NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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Ar labām atmiņām un
jaunām cerībām...
Atkal viens gads ripo no kalna lejā.
Vēl pavisam īss laika mirklis, un ar jaunām cerībām vēlēsim viens otram laimi,
veselību un panākumus Jaunajā – 2012.
gadā. Šogad decembris mums vēl nav
atnesis sniega segu un, ja nav sniega,
nav arī īstas Ziemassvētku gaidīšanas
sajūtas. Dabā ir jaušams, ka zeme gaida salu un sniegu, jo līdz ar baltajiem
puteņiem koku zaros nolaižas miers,
kas tik ļoti nepieciešams atpūtai, jauno
pumpuru izauklēšanai un mūsu domu
sakārtošanai. Mums ikkatram ir ko atcerēties no savas dzīves aizvadītajā gadā,
katram no mums ir palicis kaut kas nepiepildīts, kāds sapnis, kas nav īstenojies. Taču mums ikkatram ir iespēja atkal
jauno gadu sākt ar vēlmi kaut ko mainīt
uz labu, ar apņemšanos sākt jaunu dzīvi.
Jo galvenais jau ir – vēlme darīt un kaut
ko mainīt.
Taču līdz Jaungada naktij vēl ir mazliet laika, ko mēs varam veltīt pārdomām
par aizvadīto gadu un atskatīties uz paveikto. Novada mērogā gads ir aizvadīts
samērā mierīgi, bez pārāk lieliem nepatīkamiem pārsteigumiem. Lai atsauktu atmiņā aizejošā gada notikumus, atkal rokās ņemu „Varakļōnīšus” un, pārlapojot
tos, varu pārliecināties, ka mūsu novadā
ir tik daudz čaklu cilvēku, tik daudz tradīciju un tik daudzas dažādas aktivitātes ir
bijušas 2011. gadā. Vispirms jau priecē
pats „Varakļonīts”, kurš rudenī ir mainījis
savu ietērpu un tagad pie lasītājiem nāk
košāks, daudz labākā kvalitātē. Ir taču
patīkamāk lasīt pievilcīgāku avīzīti, kuras
fotogrāﬁjās var skaidri saskatīt un atpazīt
cilvēkus. Paldies visiem rakstītājiem un
avīzes veidotājiem!
Aizvadītajā gadā esam kļuvuši mazliet sakoptāki un skaistāki. Četras pašvaldības iestādes ir ieguvušas atremontētas vai jaunuzceltas telpas: sociālais
dienests, alternatīvās aprūpes centrs
Varakļānos, bibliotēka un tautas nams
Stirnienes muižā un kultūras centrs Murmastienē. Arī pašvaldības uzņēmums
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs”

savus pacientus tagad sagaida gaišās,
mājīgās un labiekārtotās telpās. Pateicoties SIA „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma”
un pašvaldības realizētajiem projektiem,
esam tikuši pie dzidrāka dzeramā ūdens
Varakļānos un Murmastienē. Arī Kaževas
upīti vairs nepiesārņo pilsētas netīrie notekūdeņi, jo jaunās attīrīšanas iekārtas
dabai atdod tīrus ūdeņus.
Pie mums ir viesojušies daudzi
mākslinieki, arī pašu mākslinieki ir snieguši koncertus gan novadā, gan ārpus
tā, daudzinot mūsu novada vārdu. Šoreiz
īpaši gribas pieminēt dziedošo Šminiņu
ģimeni, kura, veiksmīgi piedaloties LNT
Dziedošo ģimeņu šovā, izskandēja Varakļānu vārdu pār visu Latviju. Lai viņiem
visiem turpmāk veiksme, skanīgas balsis
un daudzu sapņu piepildījums!
Mums visiem, lai Ziemassvētku gaišais miers nes saskaņu un atver sirdis
labestībai! Novada iedzīvotājus aicinu
tikties Varakļānu centra laukumā vecgada vakarā, lai aizvadītu veco gadu un
sagaidītu jauno visi kopā! Sava novada
ļaudīm tuvu un tālu jaunā gadā katrai
dienai gribu izteikt vēlējumu ar B. Debeļskas vārdiem:
Izejot no mājām –
Prieku liec kabatā,
Veiksmi – kurpē,
Gaišās domas cepurē.
Ja kabatu nav,
-Nav arī cepures, –
Liec sirdī visu,
Un tad vari droši iet,
Nekādām neveiksmēm
Tevi nesasiet!
Visu labu vēlot –
Varakļānu
novada domes
priekšsēdētāja
M. Vilkauša
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Ārkārtas sēde
2011. gada 10. novembrī
Nr. 12

1. Par galvojuma sniegšanu SIA
„Vidusdaugavas SPAAO” projekta
„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts.
SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība
Mežāres pagasta Krustpils novadā”
finansējuma saņemšanai.
2. Par projektu „Koncertzāles izbūve Varakļānu mūzikas-mākslas skolā”.
3. Par projektu „Varakļānu pils
jumta rekonstrukcija”.

Ārkārtas sēde
2011. gada 15. novembrī
Nr. 13

Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sniegtajiem pakalpojumiem
Zvērināta revidente Anita Kaņepe
informē par veikto saskaņoto procedūru, kas tika veikta ar nolūku palīdzēt izvērtēt konkrētus jautājumus,
kas saistīti ar Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA (DzKU)
saimnieciskās darbības jautājumiem;
procedūras rezultātiem veiktajiem faktiskajiem atklājumiem un ieteikumiem.
Procedūra tika veikta attiecībā uz
šādiem jautājumiem:
1. Apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas un uzkrājumu izlietojums
un tā pamatojumiem.
2. Malkas izlietojumus 3 gadu
griezumā (vai iepirktais un izlietotais
malkas daudzums ir atbilstošs saražotajām megavatstundām).
3. Maksas aprēķināšana par apkuri (kas sastāda viena kvadrātmetra
cenu un kā tā veidojas).
A. Kaņepe iesaka īpašu uzmanību
pievērst tam, ka:
jāveic precīzāka un saprotamāka
grāmatvedības uzskaite;
jāaktualizē apsaimniekošanas līgumi ar iedzīvotājiem;

jāaktualizē siltumapgādes tarifs
(pašreizējais spēkā kopš 2008. gada
1.janvāra).
Sasakņotās procedūras ziņojums paredzēts tikai pašvaldības un
DzKU darbinieku informēšanai, un to
nedrīkst izmantot nekādiem citiem
nolūkiem un to nedrīkst izplatīt citām
personām.
Anna Mālniece paskaidro, kāda
un cik detalizēta informācija ir pieejama pie pašlaik veiktās grāmatvedības
uzskaites.
Uz deputāta Jāņa Siliņa jautājumu, vai DzKU pašreiz tiek pielietots
pārāk augsts siltumapgādes tarifs,
A. Kaņepe atbild, ka to nevar pateikt.
Viņa vēlreiz uzsver, ka ir jāveic tarifa
aktualizēšana, kas ir ļoti skrupulozs
un apjomīgs darbs – tarifa aprēķinā
tiek ņemtas vērā ļoti daudzas komponentes. Zvērināti revidenti neveic tarifu
aprēķinus.
Deputāts Gunārs Gabrišs jautā,
kā jārīkojas ar pašvaldībai piederošo
dzīvokļu īres maksu. A. Kaņepe atbild,
ka ir divi varianti: vai nu jāatgriež pašvaldībai, vai arī jāveido mājas apsaimniekošanas (remontdarbu) uzkrājumā.
Tam ir jābūt atrunātam līgumā starp
pašvaldību un DzKU.
Vija Eiduka jautā Ilmāram Basankovičam, vai un kad tiks ieviestas visas izmaiņas, ko rekomendē zvērināta
revidente. I. Basankovičs atbild, ka pamazām tas jau tiek darīts.
Deputāts Jānis Erels vērš uzmanību uz to, ka ir radikāli jārīkojas saistībā
ar parādu piedziņu. A. Mālniece paskaidro, ka tiesā ir ierosinātas vairākas
lietas par parādu piedziņu.
Izpilddirektors Māris Justs izsaka
viedokli, ka nekavējoši ir jāveic šādi
uzdevumi:
1. jāpārslēdz līgums starp pašvaldību un DzKU par dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, kurā jāatrunā īres
maksas izlietošana;
2. jāpārslēdz īres (apsaimniekošanas) līgumi ar iedzīvotājiem;
3. jāsastāda un jāsaskaņo ar iedzīvotājiem māju apsaimniekošanas
plāni 2012.gadam;
4. jānodrošina grāmatvedības uzskaitē mainīgo izmaksu detalizētu uzskaiti pa nozarēm un objektiem.
Deputāts J. Siliņš pauž viedokli,
ka nedrīkst turpmāk atļaut DzKU valdes loceklim „neko nedarīt”, jo tā ir

pašvaldības kapitālsabiedrība. Šādai
„neko nedarīšanai” sekas var būt tādas, ka atbildība būs jāuzņemas arī
deputātiem.
Domes priekšsēdētāja Modra
Vilkauša I. Basankovičam norāda,
ka bez visiem minētajiem trūkumiem
kapitālsabiedrības darbībā, viņam kā
valdes loceklim ir krasi jāmaina savs
komunikācijas stils ar iedzīvotājiem.
Amatpersona nevar atļauties, kontaktējoties ar cilvēkiem, būt rupjš un
lietot necenzētus vārdus. Katrā ziņā
attieksme pret darba pienākumiem
un saskarsme ir krasi jāmaina, pretējā
gadījumā domei var nākties lemt par
I. Basankoviča atsaukšanu no DzKU
valdes locekļa amata par pienākumu
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt sabiedrību, kā arī uzticības
zaudēšanu.
Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels,
G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A.
Saleniece, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša); „pret”
– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Uzdot Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA valdes loceklim Ilmāram Basankovičam līdz
15.12.2011. nodrošināt šādu pasākumu veikšanu:
1.1. pārslēgt (aktualizēt) ar īrniekiem/īpašniekiem apsaimniekoto dzīvojamo māju īres vai apsaimniekošanas līgumus;
1.2. sagatavot un saskaņot apsaimniekojamo dzīvojamo māju apsaimniekošanas plānus 2012. gadam;
1.3. pārslēgt līgumu ar pašvaldību
par pašvaldībai piederošā dzīvojamā
fonda apsaimniekošanu;
1.4. ieviest grāmatvedības uzskaitē precīzi un detalizēti nodalītu izmaksu posteņu uzskaiti pa nozarēm.
2. Par uzdoto pasākumu veikšanu
Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA valdes loceklim Ilmāram
Basankovičam sniegt atskaiti domei.

Domes sēdes protokols
2011. gada 24. novembrī
Nr. 14

1. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstos.
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Par sociālajām mājām Varakļānos...
2011. gada ietvaros Varakļānos
norisinājušās dažādas pozitīvas pārmaiņas un uzlabojumi. Jauns un kvalitatīvs sporta laukums, nosiltinātas
un atjaunotas bērnudārza, pansionāta, mūzikas un mākslas skolas, veselības aprūpes centra fasādes, atklāts
alternatīvās aprūpes centrs ar plašu
pakalpojumu klāstu utt. Taču kā viens
no svarīgākajiem jaunumiem šajā
gadā ir sociālo māju izveidošana,
renovējot ēkas, kuras jau ilgu laiku
atradušās neapskaužamā stāvoklī.
Dzīvokļus šajās mājās izīrēs personām vai ģimenēm, kuras tiks atzītas
par tiesīgām tos īrēt. Īres līgums tiek
slēgts uz laika periodu ne ilgāku par 6
mēnešiem. Līgums var tikt pagarināts
uz nākošo periodu, ja pēc tā termiņa
izbeigšanās īrnieks nav zaudējis tiesības īrēt dzīvokli.
Jāņem vērā arī īrniekiem paredzētie noteikumi un pienākumi, pretējā
gadījumā sociālais dienests var ierosināt Varakļānu novada pašvaldībai
izbeigt dzīvokļa īres līgumus, izliekot
īrnieku un viņa ģimenes locekļus. Dzīvokļos iemitināmo personu kategorijas, apsaimniekošanas un finansēšanas principus, kā arī īrnieku tiesības
un pienākumus nosaka ar Varakļānu
novada domes 25.08.2011 lēmumu
Nr. 9.2 apstiprinātie sociālo dzīvojamo māju „Ceriņi” un „Pūpoli” nolikumi, ar kuriem var iepazīties Varakļānu
novada sociālajā dienestā (informācija pieejama arī Varakļānu novada
mājaslapā: www.varaklani.lv).
Persona, kura pretendē uz dzīvojamās platības īri, iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā šādus dokumentus:
iesniegumu par dzīvojamās platības īrēšanu;
VSAA izziņu par valsts sociālo pabalstu, pensiju apmēru;

medicīnisko izziņu par veselības
stāvokli;
invalīdi – invaliditātes apliecību;
izziņu par deklarēto dzīvesvietu.
Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” projekta izmaksas – LVL 116152,25,
no tām attiecināmās izmaksas LVL
115490, 20.
ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējums LVL 86617,65,
bet pašvaldības līdzfinansējums – LVL
28872,55.

Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” projekta kopējās izmaksas –
LVL 97354,47, no tām attiecināmās
izmaksas LVL 96775,19, tajā skaitā
ERAF finansējums LVL 72581,39.
Pašvaldības līdzfinansējums –
LVL 24193, 80.

2. Par nekustamā īpašuma „Grāvīšu mājas” sadali.
3. Par nekustamā īpašuma „Pakaviņi” sadali.
4. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atklātā izsolē.
5. Par dzīvojamo māju „Aizkalnieši 1” un „Aizkalnieši 2” nodošanu

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekošanā.
6. Par adreses noteikšanu.
7. Par zemes nomu.
8. Par nedzīvojamo telpu nomu.
9. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšana.
10. Par naudas balvas piešķiršanu.
11. Par dotāciju Rīgas Brāļu kapu

Pilsētu ģerboņu galerijas restaurācijai.
12. Par sociālās aprūpes māju pakalpojuma nosacījumu maiņu.
13. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā.
14. Varakļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšana.
15. Par nekustamā īpašuma „Kadiķi 1” sadali.

„Ceriņi”.

„Pūpoli”.

Sanda Mālniece,
Rēzeknes Augstskolas 3. kursa
studente
Foto – Guntis Mālnieks
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Dzīve nav kuģis uz laimīgu salu,
Aicinot līdzi kur dienvidi zied.
Dzīve tāpat kā pilsētas bruģis
Jāuzceļ pašam, lai vēlāk var iet.

Sirsnīgi sveicam novada decembra
jubilārus!
15
Aivis Leitiņš
Edijs Savickis
Rihards Latkovskis
18
Norberts Činkurs
Ieva Ozoliņa
Gundega Pastare
Agnese Poļaka
Edijs Selickis
20
Arnita Leitāne-Šķēle
Nauris Mateša
Dāvis Kozlovs
25
Jānis Počs
Dita Kiceja
Andis Sondors

30
Antons Justs
Gatis Pizičs
35
Māris Vēvers
Ilona Apsīte
Aldis Strods
Ainārs Strods
Aigars Strods
Sandra Ūzuliņa
40
Raimonds Grudulis
45
Gunārs Kančs
Dace Grudule
Juris Kančs
50
Ingrīda Madžule
Sarmīte Roze
Ruta Latkovska

55
Laina Kumačeva
Nikolajs Kozlovs
Maruta Klauža
Rita Piziča
Jānis Salenieks
65
Jānis Litavnieks
70
Nikodims Rubins
Anna Juste
Voldemārs Salinieks
75
Francisks Strods
Konstancija Lipska
80
Skaidrīte Klāra Celmane
85
Anna Leiša
Anastasija Stafecka
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Adventa un Ziemsvētku laiks
Advents (atnākšana) ir četru nedēļu ilgs sagatavošanās laiks pirms
Ziemsvētkiem. Baznīcas liturģija Adventā mums atgādina, ka Dievs ir nācis
pasaulē kā Pestītājs un ka viņš vēl atnāks pastarā dienā kā Tiesnesis.
Par Pestītāja atnākšanu tika pravietots, un dievbijīgie ļaudis viņu gaidīja ar
ilgošanos. Arī tagad ticīgo sirdīs Adventa laiks ienes priecīgas ilgas pēc Dieva.
„Paceliet savas galvas, jo tuvojas jūsu
pestīšana” (Lk. 21, 28).
Gaidot Ziemsvētkus, ticīgie ar īpašu
mīlestību atceras arī Dievmāti.
Gatavojoties Kristus dzimšanas
svētkiem, ticīgajiem ir ieteicams:
a) izsūdzēt grēkus un pieņemt sv.
Komūniju,
b) biežāk piedalīties dievkalpojumos,
c) kāzu u. c. svinību gadījumos atturēties no trokšņainām, pasaulīgām izpriecām.
Ziemsvētku vigilijā (24. decembrī
– sestdien) ticīgie gavē (šis ir stingrais
gavēnis: neēdam gaļu, un līdz sātam
drīkst ēst vienreiz dienā), bet vakarā savās ģimenēs rīko kopīgu mielastu, kurā
lauž un savstarpēji izdala svētītās oblātas. Oblātas ir neraudzēta maize, kādu
lieto sv. Misē, bet kas nav konsekrēta.
Ziemsvētku oblātas simbolizē dzimušo
Dievabērnu, un tāpēc svētku galdā tās
liek uz siena, kas pārklāts ar baltu drānu.
Oblātas dala par zīmi kristīgajai tuvākmīlestībai, vēl Dieva svētību, veselību, mīlestību, panākumus utt.
25. decembris (svētdiena) ir Kristus dzimšanas svētki, diena, kas veltīta Dieva Dēla cilvēktapšanas piemiņai
(katoļticīgiem tie ir obligātie svētki, jāapmeklē dievkalpojums). „Dāvida pilsētā
jums piedzima Pestitājs” (Lk. 2, 11). Katrs
ticīgais, kas vien spēj, šai dienā cenšas
piedalīties dievkalpojumā Pestītāja godam. Pievilcīgu noskaņu šajos svētkos
rada svecīšu mirdzums eglītēs, Svētās
Nakts notikumu attēlojums Betlēmē un
senas, mīļas Ziemsvētku melodijas…
Ziemsvētku laika posms ilgst 40 dienas.
Svētdienā pēc Ziemsvētkiem ir
sv. Ģimenes svētki. Bērns Jēzus savas
mātes un audžutēva sv. Jāzepa apgādībā „auga gudrībā, gados un žēlastībā
pie Dieva un ļaudīm” (Lk. 2, 52). Šī svētā
Ģimene ir par paraugu ticīgajiem.
Ziemsvētku oktāvā (astotajā dienā) sākas arī civilais gads. Ticīgie to
iesāk, piesaucot Dieva palīdzību, it īpaši
lūdzoties par mieru pasaulē (Miera diena). Baznīcas dzīve Jaungadu atzīmē kā
svinamu dienu zem titula Jaunava Marija

– Dieva Māte.
6. janvāris ir Kunga Parādīšanās
jeb Triju Ķēniņu diena (katoļticīgiem tie
ir obligātie svētki, jāapmeklē dievkalpojums.). Pestītājs savu atnākšanu darīja
zināmu. „Kur ir jaunpiedzimušais jūdu
Ķēniņš?” – jautāja iebraucēji no tālām
zemēm. „Mēs austrumos redzējām viņa
zvaigzni un atnācām viņu pagodināt”
(Mt. 2, 3). Tā ir sena svētku diena, kas
pazīstama jau 4 gs. sakumā. Sākotnēji to atzīmēja arī kā Kristus dzimšanas
svētkus. Saskaņā ar senu tradīciju ticīgie Triju ķēniņu dienā ar svētītu krītu iezīmē sava dzīvokļa durvīs trīs krustiņus
(K+M+B+2011) par zīmi tam, ka arī viņi
godina Kungu un izlūdzas viņa svētību.
Svētdienā pēc Triju ķēniņu dienas Baznīca atzīmē Pestītāja Kristību Jordānā. Ar to Baznīcas kalendārā
Ziemsvētku laiks arī noslēdzas.
Taču paliek vēl viens notikums no
Jēzus bērnības, ko Baznīca atzīmē
2. februārī, t. i., Kunga prezentācija
templī. Četrdesmitajā dienā pēc Kunga Jēzus dzimšanas Marija un Jāzeps
„nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai stādītu viņu
Kungam priekšā” (Lk. 2, 22). Tautā to
sauc par Sveču dienu, jo dievkalpojuma laikā tiek svētītas sveces, kas ir Kristus gaismas simbols. Svētītās sveces
ticīgie iededz reliģisku svinību gadījumā,
piem., kristot bērnu, pirmo reizi ejot pie
dievgalda, sagaidot priesteri mājās ar
Vissvētāko Sakramentu, tāpat cilvēka
nāves brīdī, kā arī aizlūdzot par mirušo.
Dievnamos līdz pat Sveču dienai
valda Ziemsvētku noskaņa, mirdz eglīšu
svecītes un skan dziesmas Dieva Bērnam. Sveču dienā, aizejot no dievnama,
ticīgie vēlreiz nostājas Betlēmes stallīša
priekšā, lai atvadītos no Pestītāja un no
viņa bērnības perioda, kas gadskārtējo
reizi ir aiztecējis, atveidots Baznīcas liturģijā.
Dārgā Varakļānu draudze, sirsnīgi
sveicam Jūs Adventā un tuvajos Kristus
Dzimšanas svētkos. Lai Dieva svētība,
veselība un mīlestība valda Jūsu dvēselēs un sirdīs, Jūsu ģimenēs un mājās,
Jūsu darba un atpūtas vietās.
Baznīcā ir pieejamas oblātas. Jēzus
saka: „Nāciet pie Manis visi, kas strādājat un kas ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis
un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm, jo mans jūgs
ir maigs un mana nasta ir viegla” (Mt. 11,
28-30).
Priecīgus un gaišus Kristus
Dzimšanas svētkus!
Draudzes priesteri

Dīvkolpojumu
korteiba Varakļōnu
baznīcā
2011. gada decembrī
18.12. – IV ADVENTA un III MĒNEŠA SVĀTDĪNA
Sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Kristaceļš
Rūžukrūni dzīdos: Syldunīku,
Ikaunīku un Strodu s. t.
24.12. – sastdīna – KRISTUS
DZIMŠONAS SVĀTKU VIGILIJA
Ticeigim gavens un attureiba nu
gaļas ēdīnim leidz vokora dīvkolpojumam. Pēc tam atļauts lītot
gaļas ēdīņus
Goneņu sv. Mise plkst. 22:00
25.12. – KRISTUS DZIMŠONAS
SVĀTKI –
IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Sārnu, M –
Strodu un Vydsolas s. t.
26.12. – pirmdīna –
II ZĪMAS SVĀTKI
sv. Stefana svātki
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
31.12. – sastdīna –
VACO GODA PĀDEJO DĪNA
Pateiceibas dīvkolpojums par
aizvadeitū godu:
sv. Mise plkst. 18:00
Dīvs mēs Tevi slavejam
Vyss Dīva gūdam!
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Varakļānu vidusskolā
2. decembrī Varakļānu vidusskolas
7.–12. klašu tautu deju kolektīvi piedalījās sadancošanās pasākumā, kas notika Cesvainē. Tajā dejotāji no Cesvaines,
Daugavpils, Preiļiem, Ērgļiem, Varakļāniem, Lubānas un Rīgas rādīja savu varēšanu un dejotprasmi. Mūsu vidusskolas dejotāji izpildīja deju „Lepna, lepna
tā meitiņa”, 7.–9. klašu deju kolektīvs
dejoja „Pelīšu polku”. Sveicam jauno
deju skolotāju Ilonu Cvetkovu ar pirmo
veiksmīgo debiju!
Aina Kazāka
3. decembrī noslēdzās R. Blaumaņa
literārās prēmijas 7. konkurss. Veiksmīgāko konkursantu apbalvošana notika
Ērgļu saieta namā. Varakļānu vidusskolas skolēni Kaspars Eiduks, Zane Zalužinska, Māra Uzuliņa un Ieva Garanča
saņēma atzinības rakstus, Annijai Strodei un Elīnai Strodei – pateicība.
2. klašu skolēni skolotājas Ingrīda
Melnes vadībā jauki spēja iejusties dažādu dārzeņu, kaprīzo, daiļo magoņu,
suņa un zaķa lomās teātra pulciņa lugā
„Sakņu dārza sargs”. Savu ludziņu viņi
rādīja ne tikai skolā, bet devās ciemos

Sadancošana Cesvainē.
arī uz Varakļāni PII „Sprīdītis”.
Skolotājas Ilzes Eidukas POP ielas dziedātāji skatītājus priecēja ar
peļu dziesmiņu.
Ilze Eiduka

Bērni spēlē teātri.

...un kā klājas mūsu bijušajiem vidusskolas
absolventiem?
Ikviena vidusskolnieka dzīvē
ienāk brīdis, kad jāpamet tik ierastie skolas soli un jāizdara pārdomāta karjeras un augstskolas
izvēle. Vairums Varakļānu vidusskolas absolventu izvēli izdarījuši
par labu kādām no Vidzemes vai
Kurzemes augstskolām, bet kā
tad klājas tiem, kas mācības nolēmuši turpināt tieši Latgalē, nolēmām noskaidrot to no pašiem
studentiem...
Anna Skaba, Pēteris Mičulis ir bijušie Varakļānu vidusskolas absolventi, kuri studē Rēzeknes Augstskolā un
ņem aktīvu līdzdalību ne tikai Rēzeknes
Augstskolas, bet arī Latgales tēla popularizēšanā. Viņi uzskata, ka kvalitatīvu
izglītību var iegūt arī nepametot dzimto
pusi.
Pēteris studē Humanitāro un Juridisko zinātņu fakultātē „Tiesību zinātnes”, bet Anna mācības apgūst studiju
programmā “Interjera dizains”.
Uz jautājumu, kāpēc tika izvēlēta

tieši RA, Anna, atbild, ka esot piesaistījušas dzirdētās pozitīvās atsauksmes, pieejamās budžeta vietas, kā arī tas, ka šī
skola atrodas tuvāk dzimtajai vietai. Kā
uzskata Anna, nav nepieciešams doties
tālu prom, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību.
Mācību process esot interesants un radošs. Augstskolā strādā kompetenti,
savā jomā profesionāli pasniedzēji, kuri
vienmēr ir pretimnākoši un sniedz vajadzīgo palīdzību vai konsultācijas, kas
nepieciešamas studiju procesa laikā. Kā
apgalvo Pēteris, galvenais ir studēt un

izturēties nopietni pret mācību
procesu. Viņš uzskata, ka nav
nepieciešams apšaubīt studiju
kvalitāti, jo Rēzeknes Augstskola ir veidota uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās
universitātes filiāļu bāzes. Gan
Anna, gan Pēteris nenožēlo izdarīto izvēli un iesaka arī citiem
ieskatīties RA piedāvātajās studiju programmās.
Nedrīkst piemirst to, ka
abiem jauniešiem uzsākot studijas augstskolā, ļoti noderējušas
Varakļānu vidusskolā iegūtās
zināšanas, tāpēc abi saka lielu paldies
Varakļānu vidusskolas skolotājiem, kuri
devuši galveno un svarīgāko pamatu
mācību procesu apguvē.
„Vidusskolas laikā tas reizēm šķiet
nenozīmīgi, taču, uzsākot studijas, cilvēks saprot to, ka galvenie “pamati” tiek
sniegti tieši vidusskolā, bet augstskolā
šie pamati tiek „spodrināti”...
Sanda Mālniece,
Rēzeknes Augstskolas
3. kursa studente
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Murmastienē savs Kultūras centrs
Skaistākās mājas pasaulē ir mūsējās! Nav svarīgi, vai tās jau kuro
gadu desmitu ieritinājušās meža ielokā vai gozējas mazpilsētas pakalnos,
vai šķietami ieslēpušās lielpilsētas ielu
kamolā. Pat tad, ja mūsu mājas vēl tikai iztēlē lolojas – tās ir visskaistākās.
Murmastienē sava kultūras nama
nav jau vairāk kā 20 gadus. Līdz šim
visi kultūras un atpūtas pasākumi notika pamatskolas sporta zālē vai pagastmājas mazajā zālītē.
Bet, pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem, tika uzrakstīts projekts par aktu
zāles celtniecību. Un šī projekta realizācija ar ES fondu finansiālu atbalstu aktīvi tika uzsākta 2011. gada 16.
martā, kad Murmastienes pagastmājas pagalmā ieradās Jēkabpils būves
autobusiņš ar čaklo celtnieku brigādi. Darbu šajā objektā bija daudz un
dažādi – notika gan administratīvās
ēkas rekonstrukcija, gan jaunās zāles
uzcelšana no pamatiem līdz jumtam,
gan estrādes izbūve. Tā kā darbi ritēja,
tika uzrakstīts vēl viens projekts, šoreiz aktu zāles aprīkojuma iegādei, jo,
kad jāsāk viss no nulles, ir ļoti daudz
vajadzību. Arī šis LEADER projekts
tika atbalstīts.
Un drīz vien pienāca 11. novembra pēcpusdiena, kad celtnieki mūsu
rīcībā nodeva ēkas atslēgas. Un jau
14. novembrī notika svinīga lentas
griešana. Līdz ar to mums, murmastieniešiem, ir savas mājas, kuras ieguva
godpilno Kultūras centra vārdu, kur
šobrīd aktīvi darbojas 4 pašdarbības
kolektīvi, lai ikdienā un svētkos varētu priecēt vietējos iedzīvotājus un arī
viesus. Kultūras centrā notiks kultūras
un atpūtas pasākumi, izstādes un semināri. Telpas, arī virtuvi, būs iespēja
iznomāt, lai svinētu ģimenes godus.
26. novembrī notika svinīgs Kultūras centra atklāšanas pasākums.
Tā laikā teicām daudzus jo daudzus
„PALDIES” visiem, kas palīdzēja
mums realizēt mūsu sapni. Koncertā
gan mēs, gan mūsu viesi spēlēja teātri, dejoja, dziedāja, skaistus novēlējumus veltīja. Paldies visiem par skaistajiem svētkiem!
Neviena upe nav liela un bagāta pati no sevis, bet gan tādēļ, ka tā
uzņem tik daudz pieteku, kas padara
to bagātu. Tā tas ir arī ar visiem garā
lielajiem.
Un mūsu kultūras centra bagātība ir mūsu pasākumu apmeklētāji un

Lentas griešana, no kreisās Rita Ivenkova, Modra Vilkauša,
Vitālijs Silmanovičs.

Pašdarbnieku kolektīvi, dziedot kopdziesmu „Mums pieder tik daudz”.
Rita Ivenkova ar kolektīvu dāvāto
kultūras centra atslēgu.
mūsu pašdarbības kolektīvi. Lai mums
visiem kopā izdodas noturēt un pilnveidot šo bagātību! Uz tikšanos Murmastienes kultūras centrā!
Rita Ivenkova,
Murmastienes pag. kult. d.o rg.
Foto – Oksana Grudule,
Teresija Ivenkova
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Varakļānu novada lepnums
Katra ciema, katras pilsētas, katra novada pamatu pamats ir cilvēks. Cilvēks, kurš ar
savu darbu, ar attieksmi pret
apkārtni un notiekošo veido
mūsu ikdienu, ceļ savu un līdzcilvēku labklājību.
Jau par tradīciju ir kļuvis
novada labākos un apzinīgākos darbarūķus atzīmēt Latvijas
gadadienā. Arī šogad Latvijas
93.dzimšanas dienā Varakļānu
kultūras namā svinīgajā pasākumā ar atzinības un pateicības
rakstiem tika sveikti izcilākie
novadnieki.
Īpašs sveiciens Varakļānu
pilsētas Goda pilsoņiem – Marijai Madžulei, Antonam Boldānam, Bruno Cīrulim, Annai
Strodei.
Skaļiem aplausiem skanot,
tika sveikta dziedošā, labsirdīgā, sirsnīgā Šminiņu ģimene.
Viņi tika apbalvoti ar Atzinības rakstu par veiksmīgu un
radošu darbību muzikālajā sfērā un Varakļānu novada popularizēšanu.
Ar atzinības rakstu apbalvots Valdis Gailums – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Varakļānu novadā un
Valentīna Veipa – par atsaucīgu, kvalitatīvu un ilggadēju darbu Murmastienes iedzīvotāju veselības aprūpē.
Atzinības rakstu saņēma arī
Jevģēnijs Dudars – par aktīvu
un radošu līdzdarbību pensionāru padomē,
Inga Grudule – par aktīvu
līdzdalību nevalstiskās organizācijas darbībā un veiksmīgu
projekta administrēšanu,
Aija Ščucka – par veiksmīgu projektu administrēšanu un
investīciju piesaisti Varakļānu
novadam,
Māris Justs – par veiksmīgu projektu administrēšanu un
investīciju piesaisti Varakļānu
novadam.
Atzinības raksti piešķirti –
Aldim Naglim par finansiālu
ieguldījumu Varakļānu pilsētas
infrastruktūras attīstībā un novada popularizēšanu sporta
dzīvē, Jānim Grudulam par
nozīmīgu ieguldījumu un radošu darbu Stirnienes kultūrvides
veidošanā.

Pateicības rakstu saņēma:
Rita Ivenkova – par nozīmīgu ieguldījumu un radošu
darbu Varakļānu novada kultūrvides veidošanā un projektu
realizācijā;
Anna Erdmane – par ilggadēju, apzinīgu un precīzu darbu
Stirnienes pamatskolā;
Janīna Grāvele – par atsaucīgu, kvalitatīvu un sistemātiski apzinīgu darba pienākumu
veikšanu PII „Sprīdītis”;
Sandra Grudule – par apNo kreisās – Marija Madžule, Antons Boldāns,
zinīgu un kvalitatīvu jaunās paBruno Cīrulis, Anna Strode.
audzes izglītošanu un skolēnu
radošo spēju attīstīšanu ārpusstundu aktivitātēs;
Antons Dubinskis – par
aktīvu iesaistīšanos Varakļānu
pilsētas sabiedriskajā dzīvē;
Ļiļa Molčanova – par pašaizliedzīgu darbu novada kultūrvēstures liecību vākšanā,
saglabāšanā un popularizēšanā, aktīvu līdzdalību muzeja
apmeklētāju uzņemšanā un pasākumu organizēšanā;
Ieva Mozga – par kvalitatīvu un mūsdienīgu jaunās paaudzes izglītošanu un skolēnu
izziņas interešu attīstīšanu, piedaloties radošajos konkursos
Šminiņu ģimene. un olimpiādēs;

Valdis Gailums un Valentīna Veipa.

No kreisās – Jevģēnijs Dudars, Inga Grudule,
Aija Ščucka, Māris Justs.

Jānis Mozga – par sistemātiski apzinīgu darba pienākumu veikšanu Varakļānu novada
lauku teritorijā;
Agnija Strūberga – par
profesionālu, godprātīgu un
radošu darbu sava novada un
valsts labā;
Ilga Šuste – par kvalitatīvu
un sistemātiski apzinīgu sava
tiešā darba pienākumu veikšaNo kreisās – Agnija Strūberga, Ilga Šuste, Anita Zepa, nu PII „Sprīdītis” un radošu pieAnna Zepa. eju darbā ar bērniem;
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Pirmā un vienīgā
Jau vairākus gadus Swedbanka sagādā īpašu dāvanu labākajiem skolotājiem, dāvājot Gada skolotājam portatīvo
datoru.
Šogad par Gada skolotāju 2011. nominēta Stirnienes pamatskolas direktore
Rita Pelša. Prieks, ka nenogurstošais,
pašaizliedzīgais skolotājas darbs ir novērtēts. Tā ir skaista dāvana ne tikai Ritai
Pelšai, bet arī visai skolai.
Stirnienes pamatskola ir Ritas Pelšas
pirmā un vienīgā darba vieta, kur viņa
ieradās 1983. gadā pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta Matemātikas-fizikas
fakultātes beigšanas. Stirnienē māca skolas bērniem matemātiku, fiziku, informātiku, ilgus gadus bijusi direktora vietniece
mācību darbā, nu jau trešo gadu skolas
direktore. Ir divu brašu puišu mamma.
Kā jau skolotājiem ierasts – var runāt
par daudzām lietām, bet agri vai vēlu saruna turpinās par darbu, par skolu. Tāpat
bija arī šajā reizē, Rita Pelša uzreiz sāka
runāt par skolu, par to, kas paveikts.
Pirms diviem gadiem iesākta skolas
renovācija, ko aizsāka iepriekšējā skolas
direktore Aina Grāmtniece. Šajā laikā
atremontēti visi skolas mācību kabineti,
izveidots matemātikas kabinets, datorklase, ir 2 interaktīvās tāfeles. Tiek rakstīti projekti, iepirkums par jaunu datoru,
interaktīvo tāfeļu un lokālā tīkla ieviešanu
skolā. Apkārt skolai izveidots gājēju un
piebraucamais celiņš, skolas internātam
nomainīti logi un durvis.
25-75% skolas absolventu turpina
mācības valsts ģimnāzijās, koledžās un
arodvidusskolās. Ģimnāziju beidzēji turpina mācības augstskolās.

Stirnienes pamatskola.
Stirnienes pamatskola ir samērā
neliela, šeit skolēni un skolotāji blakus
ražīgam mācību darbam ik nedēļu rīko
dažādus pasākumus. Parasti šajos pasākumos piedalās visa klase, tā skolēni
iemācās komunicēt, būt komandā – visi
kopā, visi strādā.
No 2011. gada janvāra darbojas eklase, kuru aktīvi izmanto skolotāji, skolēni, liela daļa vecāku.
Viss par skolu, par darbu, bet kā tad
ar pašu? Rita Pelša atzīst, ka brīvā laika ir
maz. Vasarā lielā aizraušanās ir dārzs un
puķes, ziemā – grāmatas, žurnāli. Neiztrūkstošs elements ir rudens ekskursija.
Lai pietiek spēka, enerģijas, veselī-

Rita Pelša.
bas un darbaprieka arī turpmāk!
A. Jaunzeme, teksts un foto

nāšanu un pedagoģisko
darbu.
Pateicības raksti piešķirti Ilgai Krūmiņai – par
kvalitatīvu un mūsdienīgu
jaunās paaudzes izglītošanu, skolēnu karjeras
izglītības veicināšanu un
izziņas interešu attīstīšanu, piedaloties mācību
priekšmetu olimpiādēs
un zinātniski pētnieciskajā darbībā, Veltai Onufrijevai – par kvalitatīvu un
sistemātiski apzinīgu darNo kreisās – Ļiļa Molčanova, Ieva Mozga,
No kreisās – Rita Ivenkova, Anna Erdmane, ba pienākumu veikšanu
Jānis Mozga. Janīna Grāvele, Sandra Grudule, Antons Dubinskis. veco ļaužu pansionātā
„Varavīksne”, Ivaram VilAnita Zepa – par atsaucīgu, kva- iedzīvotāju veselības aprūpē;
kaušam – par kvalitatīvu
litatīvu un sistemātiski apzinīgu darba
Anna Zepa – par ilggadēju Mur- un apzinīgu darba pienākumu veikšanu
pienākumu veikšanu Varakļānu novada mastienes pamatskolas jaunatnes audzi- Varakļānu novada ceļu uzturēšanā.
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Mūziķu
aizbildnes
sv. Cecīlijas
Lai skan
Varakļānos!
svētki Stirnienē
Novembra pēdējās sestdienas novakarē 24 jaunie mūziķi no Murmastienes,
Varakļāniem un Stirnienes un viņu pedagogi – Agnese Solozemniece, Agnese
Urka, Jānis Gruduls un koncertmeistare
Agnija Strūberga aizvadīja sv. Cecīlijas
svētku koncertu – ar solo un ansambļu
izpildītajām dziesmām.
Kas gan pasaulē skaistāks par bērna
smaidu? Kā maiga rīta saule, kā silts pusdienas mirdzējums, kā draiskulīgs vakara
sārtojums un mierīgs zvaigžņu starojums.
Caur vecāku un vecvecāku
rūpēm izlolots, ar draugiem
priecīgi izrotaļāts, ar dzīves
pārgudrību vēl nepazaudēts.
Kas gan pasaulei vēl lielāku
prieku dara – visās bēdās un
nestundās remdē, negaisu
zibeņos kušina un mīļumu,
lielu mīļumu dāvina? Bērni
liek mums smaidīt, smieties,
priecāties un būt laimīgiem
pat dienās, kad pie debesīm
samilzuši vistumšākie lietus
mākoņi.
Atkal tiksimies pēc gada
Atzinības raksta pasniegšana Jānim Grudulam.

Pārdomas uz gadumijas sliekšņa
Atkal mēs esam ceļā uz laimi, uz
zvaigznēm, uz cerībām,
Cerībā uz nezināmo, uz prieku, uz
labākiem laikiem, uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir
Un beigu beigās – uz Ziemassvētkiem!
Laiks ir tas, kā cilvēkam pietrūkst
visvairāk. Ikdienas darbos un steigā
mēs neievērojam, cik daudz vienkāršu
un skaistu lietu visapkārt.
Atkal tuvojas gadumija. Es vēroju sniegpārslu brīža deju – tās nokritīs
zemē pie citām un tikpat drīz izgaisīs...
Es ieskatos savā apkārtnē – patīkamas telpas, saulaini krāsu toņi uz sienām, gaiši aizkari paslēpj mani no ielas
un cilvēku ziņkārības... Tā ir materiālā
pasaule darbā ap mani. Pasaule, kurai
esmu ziedojusi gana daudz tīri fiziskās
piepūles, laika, izdomas un nervu spriedzes... Vai to visu man vajag? Nē un jā.
Nē – jo materiālā pasaule te ir un te vairs
nav... Jā – jo mans cilvēciskais gars grib
dzīvot ķermenī, kurš jūtas vismaz kaut
cik komfortabli. Šajā apstāklī jau laikam arī meklējams tas dzīves līdzsvars,
harmonija un mūsu laika izpratne. Tieši

laika trūkuma dēļ mēs nevaram pabūt
vieni, paši ar sevi, ar savu sirdsapziņu.
Ieklausīties savā sirdsbalsī, lai izvērtētu,
kas ir svarīgs un kas nē. Ko dzīvē likt
pirmajā vietā un kam nepievērst uzmanību vispār. Kāda ir mūsu dzīves vērtība
un izpratne par pasaules vērtībām? Kas
vispār ir vērtība!
Vērtība! Katram cilvēkam ir sava
izpratne par vērtībām. Cik cilvēku – tik
viedokļu. Katrs nes sev līdzi no pagātnes
ģimenē ieaudzināto vērtību skalu, bet
ikkatrs var būt laimīgs. Katram ir sava
veida izpratne par laimi. Par laimīgu
sevi dēvē cilvēks materiāli nodrošināts bagāts un par laimīgu arī sevi uzskata
garīgi pilnveidojies pašapzinīgs cilvēks,
kuram ir nepieciešama pašīstenošanās.
Katrs vecāks savu bērnu vēlas redzēt laimīgu. Tā ir visu vecāku cerība.
Kas ir nepieciešms no vecākiem, kuri
vēlas nākotnē redzēt savu bērnu laimīgu? Ļoti maz – mīlestība, atbalsts, ticība bērna spēkiem, uzticēšanās viņam.
Neviens nav redzējis laimīgu, nebrīvu,
atkarīgu, nepastāvīgu cilvēku. Cilvēks
nevar būt brīvs, ja viņš nav patstāvīgs.
Neatņemiet bērnam radīšanas laimi,

Svētku dalībnieki.
– uz 10. jubilejas koncertu – ar garīgām
dziesmām un latgaliešu tautas melodijām! Par atbalstu paldies Varakļānu novada pašvaldībai, par svētku kliņģeri –
Gunāram Gabrišam!
Ieva Zepa,
foto no Ievas arhīva

grūtību pārvarēšanas laimi, ne ar ko
nesalīdzināmu laimi apgūt kādu prasmi,
atklāšanas intelektuālas uzvaras laimi. Ir
ārkārtīgi svarīgi iegūt grūtību pārvarēšanas pieredzi jau agrā vecumā ģimenē.
Ģimene dod spārnus un saknes. Savā
ģimenē mēs cenšamies ienest to, ko
esam uzņēmuši vecāku ģimenē un audzinām bērnus pēc tiem modeļiem, pret
kuriem paši bērnībā esam protestējuši.
Esiet paši laimīgi, tad arī laimīgi būs
jūsu bērni.
Ziemassvētki ir cerību, gaidīšanas
un brīnumu laiks. Tas ir ziemas tumšākais laiks, laiks pārdomām par padarīto,
par darāmo, par neizdrīto, laiks gaidīt
brīnumu. Ticiet, ka būs labāk, ziniet, kādi
ir jūsu sapņi, ceriet, ka sapņi piepildīsies,
pārliecinieties, ka ir brīnumi!
Lai visiem Varakļānu novada iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem,
ZIEMASSVĒKUS gaidot, vienmēr uz galda ir maize, ap galdu ir tuvi un mīļi cilvēki, katrā solī blakus soļo laime un cerību
piepildījums. Mīļus un gaišus svētkus!
Ilga Mestere,
Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” un pansionāta
„Varavīksne” vadītāja
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Krāsainie mirkļi Stambulā
No 2011. gada 20. līdz 27. novembrim STI valdes priekšsēdētāja Laila
Balga, IT speciālists Māris Kalējs, programmu koordinatore Lita Salmiņa, Varakļānu biedrības „Pieaugušo attīstības
projekts” valdes priekšsēdētāja un STI
Varakļānu projektu un izglītības centra
direktore Staņislava Poče un Varakļānu
biedrības „Pieaugušo attīstības projekts”
projektu koordinatore Linda Grandāne
uzturējās pieredzes apmaiņas pasākumos Stambulā, Turcijā, kas noritēja ES
Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG
apakšprogrammas GRUNDTVIG mācību
partnerības projekta „Senās pilsētas un to
atspulgs šodienas pasaulē” (Ancient Cities and Their Reflection to Today’s World)
projekta ietvaros. Projekta vadītāja ir no
Kipras NVO, un tam piesaistīti partneriem
no Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas,
Turcijas, Lietuvas un Latvijas.
Stambula ir vieta, kur sastopas un
sajaucas pasaules kultūras un aromāti.
Stambula ir viena no pasaules varenākajām pilsētām, kas atrodoties Vecās
Pasaules centrā, lepojas ar diženiem vēstures pieminekļiem un ainaviskiem dabas
skatiem. Stambula (starptautiski lieto Istanbul) ir vienīgā pilsēta visā pasaulē, kas
vienlaicīgi atrodas uz diviem kontinentiem: Eiropas (Traķija) un Āzijas (Anatolija), ko savieno Bosfora jūras šaurums.
Šīs nedēļas ietvaros, ko pavadījām
Stambulā, guvām jaunu pieredzi starptautisko projektu sadarbības jomā, izbaudījām kultūru atšķirības, guvām praktisku
pieredzi Turcijas izglītības ministrijā (fotoreportāža no konferences var apskatīt
Turcijas Izglītības Ministrijas mājas lapā),
kā arī popularizējām Latvijas un Varakļānu vārdu prezentācijā, kas notika Fetiha
koledžā.
Bet nu nedaudz par to, ko redzējām,
sajutām un izbaudījām. Viena no pirmajām vietām, ko apmeklējām, bija Topkapi
pils. Topkapi pils ir lielākā un senākā pils
visā pasaulē, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 1924. gadā pēc Ataturka pieprasījuma, tā tika pārvērsta par muzeju.
Novietota uz akropoles pamatiem – vietā,
kur pirmo reizi tika nodibināta mūsdienu
Stambulas apmetne, Topkapi pils nodrošina brīnišķīgu skatu uz Zelta ragu, Bosfora šaurumu un Marmora jūru. Pils komplekss aizņem kopumā 700.000 m2 lielu
platību.
Neapšaubāmi mošejas ir Stambulas
arhitektūras neatņemama sastāvdaļa –
tās ir gan izcilas arhitektoniskas liecības,
gan joprojām dzīvas kulta vietas. Reliģisko kultūru un arhitektūru redzējām un
vārda vistiešākajā nozīmē arī dzirdējām.

Delegācija no Latvijas kopā ar
Turcijas pārstāvi Emrē Ģuller.

Linda Grandāne prezentācijā
starp 7 valstīm prezentē Latviju,
pieminot arī Varakļānus.
Noteiktos laikos no minaretiem (tornīšiem
pie mošejām) atskan muedzina kliedzieni, kas aicina vietējos uz lūgšanu (pirmais
jau piecos no rīta). Tos gan drīzāk varētu
nosaukt par savdabīgiem dziedājumiem,
kuri rada sirreālu sajūtu, ka pēkšņi esi nokļuvis citā gadu simtenī. Kad vietējie dzird
šos saucienus, citi darbi tiek atlikti malā.
Veikaliņi uz brīdi pat tiek slēgti, mūzika
ielu kafejnīcās noklust, muzikanti pārstāj
spēlēt, un daudzi turki mēro ceļu uz tuvējo mošeju. Mošejā iet bez apaviem, tos
droši var atstāt pie durvīm, un tie patiešām
nepazūd. Pie visām mošejām ir ūdens
krāni, kur turki pirms lūgšanām un ieiešanas mošejā nomazgā kājas. Mazgāšanās
vietas tāpat kā lūgšanu vietas vīriešiem un
sievietēm ir atsevišķas. Sultāna Ahmeda
mošeja ir viena no slavenākajiem Turcijas
un islāma māksla pieminekļiem, kur bijām
arī mēs. Šī karaliskā mošeja ir klasisks turku arhitektūras piemineklis, pie tam tā ir
vienīgā no mošejām, kas oriģināli tikusi
uzcelta ar sešiem minaretiem. Lai gan vai-

rāk zināma kā Zilā mošeja, tās patiesais
vārds ir sultāna Ahmeda mošeja. Būvēta
laika posmā no 1609. līdz 1616. gadam.
Eminēnī rajonā virs Zilās mošejas torņiem parādās vēsturiskās baznīcas siluets. Jau izsenis tā ir pazīstama kā „Diženā
Baznīca”, taču mūsdienās lietotais nosaukums „Aya Sofia” sākts lietot kopš 5. gadsimta beigām. Baznīca tika atklāta mūsu
ēras 360. gadā. Svētās Sofijas katedrāle
pilnībā tika nopostīta 532. gadā nemieru
laikā. Mūsdienās redzamā ēka tika konstruēta kā baznīca laika posmā no 532.
līdz 537. gadam. Bizantijas impērijas laikā
Svētā Sofija bija pareizticīgo Konstantinopoles patriarha krēsls un tajā notika visas
galvenās impērijas ceremonijas.
Turku sultānu rezidences jeb harēmi
ir svarīga kultūrvēsturiska liecība. Tie pārsteidz ar dzirkstījošo greznību un nesaskaitāmu bagātību. Dolmabačes pils, kas
ir dažādu Eiropas arhitektūras stilu apvienojums, tika uzcelta laika posmā no 1843.
līdz 1856. gadam, ir viena no tām vietām,
kur to var redzēt. Trīs stāvu pils būvēta simetriskā plānā, satur 285 istabas, 46 zāles, 6 vannas istabas un 68 tualetes. Pils
sienas dekorētas ar slavenu mākslinieku
gleznojumiem, bet tonnām zelta izmantots dekorāciju veidošanā. Ikvienu pils
zāli dekorē reti un īpaši Eiropas un Tālo
Austrumu mākslas darbi. Par grezniem
dekoriem kalpo kristāla lustras, svečturi
un izgreznoti kamīni. Pat trepju margas
balles zālē tika dekorētas ar kristāliem.
Turcijā tirgošanās notiek nemitīgi un
gandrīz vai uz katra stūra. Stambulas sirdī
atrodas pasaulē vecākais un lielākais tirgus ar jumta segumu – Grand Bazar vai
zināms arī kā „Nosegtais tirgus”. Šis tirturpinājums 12. lpp.
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Ražīgs gads Latgaļu sātā
mā ēka – jūgstūra savienojumā
Šogad „Latgaļu sātā”, Dekcelta guļbūve. Otras dzīvojamās
šāru pagasta Madžuļos viesojās
ēkas prototips ņemts no arheolvairāk nekā 150 viesi no Latvijas
gu atrastājām liecībām Viļānu
un ārzemēm. Viļānu novada
novada Piziču pilskalnā. Tā ir
dome izvēlējās „Latgaļu sātu”
zemē iedziļināta celtne ar četr,lai iepazīstinātu Dānijas pašvalslīpu jumtu. Laika gaitā „Latgaļu
dības pārstāvjus ar novada trasātas” ļaudis vēlas uzbūvēt arī
dicionālo kultūru. Savukārt, 16.
neolīta laika mājokli, kas atsponovembrī svētku noskaņā Rīgā
guļos tipisku tā laika dzīvojamo
tika sumināti raidījuma „Viensēceltni Lubāna ezera apkaimē.
tu stāsti” 36 saimniecību varoBiedrības ļaudis cer, ka projekts
ņi. „Latgaļu sāta” ieguva pirmo
kalpos kā vēstures izziņas avots
vietu „Latvijas Avīzes” nomināVarakļānu, Viļānu un Rēzeknes
cijā Vēsturiskākā viensēta, kā
novadu skolēniem, piesaistīs tūbalvu saņemot EP deputātes
ristus un citus interesentus, kas
Ineses Vaideres uzaicinājumu
vēlas izzināt mūsu senču dzīves
biedrības biedriem nākamgad
Biedrības „Latgaļu sāta” priekšsēdētāja veidu.
apmeklēt Eiropas Parlamentu
Marika Zeimule, Dzintris Kolāts un Astrīda Vucina
2011. gada oktobrī ValmieBriselē.
„Viensētu stāstu” salidojumā Latvijas Radio. ras pusē, lauku mājās „Lantus”
Piecdesmit trīs bērni šovaar Vidzemes plānošanas reģiosar piedalījās biedrības organirākus gadus cenšas piesaistīt līdzekļus
na Kultūras programmas atbalstu biedrīzētajās tradicionālās kultūras nometnēs.
saimniecības ēkas pārbūvei, lai iekārtotu
bas biedri organizēja koklētāju saietu VidSkolēniem no Latgales, Kurzemes, Rīgas,
bibliotēku, sarīkojuma telpu, kur varētu
zemē, kur pulcējās etnogrāfiskās kokles
Itālijas, Luksemburgas un Vācijas bija lienotikt arī aušana, kokļu izgatavošana un
spēles entuziasti un interesenti no Rīgas,
liska iespēja apgūt senās amatu prasmes,
citu tradicionālo prasmju apgūšana, kā arī
Valmieras, Madonas, Jaunpiebalgas, Limaušanu, keramiku, puzuru gatavošanu,
tradicionālās kultūras semināri pieaugubažiem, Druvienas un Dekšārēm. Nākamfolkloru, mākslu, koklēšanu un latgaliešu
šajiem. Līdz šim biedrības darbā, galvenogad tradicionālās kokļu dienas atkal notiks
valodu. Pasniedzēju vidū bija Zeimuļu
kārt, investēti biedru personīgie līdzekļi.
Varakļānu pusē.
ģimenes trīs paaudzes – 81 gadus vecā
Šovasar uzsākts projekts „Vēsturiska
„Latgaļu sāta” saka paldies par atbalVeronika Zeimule mācīja tradicionālo roēku kompleksa izveide Malmutas upes
stu Viktoram Briškam un Ievai Melnei-Matājumu izgatavošanas veidu. Viņas meita,
krastā”. Finansējums iegūts piedaloties
žajevai, Varakļānu vidusskolas skolotājai
Dekšāru pamatskolas skolotāja Astrīda
„Eiropas Zivsaimniecības fonda” projektu
Ievai Mozgai par dāvināto cimbalu, kas
Vucina aušanu, bet mazmeita Marika
konkursā. Top celtnes, kas latgaļu apdzīpapildinās biedrības tradicionālo instruZeimule celaiņu aušanu un mākslu. Travotajā teritorijā tika būvētas jau bronzas
mentu kolekciju un visiem, kas nākuši padicionālās kultūras nedēļas organizatori
laikmetā. Darbos savu roku pielikuši arī
līgā ar darbu un padomiem. Jaukus Zievēlētos paplašināt dalībnieku loku tieši
talcinieki no Rīgas un Varakļānu jaunieši.
massvētkus un ražīgu Jauno gadu!
no Latgales. Šeit nu gan varētu talkā nākt
Liels paldies jāsaka z/s „Ārītes-1” vadītāpašvaldības vai mecenāti, kas segtu daļu
jam Ivaram Mediniekam un viņa palīgiem.
Dainis Mjartāns,
no dalības izdevumiem. Otrais sāpīgais
Līdz rudenim uzbūvēta nojume, slieteņa
Biedrība „Latgales tradicionālās
punkts ir visu gribētāju uzņemšanas un
konstrukcija, vēlā dzelzs latgaļu dzīvojakultūras centrs „Latgaļu sāta”
izguldināšanas iespējas. Biedrība jau vaiturpinājums no 11. lpp.

gus gan ir tūristiem domāts – cenas augstākas nekā citviet – tā mums paskaidro
turku draugs Selims. Taču tas noteikti ir
jāredz un uz savas ādas jāizbauda turku
amata prasme. Tikpat iespaidīgi ir arī Garšvielu tirgus jeb Ēģiptiešu tirgus un Arasta tirgus, kas no mūsu viesnīcas atradās
vien minūtes gājiena attālumā.
Pa Bosfora tiltu, sauktu arī par Pirmo
Bosfora tiltu, kas ir viens no diviem tiltiem
Stambulā, kas šķērso Bosfora šaurumu
un savieno Eiropu ar Āziju, nokļuvām Āzijas kontinentā, kur izbaudījām Stambulas krāšņumu nakts plīvurā un miljoniem
gaismu rotājumā.
Varakļānu „PAP” tā bija jau trešā tikšanās reize ar projekta dalībniekiem. Pirmo reiz tas bija jūnijā, kad ārzemju viesi
tika uzņemti Varakļānos, lai kopīgi ielīgo-

Miniturcija izveidota.
tu Jāņus. Septembrī Lietuvā ar visu sešu
valstu pārstāvjiem tikāmies otro reizi.
Trešā reize bija Stambulā. Pēc Varakļānu
mājamatnieku tirdziņa apmeklējuma jūnijā vācu draugiem radās ideja, ka mūsu
meistaru darbus varētu tirgot arī Vācijā

Ziemassvētku tirdziņā. Domāts, darīts!
Pirms Lietuvas brauciena aktīvi tika savākti Varakļānu daiļamata meistaru darbi
un Viļņā uzticēti vāciešiem, lai tos iztirgo.
Stambulā vācieši ar gandarījumu paziņoja, ka lielākā daļa darbu jau izpārdoti un
Varakļānu čaklo roku īpašniecēm atsūtīja
nopelnīto naudu. Katrā no tikšanās reizēm
tika iegūti jauni draugi, uzkrāta pieredzes
bagāža, kā arī atrasti sadarbības partneri
jaunu projektu realizācijā.
Tas bija tikai neliels ieskats mūsu
iespaidīgajā ceļojumā! Paldies par brauciena izmaksu daļēju segšanu Varakļānu
novada pašvaldībai. Iegūtās zināšanas,
pieredze un laimes sajūta, ko guvām šai
ceļojumā, nav izmērāma!
Linda Grandāne
Foto no Staņislavas Počas arhīva
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Kultūras pasākumi
Varakļānu novadā
Varakļānu kultūras namā

25. decembrī, svētdien, plkst. 22.00
ZIEMASSVĒTKU BALLE, spēlē grupa
„BRUĢIS”, ieeja Ls 2,-; pirmās 25 biļetes
„laimīgās” – Ls 1,50
26. decembrī, pirmdien, plkst. 16.00
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
„SNIEGBALTĀ VAKARĀ”
plkst. 19.00
Pateicības vakars un jautra balle
Varakļānu kultūras nama pašdarbniekiem
28. decembrī, trešdien, plkst. 17.00
Ziemas pasaka bērniem un
pieaugušajiem „PIRMĀ EGLE”,
uzveduma ilgums 45 minūtes, ieeja Ls 1,pēc uzveduma Ziemassvētku vecītis
(Voldemārs Šoriņš) ies rotaļās ar bērniem
un dalīs dāvanas
Vecāki (ja vēlas) var ņemt līdzi
dāvanas saviem bērniem, kuras ielikt
Ziemassvētku vecīša maisā
29. decembrī, ceturtdien, plkst. 18.00
ŠMINIŅU ĢIMENES KONCERTS
ieeja Ls 1,1. janvārī, plkst. 01.00
JAUNGADA NAKTS BALLE,
spēlē „NAKTS EKSPRESIS”, ieeja Ls 2,Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas
un papildinājumi!
Informācija pa telefonu: 64860964 vai
26321579

Murmastienes kultūras centrā
13. decembrī plkst. 15.00 pagasta Ziemassvētku eglītes iedegšana, Rūķu darbnīcas atklāšana, „Lido doma uz eņģeļa
spārniem” akcijas atklāšana
No 13. līdz 21. decembrim katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 RŪĶU DARBNĪCA (varēs gatavot apsveikumus un
dāvanas, ko atstāt Rūķu pastā un laikā
no 22. līdz 23. decembrim tās tiks
nogādātas Murmastienes pagasta
teritorijā dzīvojošajiem)
25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts un plkst.
22.00 balle pie galdiņiem ar
grupu „Lustīgais Blumīzers”
– ieeja Ls 1.-

27. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku
karnevāls pirmsskolas vecuma bērniem.
Krāšņākajām maskām – īpašas Ziemassvētku vecīša veltes! (Uz pasākumu aicinām visus pirmsskolas vecuma bērnus,
bet dāvanas no Ziemassvētku Vecīša
saņems tikai tie bērniņi, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi. Vecāki, kuri
vēlas, var atnest savu dāvanu un Ziemassvētku vecītis izsauks arī šo bērniņu).
28. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku
pasākums pensionāriem
30. decembrī plkst. 20.00 pašvaldības
iestāžu darbinieku svētku balle
Jaunumi un papildinājumi uz afišām!

Stirnienes TN

21. decembrī no plkst. 11.00 Ziemsvētku
darbnīca ar saldām piparkūkām, siltiem
cimdiem, koka karotēm, māla bļodām un
krāšņiem apsveikumiem
plkst. 15.00 Muižas Ziemsvētku egles
iedegšana
22. decembrī plkst. 11.00
Skolas eglīte „Ziemas pasaka”
23. decembrī plkst. 11.00
Baltās Stundas koncerts
25. decembrī plkst. 15.00
Pašdarbnieku Ziemsvētku koncerts
26. decembrī plkst. 12.00 Stabulnieku
amatierteātra izrāde ar Vidsmuižas folkloras ansambļa piedalīšanos „Balta nāca
tautumeita”, ieeja par ziedojumiem Muižas vārtu atjaunošanai
30. decembrī plkst. 22.00
Balle ar „Angel” un „Rondo”
Ieeja kleitās un uzvalkos Ls 1,50
Džinsenēs un džemperos Ls 2,00
Sporta tērpos Ls 5,00
7. janvārī plkst. 14.00 Draudzes eglīte

Stērnīnes dīvnomā

24. decembrī plkst. 16.30
bārnu koncerts „ Betlēmes Bērneņam”
plkst. 17.00
Zīmsvātku vigilijas dīvkolpōjums
25. decembrī plkst. 7.00
Zīmsvātku sv. Mise
31. decembrī plkst. 16.00
Pateiceibas dīvkolpōjums
1. janvārī plkst. 12.30
Sv.Mise uzsōkūt Jaunū godu
6. janvārī plkst. 12.30
Trejkungu dīnas sv. Mise
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Lai siltuma pilna ir sirds,
Lai gaišus vārdus runāt mēs mākam,
Lai lūpās un acīs laipnība mirdz,
Kad pretī viens otram mēs nākam!

SIA „JILLS” kolektīvs, veikalu „Lauma”, „Būvmateriāli”,
„LaTS” darbinieki sveic
Varakļānu pilsētas un novada
iedzīvotājus
ZIEMASSVĒTKOS!

Jaunajā gadā novēlam:
- piepildīt iecerēto;
- nepazaudēt iegūto;
- atrast meklēto!
Lai mēs esam tik bagāti, ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram!
Lai mēs esam tik stipri, ka savā vājumā
varam uzvarēt paši sevi!
Lai mēs esam tik gaiši, ka šajā tumšajā
laikā gaismā starot varam!

Aizvadām kluso Adventes laiku. Vainagā ir iedegta kārtējā svecīte kā veldzējošs
brīnums. Mēs esam ceļā uz Ziemassvētkiem
– tīru, baltu svētvakaru. Ceļā uz Cerību
pilnu Jauno gadu.
Aizvadītais – pārdomām un vērtējumiem.
Vai esam bijuši atsaucīgi un smalkjūtīgi pret ikvienu cilvēku, jo viņš taču ir
mūsu brālis...
Vai vienmēr esam darbojušies, pauduši līdzcietību savu tuvāko labā...
Laika kalendārs arī mūsu personīgajā
dzīvē, kura no dienas dienā, gadu no gada
iet mazumā, bet prāts izdomā arvien jaunus
plānus – tāpēc dzīvosim tā, lai nav jānožēlo
ne dienu, ne stundu.
Pievērsīsimies gara spodrībai! Lai
ikviens, neatkarīgi no gadiem, būtu garā
jauns, priecīgs un justos labi. Dzīvosim ar
prieku un iedvesmu! Lai cilvēki mums līdzās ir mūsu stipruma avots!

Pensionāru klubiņš
„Pīlādzītis” sveic visus
Varakļānu novada pensionārus! Vēlam labu veselību,
izturību, spēku un pacietību!
Lai Ziemassvētku prieks ienāk katrā
mājā un sirdī!
Lai Jaunajā gadā mūs visus pavada
Veiksmes dieviete!
Lai mūsos mājo: TICĪBA, CERĪBA,
MĪLESTĪBA!
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15. novembrī Varakļānu novada
visjaunākā paaudze svin svētkus Latvijai
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku –
Tu esi Latvija!
Stirnienes pamatskolā un Stirnienes
tautas namā notika Varakļānu novada
pirmsskolas grupas audzēkņu konkurss
– koncerts „Svētki manai Dzimtenei”.
Pasākumā piedalījās Murmastienes pamatskolas, Varakļānu PII „Sprīdītis” un
Stirnienes pamatskolas četrgadīgie –
piecgadīgie – sešgadīgie audzēkņi, kas
sagatavoja dzejoļus par Latviju. Pasākumā bērni darbojās radošā darbnīcā,
kur katrs bērns gatavoja savu karodziņu
svētkiem. Bērni iepazina viens otru, spēlējot dažādas spēles un ejot muzikālajās
rotaļās. Tautas namā bērni noklausījās
Stirnienes pamatskolas jaunāko klašu
skolēnu izpildījumā dziesmas, kas veltītas Tēvzemei un noskatījās izrādi „Tracis
Latvijas dzimšanas dienā”. Pirmsskolas
bērni runāja dzeju, kas veltīta Latvijai,
viņu sniegumu vērtēja žūrija, kas katram
dalībniekam piešķīra savu nomināciju.
Pasākums noslēdzās ar dāvanu saņemšanu un kopīgu kliņģera baudīšanu, ko
cepa „pelēni”. Paldies par kopīgu darbu un darbošanos visu izglītības iestāžu pedagogiem. Uz tikšanos nākošajos
svētkos!
Rita Pelse, teksts un foto

„VARAKĻÕNĪTS” 2011. gada decembris

Varakļānu muzejā
savdabīga izstāde
Īpaša gaisotne valdīja Varakļānu
novada muzejā Andrejdienā. Šķiet,
ka muzeja telpās iedzīvojušies putni,
to daudzbalsīgās dziesmas aicināt
aicināja doties tālāk. Vienā no telpām savu vietu atradusi savdabīga
izstāde – „Teiču un Krustkalnu dabas
rezervāti”. Fotoizstādē varam baudīt
un skatīt ar acīm daudzveidīgo purva
floru un faunu dažādos gadalaikos.
Tajā izstādīti 32 darbi, un izstādes iniciators Andris Avotiņš pastāstīja, ka
tie krāti 10 gadu garumā.
Izstādes atklāšanā varējām dzirdēt sulīgo Martas Bārbales dzeju,
kas veltīta šiem dabas objektiem. Pasākuma turpinājumā kopā ar muzeja
darbiniecēm un Varakļānu kultūras

nama folkloras kopu atcerējāmies senos ticējumos, kas saistīti ar Andreja
dienu, dziedājām dziesmas un gājām
rotaļās.
A. Jaunzeme,
teksts un foto
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Madonas reģionālais
kauss skolu komandām
vieglatlētikā
„C” grupa
2011. gada 11. novembrī
Varakļānu vidusskolas komandas sniegumi:

ZĒNI

Skats uz izstādi.

60 m
1. Jānis Strods
8,8
6. Mārtiņš Vīčs
9.4
600 m
5. Rihards Juška 1,50
60 m/barj.
4. Armīns Broks 11.5
Tāllēkšana
3. Jānis Strods
4.09
8. Armīns Broks 3,89
14. Mārtiņš Vīčs 3.25
Augstlēkšana
Rihards Juška
1.20
2 kg pildbumbas grūšana
3. Daniels Pūrīts 12.25
Rokas bumbas (400 g) mešana
3. Daniels Pūrīts 35
Kopvērtējumā zēniem 4. vieta 9 komandu konkurencē.

MEITENES

Augstlēkšana
4. Sigita Upīte
Kopvērtējumā meitenēm 7. vieta no septiņām iespējamajām.
Madonas BJSS reģionālais kauss skolu komandām
vieglatlētikā 3-cīņa (60 m, tālums, bumbiņas mešana)

„D”grupa 17. novembrī
MEITENES
Andris Avotiņš, Dainis Tučs, Anda Zēze.

Madonas reģionālā skolēnu
spartakiāde
„A” GRUPA (10.–12. kl.)

Volejbols, 2011. gada 4. novembrī Varakļānu vidusskolas
jauniešu komanda izcīnīja I vietu.
Komandā spēlēja: Juris Broks,
Daniels Garančs, Artūrs Kazāks,
Armands Vilcāns, Lauris Vilcāns,
Rolands Pastars, Elvis Dreiškins.

9.–11. Inita Upīte
10,3
3,48
13,7
9.–11. Gunita Upīte
10,44
3,34
18.1
16. Viola Vērmane
10,13
3,11
14,6
42. Kintija Kupča
11,7
2,80
10,5
Kopvērtējumā Varakļānu vidusskolas komandai 3.
vieta 9 komandu konkurencē. Pavisam piedalījās 47
dalībnieces.

ZĒNI

Varakļānu vidusskolas jaunietēm III vieta. Komandā spēlēja:
Sindija Erele, Marija Zepa, Sigita
Tropa, Inese Tropa, Dace Rozenfelde, Paula Jukšinska, Enita Šminiņa,
Ērika Kanča, Madara Pastare.
Arvis Strods

4. Lauris Leišs
9,59
3,77
24,3
6. Ilmārs Racins
9,13
3,66
19,6
7. Aleksejs Groznovs
9,17
3,60
20,45
12.–14. Lauris Putniņš
8,86
0
17,5
27.–28. Rihards Melnis
9,86
3,03
17,0
Kopvērtējumā zēniem 3. vieta 9 komandu konkurencē. Pavisam piedalījās 54 dalībnieki
Pārskatu sagatavoja
A. Jaunzeme
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SLUDINĀJUMS
Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011. gada 24. novembra sēdes lēmumu
Nr. 14.4. „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atklātā izsolē”,
Varakļānu novada pašvaldība 2012. gada 19.
janvārī plkst. 16.00 rīko vienstāvu dzīvojamās
ēkas ar kopējo platību 157,8 m² (ēka atrodas
uz fiziskai personai piederošas zemes), kas
atrodas Miera ielā 8, Varakļāni, Varakļānu novads, mutvārdu izsoli.
Izsoles sākumcena Ls 2046,40, izsoles
solis Ls 50,00.
Ar izsoles objektu var iepazīties Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 un
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš
piezvanot pa tālruni 64860840.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.
varaklani.lv un Varakļānu novada domē Rīgas
ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.
SLUDINĀJUMS
Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011. gada 24. novembra sēdes lēmumu
Nr. 14.4. „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atklātā izsolē”,
Varakļānu novada pašvaldība 2012. gada 19.
janvārī plkst. 14.00 rīko divistabu dzīvokļa ar
kopējo platību 49.3 m² un 493/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām palīgēkām un zemes gabala 2420 m², kas atrodas Satiksmes ielā 13-2, Stirnienē, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads, mutvārdu izsoli.
Izsoles sākumcena Ls 1041,00, izsoles
solis Ls 50,00.
Ar izsoles objektu var iepazīties Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00
un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 64860840.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.
varaklani.lv un Varakļānu novada domē Rīgas
ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.
SLUDINĀJUMS
Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011. gada 24. novembra sēdes lēmumu
Nr. 14.4. „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atklātā izsolē”,
Varakļānu novada pašvaldība 2012. gada 19.
janvārī plkst. 15.00 rīko divistabu dzīvokļa ar
kopējo platību 45.2 m² un 452/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām palīgēkām un zemes gabala 2420 m², kas atrodas Satiksmes ielā 13-3, Stirnienē, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads, mutvārdu izsoli.
Izsoles sākumcena Ls 761,00, izsoles
solis Ls 50,00.
Ar izsoles objektu var iepazīties Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00
un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 64860840.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.
varaklani.lv un Varakļānu novada domē Rīgas
ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.

28. janvārī plkst. 20.00
Murmastienes Kultūras centrā

Novada ZEMNIEKU un
UZŅĒMĒJU vakars
Programmā:
sumināšana, koncerts,
balle (pie galdiņiem) ar grupu „Trīs
vīri laivā”
Dalības maksa Ls 1,- no personas
Savu dalību pasākumā, lūdzu,
pieteikt līdz 25. janvārim
Sīkāka informācija pa telefonu
27790027 (Rita)

Bērni ir puķes pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un
kopšanai,
bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu vien
zināmiem un nesatricināmiem likumiem.
/Z. Mauriņa/
Sirsnīgi sveicam Intu un
Jāni Tropus ar meitas
Evijas piedzimšanu;
Līgu Stepiņu un
Anatoliju Osipovu ar
dēla Roberta piedzimšanu;
Artu Bistrovu un Gati Upmali ar dēla
Matīsa piedzimšanu;
Kristīni Pelšu un Gaidi Miezīti ar
meitas Elīzas piedzimšanu!

Policijas informācija
16.10. Varakļānos, Miera ielā 2, uzlauzta pils.S. garāža.
22.10. Sniegta medicīniskā palīdzība pils.J., kurš piekauts Varakļānos.
27.10. Varakļānos, Kosmonautu ielā
22, izņemts paštaisīts alkohols.
31.10. Murmastienes pag. atrasts
nesprādzis kara laika lādiņš.
31.10. Varakļānu pag. „Puntužos”
pils. E. guvis darba traumu.
07.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā
22, izņemts paštaisīts alkohols.
13.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā
14, pils. M. guvis rokas traumu.
22.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā
15, no mājas pagalma nozagta a/m VW
Passat.
22.11. Varakļānos, Brīvības ielā 15,
no saimniecības ēkām nozagtas dažādas mantas.
M. Lindāns
Pārdod sausu saskaldītu malku.
Iespējama piegāde.
Kravas cena ar piegādi – Ls 80,00
T. 26563524

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par

NOVEMBRĪ MIRUŠAJIEM:
Marta Sedleniece – 58
Evalds Gruduls – 63
Arturs Juška – 40
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet bija stunda nolikta, kad mieru
dvēselei rast.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
VINETAI un mazajiem, dzīvesdraugu
un tēti ARTŪRU JUŠKU pāragri
zaudējot.
Lai asaras sasalst ziedos,
lai nopūtas izgaist vējos,
lai gaišas atmiņas kā baltas pārslas
krīt – cieņā kolēģes Varakļānu PB
Vija, Ināra, Velta, Inga, Aija
Veic akmens pieminekļu izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās
un katra mēneša 2. svētdienā
Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999
Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos raktos izteiktie viedokļi
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