa Paškeviča koncerts

 „Gaisma krīt”
Varakļānu novada Kultūras centrā

Ieeja bez maksas

23. jūlijs
plkst. 14.00

Saimnieču dienas pasākums
„Saimnieču rotāšanās”

Varakļānu pilsētas estrādē
Ieeja bez maksas

5. augusts
plkst. 15.00

Bērnības svētki
Varakļānu novada Kultūras centrā Ieeja bez maksas

6. augusts
plkst.12.00 Ebreju atceres brīdis Ieeja bez maksas

19. – 20. augusts
Varakļānu pilsētas svētki un kapusvētki

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

Varakļānu novada 
Kultūras centrs 
 aicina apmeklēt!

Informējam, ka Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas iniciētie Grozījumi 
Personu apliecinošu dokumentu 
likumā paredz, ka personas aplie-
cība jeb eID karte no 2023. gada 
1. janvāra būs obligāts personu 
apliecinošs dokuments Latvijas 
pilsonim un nepilsonim, kurš sa-
sniedzis 15 gadu vecumu.

Plašāka informācija: www.va-
raklani.lv

Jūra kam robežu nav.
Bēda katram ir sūra,
Katram tā liela un sava

Lida Cvilikovska 71

Nākošais avīzītes numurs iznāks 
augustā. 

Veiksmīgu vasaru! Redaktore

Paliks dzīvības vidū
 tavs darbīgais gajums,
Jo tik auglīgu mūžu
 jau neizdzēš riets...
Paldies tev, māmuļ, par garo mūžu 

un labajiem dēiem.

Mājas iedzīvotāji izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Edvīnam Mālniekam.

Sirsnīgi pateicos visiem la-
bajiem cilvēkiem  par nesavtīgo 
palīdzību  Venerandas Mālnie-
ces smago ciešanu atviegloša-
nā: dakterei Ritai Latkovskai, 
medmāsiņai Gunitai, sieviņai 
Inārai. Pateicos visiem radiem 
un draugiem, paziņām, pries-
teriem, dziedātājām par atsau-
cību, pavadot mammīti pēdējā 
gaitā.

Dēls Gunārs ar ģimeni

PĀRDODAM
SMILTI, 

MELNZEMI, 
DRUPINĀTU GRANTI UN 

DOLOMĪTA ŠĶEMBAS 

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

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9


