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Deputāti vērtē padarītoŠajā numurā lasiet:
Jau vairāk kā 2 gadus esam kopā 

vienā Varakļānu novadā. Pašvaldības 
darbu vada mūsu ievēlētie deputāti. Sā-
koties jaunajam darba gadam, ieklausī-
simies viņu darba vērtējumā un atziņās.

Pašvaldībā strādāju no 1987. gada, 
tātad 24 gadus, no tiem 17 gadus kā 
priekšsēdētāja. Katrs  deputātu sasau-
kums ir bijis citāds. Strādājot vienā 
pašvaldībā,  deputāti viens otru tuvāk 
pazīst, zina savas puses problēmas, tā-
pēc vieglāk  atrisināt tās.

Šis deputātu sasaukums ir īpašs 
ar to, ka, izveidojoties novadam, apvie-
nojās  trīs pašvaldības un ievēlētajiem 
deputātiem risināmo jautājumu loks ir 
ievērojami paplašinājies. Katrs depu-
tāts nāca ar savu dzīves redzējumu un 
pieredzi. Patīkami, ka ātri pārvarējām 
savstarpējo neuzticēšanos, piesardzību 
un sākām „vilkt vezumu” vienā virzienā 
– uz novada attīstības augšupeju. 

Varakļānu novada domes deputāti 
apzinīgi veic savus deputāta pienāku-
mus, aktīvi darbojas komitejās, reāli 
uztver dažādas dzīves situācijas un 
nopietni iedziļinās tajās. Viņi ir stipri, ra-
doši, enerģiski cilvēki, savas zemes un 
novada patrioti, kas  vienmēr jebkurā 
situācijā saglabā mieru, ir atvērti visam 
jaunajam, nebaidās no nezināmā!

Novēlu novada deputātiem un visiem 
iedzīvotājiem saglabāt 
savās sirdīs labestību, 
ticību un cerību tam, ko 
mēs vēlamies visvairāk! 
Lai mums ir veselība, 
veiksme un darbiem ba-
gāta ikdiena!

Modra Vilkauša

No  visiem  domes  deputātu sastā-
viem,  kuros esmu strādājis,  šis,  manu-
prāt,  ir visinteresantākais,  jo kolektīvs 
ir lielāks (tomēr novads),  tāpēc ne vien-
mēr ir vienots viedoklis,  kā arī rodas 
vairāk jaunu ideju. Manuprāt, galvenais 
ir tas, ka esam spējuši atrast kopsaucē-
jus un pieņemt pareizus lēmumus, kas 

ir veicinājuši novada attīstību  un  iedzī-
votāju labklājību. 

Ikdienā, tiekoties ar  cilvēkiem, sa-
nāk risināt dažādus jautājumus,  bet  
kas attiecas uz darbu domē, tad bie-
žākie jautājumi ir  par dzīvokļiem, ko-
munālajiem pakalpojumiem un pēdējā 
laikā arī tiek jautāts par sociālajām mā-
jām.  Nākas veikt tādu 
kā izskaidrošanas dar-
bu, lai cilvēks zinātu, 
pie kā tālāk griezties, lai 
atrisinātu savu problē-
mu.  Ceru, ka lielākajai 
daļai jautātāju esmu pa-
līdzējis.

Jānis erels

Varakļānu novada pastāvēšanu un 
darbību nodrošina liels skaists cilvēku. 
Vispirms tā ir domes administrācija, 
kuru vada priekšsēdētāja un izpilddi-
rektors. Savas funkcijas veic lietvedī-
bas nodaļa , sociālais dienests, dzimt-
sarakstu nodaļa, bāriņtiesa, attīstības 
nodaļa, nekustamo īpašumu nodaļa, 
saimnieciskā daļa. Novadā ir daudzas 
pašvaldības iestādes, kā skolas, biblio-
tēkas, feldšerpunkti, muzejs u.c., kā arī 
divas kapitālsabiedrības, kuras iedzīvo-
tājiem sniedz savus pakalpojumus.

Domes darbs tiek vērtēts pēc tā, 
kā darbojas iepriekšminētās struktūras. 
Novada deputāti piedalās domes sē-
dēs, kur savas kompetences robežās 
izlemj saimnieciskos, sociālos un kultū-
ras jautājumus.

Deputāti ir ieinteresēti sava nova-
da attīstībā, un ir pieņemti daudzi labi 
lēmumi, kas mūsu novadu dara skais-
tāku un bagātāku. Labi padarīto pieņe-
mam kā pašu par sevi saprotamu un 
lepojamies ar to.

Acīs vairāk krīt dažas neizdarības. 
Ceru, ka Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums ir uzlabojis komunikāciju ar ie-
dzīvotājiem un var saprotami atbildēt 
uz pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem 
jautājumiem, jo, kā izskatās, informāci-
ja par apsaimniekošanas izmaksām un 

Varakļānu novada deputāti vērtē 
padarīto 1. – 3. lpp.

Sveicam novada jubilārus janvārī  
4. lpp.

Mēneša jubilārs – 
Valērija Solzemniece 5. lpp.

Dzīvokļu komunālā uzņēmuma 
informācija 6. lpp.

Iedzīvotāju viedokli izsaka 
Vija Eiduka 6. lpp.

Svētki pensionāriem 8. lpp.

Ziemassvētku laiks Stirnienē  
9. lpp.

Tehniskās jaunrades diena 
Rēzeknē 10. lpp.

Noslēdzies volejbola čempionāts  
10. lpp.

Skolēnu mācību uzņēmuma 
darbība 11. lpp.

Ārkārtas domes sēdē pieņem 
zināšanai Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālā uzņēmuma” SIA 
Valdes locekļa Ilmāra Basankoviča 
sniegto atskaiti 12. lpp.

Pasākumi janvārī 13. lpp.

Jaunumi par projektiem 14. lpp.
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Aktuāla informācija portālā 
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Mūža izglītība 16. lpp.

turpinājums 2. lpp.
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apkures tarifiem ir sakārtota. Protams, 
nomāc „centrālā peļķe” Rīgas un Bar-
kavas ielas krustojumā, kuru nespējam 
nosusināt jau vairākus gadus. Gribētos, 
lai cilvēki ar aktīvu dzīves pozīciju, kā 
Janīna, Vija, Antoņina u.c., nepagurtu, 
risinot mūsu kopīgās 
problēmas. Ja dara, tad 
var izdarīt. 

Lai mums visiem 
uzņēmība, veselība un 
nemaz, nemaz nav no-
laidības!

Gunārs Gabrišs

Domāju, ka 2011. gada novada 
domē ir bijis veiksmīgs. Tika pabeigta 
Varakļānu novada iestāžu ēku renovā-
cija, un skaistāki ir kļuvuši ne tikai Vara-
kļāni, bet arī Stirniene un Murmastiene 
ar atjaunotajām skolām, bibliotēkām un 
tautas namiem. Pateicoties ūdenssaim-
niecības projekta īstenošanai, iedzīvo-
tāji var lietot kvalitatīvu ūdeni. Pašreiz 
aktuāls jautājums ir par to, lai ātrāk tiktu 
apdzīvotas renovētās sociālās mājas, 
lai tās nestāvētu tukšas.

Novēlu, lai mums 
visiem arī turpmāk izdo-
das raženi strādāt, pie-
ņemt gudrus lēmumus, 
nezaudēt ticību sev un 
citiem.

Sandra Gritāne

Pašvaldības iestādē – pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis” strādāju 
kopš 1987. gada kā pedagogs un no 
2007. gada kā vadītāja pirmsskolā un 
pansionātā. 2008. gadā tiku ievēlēta 
pašvaldību vēlēšanās par  deputāti, 
tuvāk iepazinos ar deputāta pienāku-
miem un darbu jaunajā novada paš-
valdībā kopējo mērķu sasniegšanā. Kā 
deputāts darbojos finanšu komitejā, kur 
pēc manu un citu deputātu dažādas  
iniciatīvas un ierosinājumu rezultātiem, 
tiek risinātas dažādas iedzīvotāju indi-
viduālās problēmas, kā arī uzņēmumu 
un iestāžu  aktuālie jautājumi.

Atzinīgi vērtēju visu deputātu, iz-
pilddirektora un priekšsēdētājas darbu, 
jo domes sēdēs tiek rūpīgi apspriests, 
izdiskutēts katrs jautājums un tiek rasts 
kompromiss lēmumu pieņemšanā par 
Varakļānu novada iedzīvotāju vajadzī-
bām, problēmām, interesēm. Katram 
deputātam ir sava pieredze un viedoklis 
par izskatāmo jautājumu, bet svarīgs, 
manuprāt, ir rezultāts – lēmums, kurš 
tiek izskatīts, aizstāvot Varakļānu nova-

da iedzīvotāju  intereses, apejot savas 
personīgās ambīcijas, un atbilst  Latvi-
jas valsts likumdošanai, novada finan-
siālajām iespējām. 

Lielāko savas darba dzīves daļu 
es veltu pirmsskolai un pansionātam. 
Ļoti priecājos par pirmsskolas salie-
dēto un aktīvo kolektīvu, par gandrīz 
pārpildītajām bērnu grupiņām un ap-
mierinātajiem vecākiem, par  savākto 
apkārtni un daļēji izremontētajām  tel-
pām. Ar gandarījumu vēroju pansionāta 
iemītnieku smaidošās sejas par snieg-
to aprūpi no pansionāta darbiniekiem, 
par kosmētiski izremontētajām atpūtas 
telpām un istabiņām. Vienmēr ir lietas, 
ko var darīt labāk un pilnveidot – kopā 
būt atbildīgiem par mūsu novadu un tā 
iedzīvotājiem. ATCERĒSIMIES: ŠODIE-
NA IR RĪTDIENAS VAKARDIENA, RĪT-
DIENA IR VAKARDIENAS ŠODIENA. 
Visiem vēlu veselību, izaugsmes iespē-
jas, attīstības iespējas, 
veiksmi, gaišas domas, 
būt profesionāļiem savā 
jomā, izturību un spēku 
šajā mainīgajā laikā un 
nekad nepadoties bez 
cīņas. 

Ilga Mestere

Aizvadītajā laika posmā realizēti lie-
lāki un mazāki projekti, sakārtota nova-
da infrastruktūra, tas priecē, bet ikdienā 
dažreiz pietrūkst laika vai vēlēšanās 
pievērst uzmanību tam,  kas vēl nav 
izdarīts, ko ikdienā vienkārši nepama-
nām. Lai tādas lietas varētu sekmīgāk 
realizēt, vajadzētu veidot lielāku saikni 
ar iedzīvotājiem. Ar vienu kopsapulci 
gadā nepietiek. Visiem domes locek-
ļiem ir pieņemšanas laiki, varbūt to 
varētu izmantot. Ja visi būsim kā saim-
nieki savā zemītē, ar atbildības sajūtu 
izturēsimies pret visu notiekošo, tad arī 
rezultāti neizpaliks.

Veicot deputāta pienākumus, lielā-
kais darbs ir bijis iepirkumu komisijā, 
kurā izvērtējam dažādus iepirkumus, 
veicam to realizāciju. Vislielākais darbs 
bija, kad notika ēku renovācija, trotu-
āru būvniecība, tehnikas iegāde u.c.

Priecē, ka ikdienas darbā visi de-
putāti strādā aktīvi un 
godīgi, ne pie vienas 
konkrētas lēmuma pie-
ņemšanas nav bijušas 
domstarpības, ir reāls 
skatījums uz darbu un 
notiekošo.

Gunārs Puntužs

Nozīmīgākā Varakļānu novada vēr-
tība visos laikos un arī 2011. gadā ir cil-
vēki – neatlaidīgi inovatīvu ideju radītāji 
un realizētāji. 

Viņu aktivitātes ir uzlabojušas dzīvi 
mūsu novadā, realizējot daudzveidīgas 
pašvaldības funkcijas un uzdevumus.

Par 2011. gada Varakļānu novada 
pašvaldības darbības veiksmēm  uz-
skatu:

1. infrastruktūras uzlabošanu, pie-
saistot dažādu projektu līdzekļus;

2. sociālo problēmu risināšanu, dzī-
ves apstākļu uzlabošanu, daudzveidīgu 
atbalstu iedzīvotājiem;

3. iespēju Varak-
ļānu novadā saņemt 
kvalitatīvu formālo un 
neformālo  izglītību, at-
tīstīt jauno personību 
intereses un spējas.

Anita Saleniece

Domāju, ka iepriekšējos gados do-
mes vadība un deputāti maz uzmanības 
veltīja SIA Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” attīstībai un darbī-
bai. Šo jautājumu dome aktivizēja tikai 
pēc konfliktiem starp SIA vadību un pil-
sētas iedzīvotājiem, risinot siltuma ap-
gādes jautājumus iepriekšējā apkures 
sezonā, par domei piederošo dzīvokļu 
remontu, kā arī nepietiekošo sadarbību 
starp iedzīvotājiem un daudzdzīvokļu 
māju vecākajiem, kuri uzskatīja, ka nav 
nozīmes griezties šajā iestādē, jo netiek 
uzklausīti un netiek dotas atbildes pat 
uz kolektīviem iesniegumiem. Jopro-
jām SIA darbība notiek siltumenerģi-
jas ražošanas tarifu paaugstināšanas 
virzienā, kaut gan pilsētā saražotās 
siltumenerģijas zudumi sastāda 25%, 
bet saražotās MWh cena ir viena no lie-
lākajām Latvijas pilsētās, kur ir malkas 
apkure. Uz siltumtrasēm pat iepriekšējā 
ziemā zaļoja zāle.

Šai jomā nav bijis neviena projekta, 
kur tiktu piesaistīta ES nauda.

Uzslava Attīstības no-
daļai par pieteikumu iz-
strādāšanu novada pro-
jektiem un to realizēšanu 
un, protams, izpilddirek-
toram Mārim Justam.

Jānis Siliņš

Vēlēšanās startēju no apvienības 
„Kopā savam novadam”, jāteic liels pal-
dies vēlētājiem par izrādīto uzticību.
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Neskatoties uz pēcvēlēšanu nesa-
skaņām, tagad esam saliedēta koman-
da, kas ļoti atvieglo darbu deputātu 
sēdēs.

Pēc amatu sadales strādāju sociālo 
jautājumu komitejā.

Sākot pildīt deputāta pienākumus, 
apzinājos, ka daudzas lietas būs jau-
nas, neskaidras, bet gandarījums, ka 
ar savu darbu varu pa-
līdzēt novada iedzīvotā-
jiem dažādu jautājumu 
atrisināšanā un novada 
attīstībai kopumā.

Dainis Tučs

Novada pašvaldības darbu aizvadī-
tajā gadā vērtēju pozitīvi. Atskatoties uz 
padarīto, redzama pakāpeniska Vara-
kļānu novada izaugsme, ko ievērojami 
veicinājuši piesaistītie Eiropas Savie-
nības fondu līdzekļi. Ievērojamākie no 
tiem, manuprāt, ir ūdenssaimniecības 
projekti, no kuriem ieguvēji ir ne tikai 
vietējie iedzīvotāji, bet arī pakalpojumu 
sniedzējs – SIA Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums”. Pateicoties 
jau realizētiem un uzsāktiem, kā arī vēl 
ieceres stadijā esošiem projektiem, pa-
kāpeniski tiek uzlaboti mūsu novada 
iedzīvotāju dzīves apstākļi. Turpmāk 
pašvaldības aktivitātēm vajadzētu kon-
centrēties uz uzņēmējdarbības veicinā-
šanu novadā, jo, ja tiks veicināta nodar-
binātība, tad iedzīvotāji neaizplūdīs uz 
lielajām pilsētām vai uz ārzemēm labā-
kas dzīves meklējumos.   

Pašam savu darbu vērtēt nav vieg-
li. Objektīvāks ir to cilvēku vērtējums, 
ar ko kopā strādāju, un to iedzīvotāju 
viedoklis, kas griežas 
pie manis saistībā ar 
maniem ikdienas dar-
ba pienākumiem, bet 
kopumā cenšos pie-
turēties pie domas: 
„vienmēr var labāk”.

Līga Upeniece 

Kādas vēl būtu trīs svarīgākās lie-
tas, ko vēlētos ierosināt, atbalstīt un 
paveikt? 

Protams, tas ir atkarīgs no finansiā-
lā stāvokļa, bet noteikti tā varētu būt Va-
rakļānu pils, kas ir Varakļānu vēsturiski 
svarīgs objekts, mūsu lepnums un vi-
zītkarte! Nākošā būtu Varakļānu parka 
estrādes skatuves rekonstrukcija. Vie-
nojoties ar Katoļu draudzi, kā trešo gri-

bētu minēt vēsturiskā objekta „Apaļās 
baznīcas” sakārtošanu un pielāgošanu. 
Vai tā būtu kā koncertzāles iekārtošana, 
vai citādi izmantojams, brīnišķīgs vēs-
tures objekts. Protams, tur būtu jāveic 
sabiedriskās domas aptauja un ierosi-
nājumi.    

Ļoti svarīgi būtu 
jauniešu un jauno ģi-
meņu atbalstīšana, un 
iesaistīšana Varakļānu 
novada  attīstībā un tēla 
veidošanā.

     Jānis Vēvers  

2010. gadā aizsākās šī sasaukuma 
domes darbs. Analizējot paveikto, vē-
rojamas daudzas pozitīvas tendences 
arī Varakļānu pagastā. Pabeigta gājēju 
celiņa izveide uz Kokaru ciemu, veik-
ta Stirnienes skolas renovācija, apkārt 
skolai izveidots gājēju un piebrauca-
mais ceļš, izremontēts Stirnienes tautas 
nams, tiks sakārtota interneta pieeja 
Stirnienes skolā, kad sakārtos arī mui-
žas parka teritoriju, izskatīsies vienkārši 
brīnišķīgi. Varakļānos veiksmīgi reali-
zēts ūdenssaimniecības projekts.

Līdztekus padarītajam, vēl daudz 
darāmā nākotnē. Jādomā par pārejas 
rekonstrukciju Stirnienē gājējiem no 
baznīcas uz kapiem. Jāveic Jaunatnes 
ielas apgaismojums Kokaros. Jāsaved 
kārtībā Barkavas un Rīgas ielas krusto-
jums Varakļānos u.c.

Aizsākusies laba tradīcija ik gadu rī-
kot sakoptākās sētas, nama, ielas kon-
kursu. Tas mobilizē iedzīvotājus dzīvot 
sakoptākā vidē. Ar katru gadu sakoptā-
ki kļūst arī Varakļāni. Vajadzētu meklēt 

kopēju skatījumu uz apstādījumu un 
puķu kompozīciju izvietojumu tajā, var-
būt pieaicinot ainavu arhitektu.

Darbojoties finanšu komisijā, ar 
gandarījumu var atzīt, ka visi deputā-
ti apzinīgi pilda savus 
pienākumus, neviens 
nerauj deķīti uz savu 
pusi, bet reāli izvērtē, 
kam vairāk vajag.

Jāstrādā! Tad viss 
būs labi!

Kārlis Zeimuls

Mūsu pašvaldībai ir brīnišķīgs de-
putātu skaits – 13. Tas ir radošs, aktīvs, 
darbīgs, rosīgs, neremdināms, dažkārt 
pirmajā acumirklī draudīgs, taču iznā-
kumā labvēlīgs, pozitīvs un nākotnē 
vērsts skaitlis. Deputātu darbs nav tikai 
pasēdēšana aiz goda galda – nereti 
līdz iespējami labākajam risinājumam 
ceļš meklējams arī skarbākās diskusi-
jās, turoties pie savas pārliecības un 
savu vēlētāju uzticētā viedokļa, kā arī 
atceroties, ka likums visiem ir viens. 
Lai arī turpmāk varam novērtēt labās 
tradīcijas, ierastos darbus un tos turpi-
nāt, kā arī rast daudz jaunu, veiksmīgi 
dullu ideju un tās realizēt mūsu nova-
dam un Latvijai, un redzēt pašu gal-
veno un vissvarīgāko – ne paragrāfu, 
burtu, ciparu, bet gan 
CILVĒKU! 

Sev? Svētību no 
debesīm un visapkārt 
labus ļaudis virs zemes. 
Dievpalīgu mums vi-
siem!

Ieva Zepa

Varakļānu novada dzimtsarakstu nodaļa informē 
Laulības reģistri Dzimšanas reģistri Miršanas reģistri
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Varakļānu pagasts 9
Varakļānu pilsēta 28
citas pašvaldības 2

2011. 
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/t. sk. citas pašv. 1/

IeDZĪVoTāJI:
Uz 01.01.2011. – 3900
Murmastienes pagasts – 865, Varakļānu pagasts – 915, Varakļānu pilsēta – 2120

Uz 01.01.2012. – 3828 
Murmastienes pagasts – 831, Varakļānu pagasts – 904, Varakļānu pilsēta – 2093



„VARAKĻõNĪTS” 2012. gada janvāris4
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Valērijai Solzemniecei – 80
Varbūt vienkārši dzīvot –
 šajā mirklī, šai dienā,
ļaujot gaismai un priekam
 katrā ikdienā ienākt.
......
 šajā mirklī, šai dienā,
dziļi izjūtot dzīvi
 tās pieskārienā.

Ar Anitas Skrjabes dzejoļa rindām uz 
savu 80 gadu jubilejas pasākumu mūs 
aicina Valērija Solzemniece – skolotāja, 
rosīga novadpētniece un ļoti gaišs cil-
vēks, kas ikvienā darbā ieliek savu sirdi, 
dāvājot apkārtējiem sirdsmīlestību.

Karolīnas sādžā, kur dzīvo Valērija, 
kādreiz bijušas kādas 13 mājas, tagad 
palikušas tikai pāris, bet apkārtnē ir fer-
mas, attīstīta piena lopkopība, tāpēc 
jubilāre šim zemes nostūrim vēl paredz 
attīstības iespējas. 

„Staņislavas” – Valērijas vecāku mā-
jas, kas glabā stāstu par paaudzēs man-
toto darba tikumu, vecākiem un brāļiem, 
skaisto jaunības laiku, gandrīz 50 gadus 
garo kopdzīvi ar Antonu, prieku par mei-
tiņu Aneti un mazbērniem. Šīs mājas 
redzējušas sprigano pusaugu meiteni 
spēlējot akordeonu, jubilāres rūpīgo un 
pacietīgo darbu dārzā, šo māju logos ilgi 
deg gaisma, Valērija kārto novadpētnie-
cības materiālus, gatavo mācību mate-
riālus vai meklē rakstus internetā. Mājas 
saimniece – viņa rūpīgi kopj gan apkārt-
ni, gan savu iekšējo pasauli.

Pirmā skola bijusi vecajā krogus-
pasta ēkā, tur ieguvusi 7-gadīgo izglītību, 
mācības turpinājusi Varakļānu vidussko-
lā, kura pabeigta 1952. gadā. Pēc vidus-
skolas beigšanas Valērija strādāja savā 
dzimtajā skolā par darbvedi-rēķinvedi. 
Sekoja mācību gadi Rīgā – Kultūras dar-
binieku tehnikumā un Lietišķās mākslas 
vidusskolā. 1961. gadā Valērija Solzem-
niece uzsāk darba gaitas Murmastienes 
astoņgadīgajā skolā, gadu gaitā māca 
dažādus priekšmetus – mājturību, ra-
sēšanu, zīmēšanu, konstruēšanu, dzie-
dāšanu. Paralēli viņa apmeklē dažādus 
kursus, kur pilnveido savu prasmi. „Jo 
vairāk zini, jo lielākas iespējas,” tā par 
sevi un savu darbošanos saka jubilāre. Ir 
strādājusi arī par kluba vadītāju un pildī-
jusi bibliotekāres darba pienākumus.

 Blakus tiešajiem darba pienāku-
miem skolā Valērijas daudz strādājusi 
pie telpu un stendu noformēšanas gan 
skolā, gan pagastā. Pēc jaunās skolas 
atvēršanas bija daudz jāstrādā, lai izvei-
dotu gaumīgu tās noformējumu. Valērija 
atceras, ka pirmie stendi bijuši jāveido 

vairāk varēja zināt par šīs puses ļaudīm, 
viņu darbošanos, priekiem un sāpēm. 
Valērija atzīst, ka darbs bijis smags un at-
bildīgs, strādājusi pa naktīm, jo, lai kaut 
ko uzrakstītu, nepieciešama iedvesma, 
tad nu nakts klusumā tapuši raksti „Mur-
mastienes Vēstīm”.

Skaists mūžs nodzīvots. Daudz dar-
bu padarīts. Savā laikā arusi un ecējusi, 
ar zirgu strādājusi dārzā, kopā ar brāļiem 
spēlējusi akordeonu un cītaru talkās un 
vakarēšanās, dziedājusi gan ansambļos, 
gan koros, bijusi arī komponiste, aizrā-
vusies un citus aizrāvusi ar mezglošanu, 
iemācījusies grozus pīt, bijusi jautra un 
atraktīva vedējmāte, turpina visu skaisto 
un interesanto iemūžināt fotogrāfijās. Un 
dāvā apkārtējiem savu labestību, aicina 
uz darbošanos, labprāt brauc ekskursi-
jās, tumšajos ziemas vakaros vēl jopro-
jām strādā pie novadpētniecības darbu 
sakārtošanas un vākšanas.

Apliecinājums tam, ka Valērija aktī-
vi seko un iekļaujas mūsdienu apritē, ir 
viņas interese par visu jauno. Tā pirms 
desmit gadiem viņa iepazina datoru, 
apmeklēja kursus, ģimene uzdāvināja 
pirmo datoru. Tagad ir arī internetpieslē-
gums, jubilāre atzīst, ka strādāt ar datoru 
ir daudz ērtāk un vieglāk, mazāk papīru, 
var atrast dažādas mājaslapas, rakstīt 
vēstules u.t.t.

Par Valērijas Solzemnieces dzīvi var 
teikt Martas Bārbales vārdiem: –

Jau krietns gabaliņš ir nostaigāts
Pa zemi šo, ko mīlējusi esmu,
Bet rasa zvīl tāpat kā bērnībā,
Kad ganu tarbiņu uz pleca nesu.
Raibs kā dzeņa vēders ir bijusi dzīve, 

bet katra tās krāsa mirgo un spīd daudz-
veidībā un spožumā.

Sagaidot savu skaisto jubileju, Valē-
rija Solzemniece saka:

Esmu pateicīga meitas Anetes ģi-
menei, kura ļoti daudz atbalsta, uzpasē 
manu veselības stāvokli. Emīlija L. un 
Zinaīda K. – vienmēr atsaucīgi palīgi, tā-
pat arī krustmeitas Dzintras B. ģimene. 
Paldies visiem labajiem cilvēkiem apkārt, 
kuri atbalsta un stiprina ar labu vārdu, 
domu!

Visiem vēlu būt stipriem garā un dar-
bos! Mīlēsim sevi, savus tuviniekus, savu 
tautu un valsti! Lai Dievs palīdz!”

No visa labā tikai labu celt,
No visa mīļā mīļumu vien radīt,
Lai krietniem cilvēkiem pa siekam tiek,
Lai zvaigžņu mirdzumā tiem aizmirdz gadi.  
  (M. Bārbale) 

Lai krāšņa jubileja! 
Daudz baltu dieniņu vēlot, 

Aina Jaunzeme
 teksts un foto

no stikla, un rakstīt tekstu uz stikla bijis 
ļoti sarežģīti. Veidoti arī neskaitāmi stendi 
mācību kabinetiem skolā, p. s. „Varakļā-
ni” kantorim un citām iestādēm, daudz 
strādāts, noformējot telpas dažādiem 
pasākumiem Murmastienes kultūras 
namā.

1992. gadā aizsākās Valērijas 
Solzemnieces novadpētniecības darbs. 
Skolām īsā laikā vajadzēja sagatavot 
materiālus skolēnu namam, jo bija iece-
re izdot grāmatu par rajona vēsturi, cilvē-
kiem. Finansiālu apstākļu dēļ grāmatas 
izdošana izpalika, bet Valērija turpināja 
meklēt un krāt materiālus par novada 
vēsturi, cilvēku likteņiem, viņa aktīvi dar-
bojās Murmastienes pagasta padomē, 
novada kultūrvēsturiskajā izpētē. Neno-
vērtējams ir Valērijas Solzemnieces rū-
pīgais darbs pie grāmatu „Varakļāni un 
varakļānieši” un „Izglītības līkloči Vara-
kļānos un apkārtnē” veidošanas.

Kad pagastā lēma par savas avīzes 
veidošanu, tieši Valērija kļuva par tās sir-
di un dvēseli. Kurš gan cits, ja ne viņa, 
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Gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr...

Dzīvokļu komunālais uzņēmums informē
Ir sācies jaunais gads ar labām do-

mām un jaunu sparu veikt iecerēto. Ik-
katrs vēlamies, lai nākošais gads atnes 
vēl vairāk veiksmes, vēl vairāk prieka 
un laimes, visu slikto atstājot pagātnē. 
Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums vēl katram uzņēmuma klientam 
mierpilnu un panākumiem bagātu Jau-
no 2012. gadu un cer uz ciešu sadarbī-
bu, lai kopīgiem spēkiem rastu risinā-
jumus dažādām situācijām. Veicināsim 
labklājību mūsu pilsētā!

 Vēl tikai šajā gadā ir iespēja, pie-
saistot Eiropas Savienības līdzekļus, re-
novēt un siltināt daudzdzīvokļu namus. 
Mājas jaunākas nepaliek, un to nolieto-
jums ir vērojams ar katru gadu arvien 
straujāks un straujāks. Agrāk vai vēlāk 
būs jādomā par nopietnāku līdzekļu 
ieguldīšanu, lai nepieļautu to, ka nami 
vienkārši sagrūtu. Mums vēl ir pēdējā 
iespēja, lai paspētu „ielekt vilcienā”, ko 
piedāvā ES, un dabūt atpakaļ pusi no 
izlietotajiem līdzekļiem. Vēlētos aicināt 
visus dzīvokļu īpašniekus vēlreiz par to 
nopietni padomāt un izdarīt pareizo iz-
vēli savai labklājībai. 

Ne tikai uzņēmumam, bet arī god-
prātīgajiem iedzīvotājiem „liela sāpe” 
ir parādnieki, jo tie grauj kopējo namu 
uzturēšanas sistēmu. Mūsu mazās 
pilsētiņas parādu summa ir ĻOTI lie-
la. No uzņēmuma puses vienmēr jau 
ir cerība, ka labosies un sāks maksāt, 
saņemot vienu brīdinājuma vēstuli pēc 
otras, bet nekā. Nu ko lai saka, Miera 
ielā 14 ir daudz brīvu dzīvokļu... Bet 
cerēsim, ka nevajadzēs tik drastiskus 
paņēmienus, lai cīnītos ar parādnie-

kiem. Nupat īsi pirms Ziemassvētkiem, 
ziņo Biznesa Žurnāls, Saeimā deputāti 
lēma par likumprojekta skatīšanu, kas 
paredz, ka no nekustamā īpašuma iz-
solē iegūtajiem līdzekļiem vispirms tiek 
segti komunālo maksājumu parādi un 
pārējo saņem kreditori. Līdz šim bija 
tā, ka banka pārņem apķīlātos dzīvok-
ļus, bet pēc tam, kad izsolē tie pārdoti, 
sedzot hipotekāro kredītu vai tā daļu, 
komunālos maksājumus vairs nebija 
no kā segt.

Vēl joprojām tiek aicināti tie iedzī-
votāji, kuri nav pārslēguši īres līgumus 
(īrētajiem dzīvokļiem) vai dzīvojamās 
mājas uzturēšanas un apsaimnieko-
šanas līgumus (privatizētajiem dzī-
vokļiem). Nākot pārslēgt līgumus, ir 
jāņem līdzi visu personu apliecinošie 
dokumenti, kas dzīvo dzīvoklī, īpašum-
tiesību apstiprinošs dokuments vai 
dokuments, kas apliecina piešķirtās 
īres tiesības. Atgādinām, ka tiem iedzī-
votājiem, kuriem ir parāds par komu-
nālajiem pakalpojumiem un viņi vēlas 
saņemt jaunas īres tiesības, īres līgums 
netiks noslēgts, kamēr nebūs nomak-
sāts parāds. Tad, kad jūsu dzīvojama-
jā platībā ir izmaiņas dzīvojošo skaitā 
(kāds piedzimst, kāds nomirst vai vien-
kārši aizbrauc, u.c.), lūdzam informēt 
DzKU par izmaiņām rakstiskā veidā, lai 
pēc tam izvairītos no dažādiem pārpra-
tumiem. Tas ir Jūsu pienākums! 

Varakļānu DzKU informē par da-
žām izmaiņām, kas mūs sagaida tuvā-
kajā nākotnē.  Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto-
šanu” paredz, ka maksa par elektro-
enerģijas patēriņu, kas ir veidojusies 
koplietošanas telpu apgaismošanai un 
inženierkomunikāciju iekārtu darbinā-
šanai, tiks rēķināta atbilstoši atsevišķo 
īpašumu skaitam dzīvojamajā mājā. 
Līdz šim šī maksa tika rēķināta no ap-
saimniekošanas maksas. MK noteiku-
mi Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma 
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu” paredz, ka 
pie dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu 
platības, tām mājām, kurām ir lodžijas, 
tiek piemērots koeficients 0.5, un tām 
mājām, kurām ir balkoni – 0.3. Līdz šim 
platība uz apsaimniekošanas maksu 
tika rēķināta, izņemot ārā lodžiju un 
balkonu platības no kopējās dzīvokļu 
platības. Šīs izmaiņas tiks piemērotas 
no šā gada janvāra.

Komunālā uzņēmuma viens no  uz-
devumiem un darba mērķiem ir daudz-
dzīvokļu namu apsaimniekošana. Ik-
vienā dzīvojamajā mājā organizējami 
šādi uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas pakalpojumi: 

dzīvojamās mājas kopīpašumā eso-
šās daļas un tai piesaistītā zemesgabala 
sanitārā kopšana un labiekārtošana;

dzīvojamās mājas tehniskā apko-
pe, kārtējie remontdarbi;

mājas pārvaldīšanas pakalpojumi  
– finanšu uzskaites, juridiskie pakalpo-
jumi lietvedības nodrošināšana.

 
Informāciju apkopoja Namu pārzine 

Gunta āboliņa 

Visiem varakļāniešiem novēlu lai-
mīgu, veselīgu un izturības bagātu 
2012. gadu!

Vecgada vakarā ikviens domās 
pārcilā aizvadītajā gadā paveikto un 
neizdarīto, labo un slikto un nosprauž 
mērķi jaunajam gadam.

Arī es vēlos nedaudz padalīties 
domās par paveikto un nepaveikto 
Varakļānos. Nu jau pagājis gads kopš 
sākām risināt Varakļānu DzKU sasā-
pējušās problēmas. Diemžēl jāatzīst, 
ka pozitīvu tendenču ir nedaudz. Lai 
jautājumu risinātu juridiski pareizi, 
tika lūgta zvērināta revidenta palīdzī-
ba. Kopā ar revidentu DzKU darbības 
analīze tika izskatīta Varakļānu nova-

da domes sēdē, kuras protokols pub-
licēts decembra „Varakļōnītī”.

Revidente izteica 21 priekšlikumu 
uzņēmuma darbības sakārtošanai at-
bilstoši likumu prasībām, kā arī tika 
uzstādīts jautājums par DzKU valdes 
locekļa Ilmāra Basankoviča atbilstību 
ieņemamajam amatam. Deputāti no-
lēma uzdot I. Basankovičam četrus 
priekšlikumus izpildei mēneša laikā un 
jautājumu skatīt atkārtoti. 22. decem-
bra ārkārtas sēdē DzKU valdes locek-
lis atskaitījās par paveikto. 

Notiek līgumu pārslēgšana ar ie-
dzīvotājiem par apsaimniekošanu, 
bet diemžēl līgumā ir viss iepriekšējā 
līguma teksts un ne vārda par MK no-

teikumu Nr. 1013, 1014 izpildīšanu. Ir 
sastādītas formālas tāmes katrai mājai 
par apsaimniekošanu 2012. gadam, 
bet tās nav izskatītas māju iedzīvotā-
ju sapulcēs. Ir sakārtotas mājas lietas 
katrai daudzdzīvokļu mājai, ar kurām 
var iepazīties jebkurš iedzīvotājs. Bet 
vai tiks sakārtota savstarpējā saskars-
me no I. Basankoviča puses ar DzKU 
darbiniekiem un iedzīvotājiem, jautā-
jums paliek atklāts. 

Decembra ārkārtas sēdē deputāti, 
izņemot J. Siliņu, nekādu nosodījumu 
I. Basankovičam neizteica, strādājot 
labi... Bet kā jūtamies mēs, iedzīvotāji, 
kuri maksājam lielas naudas DzKU?! 
Mūsu pūliņi gada garumā pilnīgi velti, 

prasīgiem pret DzKU valdi. Māju ve-
cākajiem vispirms aktīvi jāsadarbojas 
ar mājas iedzīvotājiem, jo tagad viņi 
kā atlīdzību saņem atbrīvojumu no ap-
saimniekošanas maksas.

Iedzīvotāji vēlas zināt, kad kurtu-
vēs beigsies dzeršanas un nepiede-
rošu personu uzturēšanās tajās. Ja I. 
Basankovičs nespēj šo problēmu atri-
sināt, tad varbūt nepieciešams uzstā-
dīt novērošanas kameras. Piemēram, 
Jaunatnes ielas kurtuvē nekurināja 19. 
decembra naktī, 31. decembra dienā, 

naktī no 1. uz 2. janvāri. Vai darba lai-
ka uzskaites grafikā kurinātājam par to 
stundas ir noņemtas, vai mēs maksā-
jam par dzeršanu?

Tikai kopā mēs visi varam risi-
nāt šīs un citas DzKU problēmas, ja 
būsim neiecietīgi, prasīgi un griboši 
dzīvot labāk un taupīgāk. Cīnīsimies 
tālāk, meklēsim taisnību, ja ne pie sa-
vējiem, tad augstāk stāvošās instan-
cēs.

Vija eiduka

 Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav,
Tikai smarža saglabājas stipra              
Mūsu atmiņu dārzos.             
  (Pāvils Vīlips)
Savāda ziema, savāds decembris 

šogad liek visiem vairāk pārdomāt, iz-
just Visuma Maģiju. Biežās temperatū-
ras svārstības liekas pat interesantas 
pārmaiņas ikdienā. Cilvēki to uztver da-
žādi; vieni priecājas par lietu, vēju, īpaši 
par saules mirkļiem, citi, sev par postu, 
šķendējas par visu un vienmēr. Grūti ir 
pieņemt dabas savādības, vēl grūtāk 
pieņemt un izprast aizgājušā gada no-
galē tik daudzu mums zināmo cilvēku 
aiziešanu „pa skuju taku” uz mūžību. 
Daudziem novadniekiem Ziemassvēt-
ku prieku un Jaungada sagaidīšanu 
pārklāja skumju plīvurs. Gada nogalē 
sēras ienāca arī Murmastienes pagasta 
Bārbaļu „Laimiņu”mājās.

„Kur palika, nepalika/ Šās sētiņas 
saimenīca?/ Atslēdziņas vien atradu/ 
Kambarī, vadzītī.”(T. dz.)

Diženu, raženu mūžu nodzīvo-
ja „Laimiņu” māju saimniece – Marta 
Leimane (dz. Kokare 1925.23.11. – 
2011.27.12. Cauņu kps.). Savulaik par 
viņu rakstīja Marta Bārbale: „Spilgta per-
sonība pēckara gados Murmastienes 

skolā bija Marta Kokare. Viņas šūpulis 
kārts daudzbērnu ģimenē, pašā Vara-
kļānu pievārtē „Rozītēs”. Pēc Varakļānu 
ģimnāzijas beigšanas (1946) viņa sāka 
strādāt Murmastienē, līdztekus mācoties 
neklātienē. Mums viņa no visiem skolo-
tājiem šķita visjaukākā, visdaiļākā. Viņai 
piemita labsirdīgs smaids, nekad viņa 
nepacēla balsi, viņas smiekli skanēja 
kā sudraba zvaniņi iz kādiem dziļi slēp-
tiem avotiem. Žēl, ka paīss bija laiciņš, 
lai mēs viņas stundās pamatīgāk apgū-
tu vācu valodu (1948. gadā absolvējām 
Murmastienes 7-gadīgo skolu – V.S.). 
Mēs daudzi tiecāmies uz viņu, kā uz 
saules staru. Un viņa bieži gāja ar mums 
starpbrīžos uzspēlēt volejbolu.” 

No 1951. gada uz Murmastieni at-
nāca strādāt Martas brālis Roberts Ko-
kars (bija skolas direktors vienu gadu), 
bet  māsa Alma (vēlāk Sila, tagad dzīvo 
Varakļānu pansionātā) te nostrādāja 
par skolotāju vairākus gadus. 

Marta Leimane (prec. 1948.) līdz 
pensionēšanās vecumam strādāja 
Murmastienes astoņgadīgajā skolā 
(no 1949. līdz 1967. gadam Silagala 
skolā). Abi ar vīru Leonu Leimani (1919 
– 2004) bija muzikāli, ar labām balsīm. 
„Martas neatkārtojamais, sulīgais, it kā 

Marta Leimane
1925.23.11. – 2011.27.12.

no zemes dzīlēm kāpjošais alts tik val-
dzinošs, Leona spilgtais tenors tīrs un 
skanīgs kā putnu balsis kaut kur no 
debesu velvēm. Abi divi bija aktīvi kora 
dalībnieki tais laikos, kad Murmastienē 
bija varens jauktais koris. Marta ilgus 
gadus dziedāja arī sieviešu ansamblī. 
Neatkārtojami brīži piedzīvoti saiešanās 
vai godībās, kad Leons ņēma rokās 
vijoli, bet Marta melodiju izvilināja no 
cītares.”(M. Bārbale) 

Savādi, ka tikai tad, kad ir par vēlu, 
atceramies, ka vēl vajadzēja tikties, vēl 
parunāties, tādējādi it kā dzīvi pagari-
not....? Tad nu vienatnē brienam tajos 
bezgalīgi plašajos atmiņu dārzos. Tur 
tik daudz skaistu bērnības, jaunības 
spožo saules staru apmirdzētu atmiņu! 
Un katram cilvēkam savādākas, kopā – 
neuzrakstīts scenārijs par Martas dzīvi, 
par Kokaru-Leimaņu dzimtu likteņiem. 
Filmai vairākās sērijās. 2011. g. 30. de-
cembris, Martas Leimanes pēdējie brīži 
sētā, kur 63 gadi – rīts, vakars, diendie-
nā, solītis pie solīša iets, strādāts, par 
bērniem, mazbērniem, par ģimeni gā-
dāts...,– atvadas, zaļā zeme, dubļi, zie-
mīgais vējš dzenā pelēkos mākoņus, 
bet saulīte tomēr atrod mazu spraudzi-
ņu, vienu vienīgo par visu dienu, lai no-
sūtītu gaismas mirkli! Vai tā bija pateicī-
ba rožu un daudz citu puķu audzētājai? 
Pavadītāju pulkā māsas – Alma Sila, 
Alīda Svilāne (dzīvo Praulienā), bērni– 
Jānis, Viktors, Margrieta, mazbērni, 
mazmazmeitiņa, darba biedri, kaimiņi, 
kupls radu un draugu pulks.

Izskanēja pēdējais zvans skolotā-
jas mūžā – kapu zvans. 

Dziļā pateicībā un cieņā 
skolotājai un kolēģei,

 Valērija Solzemniece

un revidentes konstatētās nelikumības 
palika tikai uz papīra! Deputāti vai nu 
negrib, vai nespēj aizstāvēt sava nova-
da ļaudis un pieņemt konkrētus lēmu-
mus, tikai sola. Kā piemēru var minēt 
akas ierīkošanu Krustpils ielā A. Sipo-
vičai, tikai tukši solījumi un bezjēdzīgi 
iztērēta nauda! I. Basankovičs bija pel-
nījis vismaz rājienu, ja ne atbrīvošanu 
par nelikumībām DzKU un nesaska-
ņām ar domi, iedzīvotājiem un DzKU 
darbiniekiem.

Lūgums māju vecākajiem – būt 
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Gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr...

Dzīvokļu komunālais uzņēmums informē
Ir sācies jaunais gads ar labām do-

mām un jaunu sparu veikt iecerēto. Ik-
katrs vēlamies, lai nākošais gads atnes 
vēl vairāk veiksmes, vēl vairāk prieka 
un laimes, visu slikto atstājot pagātnē. 
Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums vēl katram uzņēmuma klientam 
mierpilnu un panākumiem bagātu Jau-
no 2012. gadu un cer uz ciešu sadarbī-
bu, lai kopīgiem spēkiem rastu risinā-
jumus dažādām situācijām. Veicināsim 
labklājību mūsu pilsētā!

 Vēl tikai šajā gadā ir iespēja, pie-
saistot Eiropas Savienības līdzekļus, re-
novēt un siltināt daudzdzīvokļu namus. 
Mājas jaunākas nepaliek, un to nolieto-
jums ir vērojams ar katru gadu arvien 
straujāks un straujāks. Agrāk vai vēlāk 
būs jādomā par nopietnāku līdzekļu 
ieguldīšanu, lai nepieļautu to, ka nami 
vienkārši sagrūtu. Mums vēl ir pēdējā 
iespēja, lai paspētu „ielekt vilcienā”, ko 
piedāvā ES, un dabūt atpakaļ pusi no 
izlietotajiem līdzekļiem. Vēlētos aicināt 
visus dzīvokļu īpašniekus vēlreiz par to 
nopietni padomāt un izdarīt pareizo iz-
vēli savai labklājībai. 

Ne tikai uzņēmumam, bet arī god-
prātīgajiem iedzīvotājiem „liela sāpe” 
ir parādnieki, jo tie grauj kopējo namu 
uzturēšanas sistēmu. Mūsu mazās 
pilsētiņas parādu summa ir ĻOTI lie-
la. No uzņēmuma puses vienmēr jau 
ir cerība, ka labosies un sāks maksāt, 
saņemot vienu brīdinājuma vēstuli pēc 
otras, bet nekā. Nu ko lai saka, Miera 
ielā 14 ir daudz brīvu dzīvokļu... Bet 
cerēsim, ka nevajadzēs tik drastiskus 
paņēmienus, lai cīnītos ar parādnie-

kiem. Nupat īsi pirms Ziemassvētkiem, 
ziņo Biznesa Žurnāls, Saeimā deputāti 
lēma par likumprojekta skatīšanu, kas 
paredz, ka no nekustamā īpašuma iz-
solē iegūtajiem līdzekļiem vispirms tiek 
segti komunālo maksājumu parādi un 
pārējo saņem kreditori. Līdz šim bija 
tā, ka banka pārņem apķīlātos dzīvok-
ļus, bet pēc tam, kad izsolē tie pārdoti, 
sedzot hipotekāro kredītu vai tā daļu, 
komunālos maksājumus vairs nebija 
no kā segt.

Vēl joprojām tiek aicināti tie iedzī-
votāji, kuri nav pārslēguši īres līgumus 
(īrētajiem dzīvokļiem) vai dzīvojamās 
mājas uzturēšanas un apsaimnieko-
šanas līgumus (privatizētajiem dzī-
vokļiem). Nākot pārslēgt līgumus, ir 
jāņem līdzi visu personu apliecinošie 
dokumenti, kas dzīvo dzīvoklī, īpašum-
tiesību apstiprinošs dokuments vai 
dokuments, kas apliecina piešķirtās 
īres tiesības. Atgādinām, ka tiem iedzī-
votājiem, kuriem ir parāds par komu-
nālajiem pakalpojumiem un viņi vēlas 
saņemt jaunas īres tiesības, īres līgums 
netiks noslēgts, kamēr nebūs nomak-
sāts parāds. Tad, kad jūsu dzīvojama-
jā platībā ir izmaiņas dzīvojošo skaitā 
(kāds piedzimst, kāds nomirst vai vien-
kārši aizbrauc, u.c.), lūdzam informēt 
DzKU par izmaiņām rakstiskā veidā, lai 
pēc tam izvairītos no dažādiem pārpra-
tumiem. Tas ir Jūsu pienākums! 

Varakļānu DzKU informē par da-
žām izmaiņām, kas mūs sagaida tuvā-
kajā nākotnē.  Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto-
šanu” paredz, ka maksa par elektro-
enerģijas patēriņu, kas ir veidojusies 
koplietošanas telpu apgaismošanai un 
inženierkomunikāciju iekārtu darbinā-
šanai, tiks rēķināta atbilstoši atsevišķo 
īpašumu skaitam dzīvojamajā mājā. 
Līdz šim šī maksa tika rēķināta no ap-
saimniekošanas maksas. MK noteiku-
mi Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma 
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanu un apsaimniekošanu” paredz, ka 
pie dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu 
platības, tām mājām, kurām ir lodžijas, 
tiek piemērots koefi cients 0.5, un tām 
mājām, kurām ir balkoni – 0.3. Līdz šim 
platība uz apsaimniekošanas maksu 
tika rēķināta, izņemot ārā lodžiju un 
balkonu platības no kopējās dzīvokļu 
platības. Šīs izmaiņas tiks piemērotas 
no šā gada janvāra.

Komunālā uzņēmuma viens no  uz-
devumiem un darba mērķiem ir daudz-
dzīvokļu namu apsaimniekošana. Ik-
vienā dzīvojamajā mājā organizējami 
šādi uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas pakalpojumi: 

dzīvojamās mājas kopīpašumā eso-
šās daļas un tai piesaistītā zemesgabala 
sanitārā kopšana un labiekārtošana;

dzīvojamās mājas tehniskā apko-
pe, kārtējie remontdarbi;

mājas pārvaldīšanas pakalpojumi  
– fi nanšu uzskaites, juridiskie pakalpo-
jumi lietvedības nodrošināšana.

 
Informāciju apkopoja Namu pārzine 

Gunta āboliņa 

Visiem varakļāniešiem novēlu lai-
mīgu, veselīgu un izturības bagātu 
2012. gadu!

Vecgada vakarā ikviens domās 
pārcilā aizvadītajā gadā paveikto un 
neizdarīto, labo un slikto un nosprauž 
mērķi jaunajam gadam.

Arī es vēlos nedaudz padalīties 
domās par paveikto un nepaveikto 
Varakļānos. Nu jau pagājis gads kopš 
sākām risināt Varakļānu DzKU sasā-
pējušās problēmas. Diemžēl jāatzīst, 
ka pozitīvu tendenču ir nedaudz. Lai 
jautājumu risinātu juridiski pareizi, 
tika lūgta zvērināta revidenta palīdzī-
ba. Kopā ar revidentu DzKU darbības 
analīze tika izskatīta Varakļānu nova-

da domes sēdē, kuras protokols pub-
licēts decembra „Varakļōnītī”.

Revidente izteica 21 priekšlikumu 
uzņēmuma darbības sakārtošanai at-
bilstoši likumu prasībām, kā arī tika 
uzstādīts jautājums par DzKU valdes 
locekļa Ilmāra Basankoviča atbilstību 
ieņemamajam amatam. Deputāti no-
lēma uzdot I. Basankovičam četrus 
priekšlikumus izpildei mēneša laikā un 
jautājumu skatīt atkārtoti. 22. decem-
bra ārkārtas sēdē DzKU valdes locek-
lis atskaitījās par paveikto. 

Notiek līgumu pārslēgšana ar ie-
dzīvotājiem par apsaimniekošanu, 
bet diemžēl līgumā ir viss iepriekšējā 
līguma teksts un ne vārda par MK no-

teikumu Nr. 1013, 1014 izpildīšanu. Ir 
sastādītas formālas tāmes katrai mājai 
par apsaimniekošanu 2012. gadam, 
bet tās nav izskatītas māju iedzīvotā-
ju sapulcēs. Ir sakārtotas mājas lietas 
katrai daudzdzīvokļu mājai, ar kurām 
var iepazīties jebkurš iedzīvotājs. Bet 
vai tiks sakārtota savstarpējā saskars-
me no I. Basankoviča puses ar DzKU 
darbiniekiem un iedzīvotājiem, jautā-
jums paliek atklāts. 

Decembra ārkārtas sēdē deputāti, 
izņemot J. Siliņu, nekādu nosodījumu 
I. Basankovičam neizteica, strādājot 
labi... Bet kā jūtamies mēs, iedzīvotāji, 
kuri maksājam lielas naudas DzKU?! 
Mūsu pūliņi gada garumā pilnīgi velti, 

prasīgiem pret DzKU valdi. Māju ve-
cākajiem vispirms aktīvi jāsadarbojas 
ar mājas iedzīvotājiem, jo tagad viņi 
kā atlīdzību saņem atbrīvojumu no ap-
saimniekošanas maksas.

Iedzīvotāji vēlas zināt, kad kurtu-
vēs beigsies dzeršanas un nepiede-
rošu personu uzturēšanās tajās. Ja I. 
Basankovičs nespēj šo problēmu atri-
sināt, tad varbūt nepieciešams uzstā-
dīt novērošanas kameras. Piemēram, 
Jaunatnes ielas kurtuvē nekurināja 19. 
decembra naktī, 31. decembra dienā, 

naktī no 1. uz 2. janvāri. Vai darba lai-
ka uzskaites grafi kā kurinātājam par to 
stundas ir noņemtas, vai mēs maksā-
jam par dzeršanu?

Tikai kopā mēs visi varam risi-
nāt šīs un citas DzKU problēmas, ja 
būsim neiecietīgi, prasīgi un griboši 
dzīvot labāk un taupīgāk. Cīnīsimies 
tālāk, meklēsim taisnību, ja ne pie sa-
vējiem, tad augstāk stāvošās instan-
cēs.

Vija eiduka

 Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav,
Tikai smarža saglabājas stipra              
Mūsu atmiņu dārzos.             
  (Pāvils Vīlips)
Savāda ziema, savāds decembris 

šogad liek visiem vairāk pārdomāt, iz-
just Visuma Maģiju. Biežās temperatū-
ras svārstības liekas pat interesantas 
pārmaiņas ikdienā. Cilvēki to uztver da-
žādi; vieni priecājas par lietu, vēju, īpaši 
par saules mirkļiem, citi, sev par postu, 
šķendējas par visu un vienmēr. Grūti ir 
pieņemt dabas savādības, vēl grūtāk 
pieņemt un izprast aizgājušā gada no-
galē tik daudzu mums zināmo cilvēku 
aiziešanu „pa skuju taku” uz mūžību. 
Daudziem novadniekiem Ziemassvēt-
ku prieku un Jaungada sagaidīšanu 
pārklāja skumju plīvurs. Gada nogalē 
sēras ienāca arī Murmastienes pagasta 
Bārbaļu „Laimiņu”mājās.

„Kur palika, nepalika/ Šās sētiņas 
saimenīca?/ Atslēdziņas vien atradu/ 
Kambarī, vadzītī.”(T. dz.)

Diženu, raženu mūžu nodzīvo-
ja „Laimiņu” māju saimniece – Marta 
Leimane (dz. Kokare 1925.23.11. – 
2011.27.12. Cauņu kps.). Savulaik par 
viņu rakstīja Marta Bārbale: „Spilgta per-
sonība pēckara gados Murmastienes 

skolā bija Marta Kokare. Viņas šūpulis 
kārts daudzbērnu ģimenē, pašā Vara-
kļānu pievārtē „Rozītēs”. Pēc Varakļānu 
ģimnāzijas beigšanas (1946) viņa sāka 
strādāt Murmastienē, līdztekus mācoties 
neklātienē. Mums viņa no visiem skolo-
tājiem šķita visjaukākā, visdaiļākā. Viņai 
piemita labsirdīgs smaids, nekad viņa 
nepacēla balsi, viņas smiekli skanēja 
kā sudraba zvaniņi iz kādiem dziļi slēp-
tiem avotiem. Žēl, ka paīss bija laiciņš, 
lai mēs viņas stundās pamatīgāk apgū-
tu vācu valodu (1948. gadā absolvējām 
Murmastienes 7-gadīgo skolu – V.S.). 
Mēs daudzi tiecāmies uz viņu, kā uz 
saules staru. Un viņa bieži gāja ar mums 
starpbrīžos uzspēlēt volejbolu.” 

No 1951. gada uz Murmastieni at-
nāca strādāt Martas brālis Roberts Ko-
kars (bija skolas direktors vienu gadu), 
bet  māsa Alma (vēlāk Sila, tagad dzīvo 
Varakļānu pansionātā) te nostrādāja 
par skolotāju vairākus gadus. 

Marta Leimane (prec. 1948.) līdz 
pensionēšanās vecumam strādāja 
Murmastienes astoņgadīgajā skolā 
(no 1949. līdz 1967. gadam Silagala 
skolā). Abi ar vīru Leonu Leimani (1919 
– 2004) bija muzikāli, ar labām balsīm. 
„Martas neatkārtojamais, sulīgais, it kā 

Marta Leimane
1925.23.11. – 2011.27.12.

no zemes dzīlēm kāpjošais alts tik val-
dzinošs, Leona spilgtais tenors tīrs un 
skanīgs kā putnu balsis kaut kur no 
debesu velvēm. Abi divi bija aktīvi kora 
dalībnieki tais laikos, kad Murmastienē 
bija varens jauktais koris. Marta ilgus 
gadus dziedāja arī sieviešu ansamblī. 
Neatkārtojami brīži piedzīvoti saiešanās 
vai godībās, kad Leons ņēma rokās 
vijoli, bet Marta melodiju izvilināja no 
cītares.”(M. Bārbale) 

Savādi, ka tikai tad, kad ir par vēlu, 
atceramies, ka vēl vajadzēja tikties, vēl 
parunāties, tādējādi it kā dzīvi pagari-
not....? Tad nu vienatnē brienam tajos 
bezgalīgi plašajos atmiņu dārzos. Tur 
tik daudz skaistu bērnības, jaunības 
spožo saules staru apmirdzētu atmiņu! 
Un katram cilvēkam savādākas, kopā – 
neuzrakstīts scenārijs par Martas dzīvi, 
par Kokaru-Leimaņu dzimtu likteņiem. 
Filmai vairākās sērijās. 2011. g. 30. de-
cembris, Martas Leimanes pēdējie brīži 
sētā, kur 63 gadi – rīts, vakars, diendie-
nā, solītis pie solīša iets, strādāts, par 
bērniem, mazbērniem, par ģimeni gā-
dāts...,– atvadas, zaļā zeme, dubļi, zie-
mīgais vējš dzenā pelēkos mākoņus, 
bet saulīte tomēr atrod mazu spraudzi-
ņu, vienu vienīgo par visu dienu, lai no-
sūtītu gaismas mirkli! Vai tā bija pateicī-
ba rožu un daudz citu puķu audzētājai? 
Pavadītāju pulkā māsas – Alma Sila, 
Alīda Svilāne (dzīvo Praulienā), bērni– 
Jānis, Viktors, Margrieta, mazbērni, 
mazmazmeitiņa, darba biedri, kaimiņi, 
kupls radu un draugu pulks.

Izskanēja pēdējais zvans skolotā-
jas mūžā – kapu zvans. 

Dziļā pateicībā un cieņā 
skolotājai un kolēģei,

 Valērija Solzemniece

un revidentes konstatētās nelikumības 
palika tikai uz papīra! Deputāti vai nu 
negrib, vai nespēj aizstāvēt sava nova-
da ļaudis un pieņemt konkrētus lēmu-
mus, tikai sola. Kā piemēru var minēt 
akas ierīkošanu Krustpils ielā A. Sipo-
vičai, tikai tukši solījumi un bezjēdzīgi 
iztērēta nauda! I. Basankovičs bija pel-
nījis vismaz rājienu, ja ne atbrīvošanu 
par nelikumībām DzKU un nesaska-
ņām ar domi, iedzīvotājiem un DzKU 
darbiniekiem.

Lūgums māju vecākajiem – būt 
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Seniori svin svētkus Stirnienē

7. janvārī  Varakļānu kultūras nams 
ielūdza pensionārus uz Jaungada bal-
li. Vakars bija sirsnīgs un jautrs. Noska-
tījāmies pašmāju teātri „Čaukstenes”, 
režisore Ruta Laizāne. Aktieri (Ilga 
Broka, Inga Golubcova, Anna Mālnie-
ce, Linda Grandāne, Emerita Bondare) 
veiksmīgi bija iejutušies savās lomās, 
brīžiem izsauca jautrību un aplausus 
skatītājos. Omulīgu un dzīvespriecīgu 
noskaņu uzbūra Viļānu kapella „Bum-
burneicys”. Viņu izpildījumā izskanēja 
skaņdarbi no 30. gadiem līdz mūs-
dienām, tāpēc arī bijām ņipri dejotāji. 
Publika bija atvērta – gan skaitīja dze-
joļus pie eglītes, gan piedalījās dažā-
dās tautas rotaļās.

Varakļānu novada pašvaldības iz-
pilddirektors Māris Justs pensionārus 
sveica ar garšīgu kliņģeri, ko varēja 
izgaršot ar karstu, smaržīgu tēju un 
kafiju.

Kapellas dāmas draudzīgu svei-
cienu, „aplausu deju”, veltīja septiņ-
desmitgadīgajai jubilārei, „Vēlziedei” 
– G. M. Kungi jubilāri centās izdancināt 
līdz pagurumam.

Šajā jaukajā vakarā satikās bijušie 
pedagogi, mediķi, kaimiņi un darba-
biedri. Tie, kuri neatnāca, atnāciet cit-
reiz! Šādos pasākumos ir jaukāk nekā 
divvientulībā ar televizoru.

Visi sakām paldies organizatoriem 
– Varakļānu kultūras nama direktorei 
Rutai Laizānei, kultūras pasākumu or-
ganizatorei Kristīnei Strodei un pārē-
jiem kultūras nama darbiniekiem.

Patīkami, ka Māris Justs vakara 
gaitā aprunājās ar visiem vakara dalīb-
niekiem, neņemot vērā balles sākuma 
oficiālo uzrunu. Tas priecē!

Laimīgu Jauno gadu visiem!

Pensionāru grupas vārdā – 
Valentīna

Atkal ir aizskrējis viens gads. Raibs 
bezgala, jo gājis visādi. Bet jaunais 
2012. gads ir iesākts ar ļoti jauku pa-
sākumu. 

5. janvārī Stirnienes tautas nama 
siltajā un mājīgajā telpā čalodami pul-
cējās Stirnienes, Murmastienes un 
Sīļukalna seniori, lai nosvinētu Jaunā 
gada atnākšanu un vēlētu laimes sev 
un citiem.

Ziemassvētku un Jaunā gada nos-
kaņā par koncertu senioriem bija pa-
rūpējušies Stirnienes skolas un tautas 
nama pašdarbnieki – bērnu ansamb-
lis, dāmu ansamblis „Varavīksne” un 
puišu ansamblis „Draudzība”.

Lai gan sapulcējušies bija pārno-
vadu ļaudis, tomēr kopējās iepazīša-
nās laikā noskaidrojās, ka „pasaule ir 
maza” un katram ir kāda saistība ar 
Stirnieni, Varakļānu novadu un vienam 
ar otru. 

Pēc iepazīšanās pēcpusdiena tika 

Svētki 
pensionāriem

Stāsts par jautro krustmāmiņu.

Sīļukalna senioru sveiciens.

Stirnienes pašdarbnieku sveiciens senioriem.

Sīļukalna un Stirnienes pārstāvji.

aizvadīta ar aizraujošiem stāstiem, lus-
tīgiem dančiem, aktīvām rotaļām, sirs-
nīgām dziesmām un azartiskām spē-
lēm un sacensībām, kurās, protams, 
uzvarēja draudzība.

Paldies senioriem par atsaucību, 
pašdarbniekiem par priekšnesumiem 
un Agnesei par jauko mūziku!

Lai visiem laimīgs un bagāts Jau-
nais gads!

Kristīne Strode, 
Varakļānu novada kultūras darba 

koordinatore
Foto: Kristīne Strode, 

Ieva Zepa, Mārtiņš Upenieks
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Ziemsvētku 
laiks Stirnienē

Kā jau katru gadu, Ziemsvētku jam-
padracis ar milzu lēveni nepārredzamu 
un cilvēka rokām un prātam nepada-
rāmu darbu gulstas mūsu gaitās. Arī 
2011. gada svētki sagaidīti un pavadīti 
daudzos darbos, steigā, mēģinājumos, 
gatavojot dekorācijas dievnamā un 
devītajai klasei rotājot tautasnama zāli, 
Adventa un Ziemsvētku koncertos. Šo-
gad pirmo gadu iedegta Stirnienes Mui-
žas egle, izremontētajās tautasnama 
telpās aizritējuši nopietnāki un lustīgāki 
pasākumi. Gan lielajiem, gan mazajiem 
pašdarbniekiem svētki bijis intensīvs 
darba laiks skolā, baznīcā, tautasnamā, 
ar labdarības koncertiem viesojoties 
4 pansionātos, svinot pagasta mazo 
bērnu, novada senioru un Stirnienes 
draudzes eglītes. Baznīcas eglītei kā 
katru gadu saldumus sarūpēja Anna un 
Jānis Eriņi, Irēna un Jānis Ereļi, Marina 
un Uldis Bruzguļi, bet folkloras grupas 
„Rikši” uzstāšanos atbalstīja sirmais 
patriarhs Greišļu Jānis. Pateicamies!

Sirsnīga pateicība visiem, kuri gada 
gaitā jelkādā veidā ar finansēm, mate-
riāliem, ziediem, produktiem un darbu 
atbalstīja baznīcas remontu, pasāku-
mus un ikdienas darbus!

Jau otro ziemu kā dāsns Baltais 
tēvs caur māsas Mirjamas PIJ rokām ar 
Stirnienes draudzes domes palīdzību 
skaistu dāvājumu pārtikas paku veidā 
Stirnienes skolas ģimenēm un Varakļā-
nu trūcīgajiem bērniem sagādājis Vladi-
mirs Zvīdriņš. Paldies!  

Aizvadīts labs lielu darbu un skaistu 
ieguvumu gads – Stirnienes puse kļu-
vusi bagātāka izremontētām dažādām 
telpām un ēkām, izbūvētiem celiņiem 
un laukumiem, realizētām pozitīvi dul-
lām idejām, domām un darbiem. Taču 
sasniegtais aicina aizvien tālāk un la-
bāk – sakopt ap katru sētu un iestādi, 
ieviest kārtību gan savā pagalmā, gan 
sētmalē un ežainē, gan izpļaut grāvma-
las, nomazgāt logus un izravēt puķudo-
bes, izkopt kapsētā ne tikai ap saviem 
tuviniekiem, atjaunot kādu pamestu 
ceļmalas krustu. 

Lai mums visiem daudz darba, 
daudz prieka, daudz mīlestības un svē-
tības un pietiekami materiālo labumu 
Jaunajā gadā!

Vairāk darīsim, mazāk vāvuļosim!
  Stirnienes Ieva

Foto: Jānis, erdmanis
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Jauniešu projektiem desmit gadi

Lai skan Varakļānos!
4. decembrī Varakļānu vidusskolas 

5. klase apmeklēja Tehniskās jaunrades 
dienu Rēzeknē. 

Skolēni atklāja sevī līdz šim neapzi-
nātu talantu – konstruēja robotus, veido-
ja milzu ziepju burbuļus, radīja šķīdumu 
varavīksni, būvēja laivas, radīja elektrību 
un testēja spageti tiltu izturību. 

Pasākuma laikā pieredzējušu trene-
ru vadībā varēja izveidot kādu no sacen-
sību disciplīnu Robotikas darbnīca, Ķīmi-
jas laboratorija, Laivu doks, Energo sta-
cija priekšmetiem, ar kuriem vēlāk varēja 
sacensties ar sava vecuma jauniešiem.

Pasākuma laikā bija iespēja 
uzzināt par dabas, dzīvības un 
inženierzinātņu studiju iespē-
jām dažādās Latvijas augstsko-
lās, kā arī vērot dažādus ķīmi-
jas un fi zikas eksperimentus.

Tehniskās jaunrades dienas organi-

zē Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra sadarbībā ar Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Studentu parlamentu un RTU 
Robotikas klubu. 

teksts un foto – Līga Mālniece,
5. klases audzinātāja 

Tehniskās jaunrades diena Rēzeknē

Sporta jaunumi
2011. gadā no oktobra līdz decem-

brim Varakļānu vidusskolas sporta zālē 
risinājās Varakļānu novada atklātais čem-
pionāts volejbolā vīriešiem. Piedalījās 8 
komandas.

Par čempionāta uzvarētājiem kļuva 
sporta kluba „SEDNA” komanda no Rē-
zeknes.

2. vieta – komandai Lubāna/Barkava,
3. vieta – Krustpils komandai,
4. vieta – Atašienes komandai,
5. vieta – Varakļānu vsk. komandai,
6. vieta – komandai „Varakļāni”,
7. vieta – Murmastienes komandai,
8. vieta – Sīļukalna komandai.

Pēc spēlētāju balsojuma par čempio-
nāta vērtīgāko spēlētāju tika atzīts NAU-
RIS PULKSTENIS (Lubāna/Barkava).

Čempionāta dalībnieku vārdā liels 
paldies turnīra sponsoriem, Varakļānu 
novada pašvaldībai un SIA „JILLS”.

Arvis Strods, teksts un foto
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Skolēnu mācību uzņēmumi
Veiksmīgi uzsākusies skolēnu mā-

cību uzņēmumu (SMU) darbība Vara-
kļānu vidusskolā. Jau otro gadu esam  
biznesa izglītības biedrības Junior Ac-
hievement – Latvija (JAL) dalībskola. 
Programma  darbojas 43 Eiropas un 113 
pasaules  valstīs un tai ir izglītojošs rak-
sturs. Mācību nolūkos skolā darbojas 16 
SMU, kas pilda īsta uzņēmuma funkcijas 
un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un 
pārdod preces vai pakalpojumus. 

Līdz decembrim dalībnieki  izstrādā-
ja biznesa plānus, reģistrējās www.smu.
lv, saņēma jauno uzņēmēju dokumen-
tus, uzsāka ražošanu. Skolēni piedalījās 
skolas tirdziņā, SMU „W5”un „Čiks un 
gatavs” reģionālajā Ziemassvētku tir-
dziņā Madonā,  SMU „Relibe”veiksmīgi 
startēja nacionālajā Ziemassvētku tirdzi-
ņā Rīgā. 

Jēkabs Leišs 5.kl.: „Mūsu SMU 
nosaukums „W5”, kurā piedalījāmies 
mēs – Jēkabs Leišs 5.kl., Mairis Kančs 
un  Ēriks Stafeckis 6.kl. Mums gāja jautri, 
brīva laika bija maz, jo daudz tirgojām un 
pārdevām izstrādājumus par Ls 25. Mēs 
saņēmām  tirdziņa nomināciju „Videi 
draudzīgākais izstrādājums” un simpāti-
ju balvu no avīzes „Stars’’ – trīs mēnešu 
abonementu  par brīvu visiem dalībnie-
kiem. Ēriks Stafeckis par saviem papīra 
locījuma izstrādājumiem saņēma sim-
pātiju balvu no SEB Unibankas. Mums  
dalība  SMU   ir devusi iespēju piedalīties 
šādos pasākumos un  pieredzi!”

Inita Upīte 5.kl.: „Reģionālajā tirdzi-
ņā no SMU „Čiks un gatavs” piedalījā-
mies  trīs meitenes – es, Kintija Kupča 
5.kl. un  Santa Tropa 6.kl. Tirgojām paš-
gatavotas rotaslietas. Ieguvām jaunas 
idejas,aplūkojot citu fi rmu izstrādāju-
mus. Uz nākamajiem tirdziņiem strādā-
sim cītīgāk un rūpīgāk.”

Renāte Ūzuliņa 8.kl.: „Nacionālajā 
Ziemassvētku tirdziņā, kurš norisinājās 
Rīgā tirdzniecības centrā „Rīga Plaza”   
mūsu „Relibe” (Renāte Ūzuliņa, Līva Lei-
tāne-Šķēle 8.kl., Beāte Nagle 9.a kl.) bija 
viena no 160 SMU, tāpēc konkurence 
bija liela.

Ieguvām ne tikai pieredzi, bet arī 
jaunus draugus. Esam iekļuvušas nā-
kamajā kārtā – „International Student 
Company Festival 2012”. Tagad būs 
konkurence ne tikai no Latvijas, bet  arī 
no citām ārvalstīm. Visus dalībniekus 
vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem vairā-
kas žūrijas. Ieguvām  nomināciju „Labā-
kais stends”. Pašas esam ļoti priecīgas 

un gandarītas par padarīto darbiņu un 
gribam pateikt lielu paldies savām mī-
ļajām skolotājām Margaritai Selickai un 
Lolitai Briškai par palīdzību un atbalstu! 
Varakļānieši, turiet īkšķus par mums. Ja 
mēs to varējām, tad arī jūs to varat! Un 
aicinām apmeklēt tirdziņus Varakļānu 
vidusskolā !”

Paldies  skolēniem par paveikto un 
paldies vecākiem par atbalstu! 

Margarita Selicka un 
Lolita Briška,

Varakļānu vidusskolas skolotājas 

SMU „Relibe” nacionālajā 
Ziemassvētku tirdziņā Rīgā 
kopā ar skolotājām.

    Līva saņem nomināciju „Labākais stends” 
un ielūgumu uz starptautisko tirdziņu.

SMU „W5” reģionālajā Ziemassvētku tirdziņā Madonā 
kopā ar skolotājām un „Stara” žurnālisti.

SMU „Zemenītes” (Līga Vecstaudža, 
Signe Viška, Sintija Kukaine 8.kl.)

Varakļānu vidusskolas tirdziņā.
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Ārkārtas sēde
2011. gada 22. decembrī 
Nr. 15

1. Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA valdes lo-
cekļa I. Basankoviča atskaite par 
15.11.2011. ārkārtas domes sēdē 
uzdoto uzdevumu izpildes gaitu

I. Basankovičs klātesošos informē 
par doto uzdevumu izpildes gaitu un 
ar to saistītajiem jautājumiem:

1) Pārslēgt (aktualizēt) ar īrnie-
kiem/īpašniekiem apsaimniekoto dzī-
vojamo māju īres vai apsaimniekoša-
nas līgumus.

Īres un apsaimniekošanas līgumu 
pārslēgšana notiek. Ir pārslēgti lielākā 
daļa no līgumiem. Uz šodienu vēl nav 
noslēgti nedaudz vairāk kā 20% no lī-
gumiem.

2) Sagatavot un saskaņot apsaim-
niekojamo dzīvojamo māju apsaim-
niekošanas plānus 2012. gadam.

Dzīvojamo māju apsaimniekoša-
nas plāni (tāmes) ir sagatavoti. Ir no-
tikusi māju vecāko sapulce, kurā tie 
ir iepazīstināti ar šīm tāmēm. Tāmes 
ir izsniegtas māju vecākajiem, lai ar 
tām iepazīstinātu visus māju iedzīvo-
tājus, sagatavotu priekšlikumus par 
apsaimniekošanas plānu pasākumu 
iespējamo grozīšanu un koriģēšanu. 
Sapulcē tika panākta noruna, ja mē-
neša laikā no iedzīvotājiem (ar māju 
vecāko starpniecību) netiek saņem-
ti nekādi iebildumi vai priekšlikumi, 
apsaimniekošanas plāni (tāmes) uz-
skatāmi par saskaņotiem. Kopš māju 
vecāko sapulces mēnesis vēl nav pa-
gājis.   

3) Pārslēgt līgumu ar pašvaldību 
par pašvaldībai piederošā dzīvojamā 
fonda apsaimniekošanu.

Jauno līguma redakciju gatavo 
pašvaldība; uz šo brīdi vēl nav no-
slēgts. Likums paredz, ka māju pār-
valdīšanas līgumiem jābūt noslēgtiem 
līdz šā gada 31. decembrim. Likuma 

prasība tiks izpildīta.
Deputāti tiek iepazīstināti ar saga-

tavotā līguma tekstu un līguma pieli-
kumu saturu.

4) Ieviest grāmatvedības uzskaitē 
precīzi un detalizēti nodalītu izmaksu 
posteņu uzskaiti pa nozarēm.

Grāmatvedības uzskaitei un analī-
zei tiek izmantota J. Pakalna izstrādā-
tā datorprogramma. Darbs pie tās uz-
labošanas faktiski notiek nepārtraukti. 
Ir veikti priekšdarbi, lai sākot ar 2012.
gada 1. janvāri precīzi tiktu uzskaitīti 
māju apsaimniekošanas ieņēmumi 
un izdevumi katrai mājai. Arī pārējās 
nozarēs tiek veikta uzskaite atbilstoši 
prasībām, kādas nepieciešamas, lai 
būtu iespējams sagatavot visu nepie-
ciešamo informāciju, kas nepiecieša-
ma iesniegšanai sabiedrisko pakal-
pojumu regulatoram pie tarifu aprēķi-
niem. Grāmatvedības uzskaitē pārkā-
pumu nav bijis arī līdz šim. Darbs tiek 
tikai uzlabots un pilnveidots. 

Vija Eiduka jautā Ilmāram Basan-
koviča, vai ir uzskaitīts iepriekšējo 
gadu māju apsaimniekošanas maksas 
uzkrājums un cik tas sastāda konkrēti 
Kosmonautu ielas 22 mājai, jo apsaim-
niekošanas darbu tāmē 2012. gadam 
uzkrājums nav norādīts. I. Basankovičs 
atbild, ka 2012. gada plānoto apsaim-
niekošanas pasākumu tāmē tiešām 
nav norādīts uzkrājums, bet tas ir uz-
skaitīts un ir atspoguļots dokumentos, 
kas ir katras mājas lietā.

Deputāts Jānis Erels iesaka efek-
tīvākai informācijas apmaiņai rīkot kul-
tūras namā tikšanos ar iedzīvotājiem 
vismaz vienreiz gadā. Līdzīgi kā to 
dara domes deputāti.

Deputāts K. Zeimuls atzīst, ka 
šāda veida tikšanās nesīs maz reā-
la labuma. Zinot līdzšinējo pieredzi, 
kāda ir iedzīvotāju attieksme un no-
stāja pret DzKU darbību, šīs tikšanās 
var izvērsties par nekonstruktīvu un 
negāciju pilnu izrunāšanos.

Deputāts J. Vēvers atzīst, ka ap-
sveicams ir tas, ka ir notikusi māju 
vecāko sapulce. Viņaprāt galvenā sa-
darbība un informācijas apmaiņa ar 
iedzīvotājiem jāveic tieši ar māju ve-
cāko starpniecību. Šādām sapulcēm 
jānotiek vismaz reizi ceturksnī.

J. Vēvera domu atbalsta arī depu-
tāte I. Mestere, uzsverot, ka informā-
cijas trūkums, tās nepieejamība rada 

neveselīgas aizdomas pat tur, kur 
tām nebūtu nekāda pamata. Tāpēc 
iesaka, ik mēnesi veikt informācijas 
apkopošanu par katras no nozarēm 
izdevumiem un ieņēmumiem, šo in-
formāciju novadīt līdz iedzīvotājiem. 
Tas atrisinās ļoti daudzas problēmas 
pašiem DzKU darbiniekiem un veici-
nās uzticību iedzīvotājos.

V. Eiduka atgādina, ka vēl vasarā, 
darbojoties izveidotajā sabiedrības 
iekšējās revīzijas komisijas sastāvā, 
tika pieprasīts, lai regulāri (ik mēnesi) 
DzKU sniegtu informāciju laikrakstā 
„Varakļōnīts”. Diemžēl tas netiek pil-
dīts.

Domes priekšsēdētāja Modra 
Vilkauša izskata cerību, ka uzsāktais 
darbs pie grāmatvedības uzskaites 
pilnveidošanas un dokumentācijas 
vešanas uzlabojumiem tiks turpināts 
un atgādina I. Basankovičam, ka vi-
ņam un SIA darbiniekiem ir jāuzlabo 
komunikācijas stils ar iedzīvotājiem. 
Ja trīs tuvāko mēnešu laikā ne no vie-
na iedzīvotāja netiks saņemtas sūdzī-
bas par komunikācijas problēmām, 
tad viņai kā kapitāldaļu turētāja pār-
stāvei pret DzKU valdes locekli pre-
tenziju nebūs. 

Varakļānu novada dome VIENO-
JAS:

Pieņemt zināšanai Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA 
valdes locekļa Ilmāra Basankoviča 
sniegto atskaiti.

2. Nolikuma par dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanas, uzskai-
tes un izlietošanas kārtību Varakļā-
nu novada pašvaldībā. Apstiprināts 
„Nolikums par dāvinājumu (ziedoju-
mu) pieņemšanas, uzskaites un iz-
lietošanas kārtību Varakļānu novada 
pašvaldībā”.

Domes lēmumi
2011. gada 29. decembrī 
Nr. 16

1. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Gro-
zījumi 15.07.2009. saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Varakļānu novada paš-
valdības nolikums”” apstiprināšana

2. Saistošo noteikumu Nr. 9 „Gro-
zījumi 27.01.2010. saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada 
pašvaldības 2011. gada budžetu”” 
apstiprināšana.

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
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Kultūras pasākumi 
JANVĀRĪ

Varakļānu kultūras namā
27. janvārī plkst. 18.00
Leļļu teātris „Tims” ielūdz uz izrādi 
bērniem
„SKURSTEŅSLAUĶI”
ieeja Ls 1,-

28. janvārī plkst. 22.00
DISKOTĒKA
Pozitīvs elektroniskās deju mūzikas 
pasākums
Organizē un tehniski nodrošina 
IDS idsgrupa.lv
ieeja Ls 2,- 

Stirnienes tautas namā
28. janvārī plkst. 12.00
Personiskās izaugsmes trenera 
Andžeja Reitera seminārs (pieteikties 
29678002)

28. janvārī plkst. 19.00
Dažādu talantu RADOŠAIS VAKARS 
(tuvāka informācija 29678002)

Murmastienes kultūras 
centrā
10. martā plkst. 11.00
Mazo vokālistu konkurss 
MURMASTIENES CĀLIS 2012
Piedalās bērni līdz 5 gadu vecumam 
ieskaitot  
Konkursa nolikums, pieteikuma 
anketas un sīkāka informācija    pie 
KC vadītājas Ritas (T. 27790027) 

3. Noteikumu „Kārtība, kādā Vara-
kļānu novada pašvaldība sedz trans-
porta izdevumus vispārējās pamatiz-
glītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem” apstiprināša-
na.

4. Varakļānu novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma apstiprināšana.

5. Par Murmastienes kultūras cen-
tra vadītāja iecelšanu amatā.

6. Par Varakļānu novada teritori-
jas plānojuma 2013. – 2024. gadam 
izstrādes darba uzdevuma apstiprinā-
šanu un vadības grupas izveidi.

7. Par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam 
izstrādes darba uzdevuma apstiprinā-
šanu un vadības grupas izveidi.

8. Par komercdarbības uzsākša-
nas atļaujas izsniegšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Leiči” 
sadalīsanu.

10. Par nekustamā īpašuma „Rau-
denes” sadalīšanu.

11. Par zemes gabala platības 
precizēšanu.

12. Par neatgūstamo Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA debitoru parādu norakstīšanu.

13. Par atļauju Varakļānu vidus-
skolai slēgt nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar SIA „Borgs & Co”.

14. Par naudas balvas piešķiršanu.
15. Par īres līguma pārslēgšanu.
16. Par īres līguma izbeigšanu.
17. Par pašvaldības palīdzību dzī-

vokļa jautājumu risināšanā.
18. Par ievietošanu Varakļānu 

veco ļaužu pansionātā „Varavīksne”.
19. Par sociālās aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanu.
20. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšana.
21. Par pārdošanas cenas noteik-

šanu Varakļānu novadu prezentējo-
šiem suvenīriem.

22. Par uzņemšanu Varakļānu 
veco ļaužu pansionātā „Varavīksne”.

23. Par īrnieku iemitināšanu soci-
ālajās dzīvojamajās mājās.

24. Par trīspusēju līgumu pacien-
tu ievietošanai SIA „Varakļānu veselī-
bas aprūpes centrs” sociālajās gultās 
slēgšanu.

25. Par Pētera Pelša atbrīvošanu 
no iepirkumu komisijas locekļa pienā-
kumu pildīšanas.

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu pilsētas 
mazo vokālistu konkurss 

NoLIKUMS
MĒRĶIS: veicināt pirmsskolas 
vecuma bērnu muzikālo 
spēju attīstību.

DALĪBNIeKI: konkursā 
var piedalīties bērni 
līdz 5 gadu vecumam 
(ieskaitot!).

RePeRTUāRS:
repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc 
brīvas izvēles, kuras atbilst dziedātāja 
vecumam un balss spējām; 

konkursanti drīkst izpildīt dziesmas 
a cappella, mūzikas instrumentu vai 
fonogrammu pavadījumā. Pavadījuma 
veids jānorāda pieteikuma anketā. 

KoNKURSA NoRISeS LAIKS UN 
VIeTA:
konkurss notiks Varakļānu kultūras 
namā, 12. februārī – svinot Varakļānu 
pilsētas dzimšanas dienu.

VĒRTĒŠANA:
mazo vokālistu sniegumu vērtēs 
žūrijas komisija; 
tiks vērtētas mazā dziedātāja vokālās 
dotības un muzikalitāte. 

Konkursa uzvarētājs iegūs titulu 
„Varakļānu pilsētas CĀLIS – 2012”.
Labākie konkursa dalībnieki tiks 
izvirzīti konkursam
„Varakļānu novada CĀLIS – 2012”

PIeTeIKUMI:
dalībnieki tiek reģistrēti tikai pēc pietei-
kuma anketām. Pieteikuma anketas 
pieejamas Varakļānu kultūras namā, kā 
arī online www.varaklani.lv. 
Varat rakstīt arī uz e-pastu: 
varaklanukn@inbox.lv un mēs Jums 
nosūtīsim anketu.

Aizpildītas pieteikumu anketas lūdzam 
nogādāt Varakļānu kultūras namā vai 
sūtīt uz e-pastu: 
varaklanukn@inbox.lv 
līdz 31. janvārim

Tālrunis informācijai:  Varakļānu KN 
64860964 vai 27790017 (Kristīne)

 veicināt pirmsskolas 
vecuma bērnu muzikālo 

 konkursā 

repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc 
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Varakļānu novada pašvaldība ar do-
mes 2011. gada 28. februāra lēmumu 
Nr. 2.3 uzsāka attīstības plānošanas do-
kumenta Varakļānu novada attīstības 
programma 2013. – 2019. gadam izs-
trādi.

Attīstības plānošanas dokuments 
tiek izstrādāts laika posmā no 2011. 
gada 28. februāra līdz 2012. gada 20. 
decembrim. 

Attīstības plānošanas mērķis ir no-
drošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Va-
rakļānu novada attīstību, atbilstoši tās 
potenciālam un resursiem, koordinējot 
sociālekonomiskās un telpiskās attīstības 
prioritātes.

Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Varakļānu novada attīstības program-
ma 2013. – 2019. gadam.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: 
Varakļānu novada pašvaldība.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas 
dokuments: stratēģiskā attīstības plā-
nošana. 

Attīstība plānošanas dokumenta plā-
notais termiņš ir 7 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas 
dokumenta īstenošana: Varakļānu no-
vads.

Atbildīgā apatpersona domes priekš-
sēdētāja Modra Vilkauša. 

Sabiedrības iespēja līdzdarboties at-
tīstības plānošanas dokumenta izstrādē 
ir darba grupās, sabiedriskajās apsprie-
šanās, semināros un diskusijās. Pieteik-
ties darba grupās var Varakļānu novada 
pašvaldībā (Rīgas ielā 13, Varakļāni, 
Varakļānu novads, LV-4838), iesniedzot 
rakstveida ieniegumu sekretāram vai 
elektroniski uz e-pastu: varaklani@va-

Paziņojums par 
Varakļānu novada 

teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam 

uzsākšanu
Saskaņā ar Varakļānu novada do-

mes 2011. gada 28. februāra lēmumu 
Nr. 2.2. „Par Varakļānu novada teri-
torijas plānojuma 2013. – 2024. ga-
dam izstrādes uzsākšanu” uzsākta 
Varakļānu novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2024. gadam sagatavošana. 
Teritorijas plānojuma 1. redakcija tiks 
nodota apspriešanai 2012. gada jūli-
jā – augustā, bet galīgā redakcija tiks 
apstiprināta 2012. gada oktobrī, sais-
tošie noteikumi tiks izdoti 2012. gada 
decembrī. Interesenti 6 nedēļas no 
sludinājuma publikācijas dienas var 
sniegt savus priekšlikumus, adresējot 
tos Varakļānu novada pašvaldībai, ad-
rese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļā-
nu novads, LV-4838, vai uz e-pastu: va-
rakļani@varakļani.lv. Iesniegumā jābūt 
norādītam iesniedzēja vārdam, uzvār-
dam, personas kodam un dzīvesvietas 
adresei.

bu nodrošināja SIA 
„B&L projekti”.  

Projekta kopē-
jās izmaksas sastāda Ls 112 465,66; 
attiecināmās izmaksas Ls 79358,92; 
ES finansējums Ls 71423,03, pašval-
dības finansējums Ls 41042,63 (cenas 
norādītas bez PVN).

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ 

NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Noslēgusies projekta 
„Satiksmes drošības 

uzlabošana Varakļānu 
pagastā” ieviešana
Varakļānu novada pašvaldība 

ir  īstenojusi  ERAF projektu „Satik-
smes drošības uzlabošana Varakļānu 
pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/
CFLA/109/051.

Projekta rezultātā ir izbūvēts gā-
jēju celiņš Latgales prospektā un ielu 
apgaismojums Latgales prospektā un 
Ausmas ielā.  Projekta kopējās izmak-
sas sastāda Ls 95 023,79,  no kurām 
ERAF finansējums Ls 79819,98, valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām  Ls 
3563,39 un pašvaldības finansējums 
Ls 11 640,42. 

Varakļānu novada pašvaldība ir īs-
tenojusi projektu „Administratīvās ēkas 
rekonstrukcija – aktu zāles piebūve” 
Murmastienes pagastā, līguma  Nr. 08-
05-L32100-00240.

Projekta ietvaros  tika veikta Mur-
mastienes pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas rekonstrukcija un  aktu 
zāles piebūve. Jaunā aktu zāle nodro-
šinās iedzīvotājiem saņemt mūsdienu 
prasībām  atbilstošus, kvalitatīvus kul-
tūras pakalpojumus.  Projekta ietvaros 
būvdarbus veica  SIA „Jēkabpils būve”, 
būvuzraugs A. Garančs, autoruzraudzī-

Noslēgusies projekta „Administratīvās ēkas 
rekonstrukcija – aktu zāles piebūve” ieviešana

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ 

NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ 

NĀKOTNĒ!
EIROPAS SAVIENĪBA

raklani.lv. Iesniegumā jānorāda: vārds, 
uzvārds, dzīves vietas adrese, e-pasts 
un/vai kontakttālrunis, kā arī darba gru-
pa, kurā vēlas piedalīties [Tautsaimnie-
cības darba grupa (uzņēmējdarbība, 
infrastruktūra, vide) Cilvēkresursu darba 
grupa (kultūra, izglītība, sports, veselība, 
pašvaldība)].

Sabiedriskās apspriešanas un pie-
teikšanās sākuma posms noteikts no 
2012. gada 10. janvāra līdz 2012. gada 
24. janvārim.

Darba grupu sanāksmes notiks: 
2012. gada janvārī – aprīlī Varakļānu no-
vada pašvaldības ēkas sēžu zālē (Rīgas 
ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-
4838). Datums un laiks plānotajām sa-
nāksmēm tiks paziņots atsevišķi. Attīstī-
bas programmas sabiedriskā apsprieša-
na plānota 2012. gada jūlijā – augustā.

Priekšlikumi Varakļānu novada attīs-
tības programmas 2013. – 2019. gadam 
izstrādei iesniedzami rakstveidā no 2012. 
gada 10. janvāra līdz 2012. gada 24. 
janvārim Varakļānu novada pašvaldībā 
(Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu no-
vads, LV-4838) vai elektroniski uz e-pas-
tu: varaklani@varaklani.lv norādot: vār-
du, uzvārdu, dzīves vietas adresi, e-pastu 
un/vai kontakttālruni, kā arī līdzdalības 
veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām tiks ievietota novada 
mājaslapā www.varaklani.lv, kā arī nosū-
tīta uz sabiedrības pārstāvju norādītajiem 
e-pastiem un ievietota vietējā laikrakstā.

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam izstrādi
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Informācija ganāmpulku īpašniekiem
2012. gadā atkal Lauksaimniecības 

Datu centrā [turpmāk LDC] 2 reizes 
gadā jāiesniedz Pārskats par stāvokli 
ganāmpulka novietnē. Šis pārskats par 
stāvokli uz 01.01.2012. LDC jāiesniedz 
līdz 01.02.2012.

Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli 
apzīmējamiem dzīvniekiem [zirgiem, liello-
piem, aitām, kazām, cūkām]. Sākot ar 2012. 
gada 1. janvāri Pārskatu par stāvokli ganām-
pulka novietnē ir iespējams iesniegt LDC ti-
kai autorizētajā sadaļā (nevis publiskajā).Lai 
saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko 
ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru 
jāslēdz līgums. Informācija par līguma slēg-
šanu atrodama LDC mājas lapā.

Joprojām šo pārskata veidlapu var 
sūtīt arī pa pastu vai iesniegt reģionālajās 
klientu apkalpošanas nodaļās. Madonas 
nodaļa strādā ceturtdienās no plkst. 8.30 
līdz plkst. 12.30.

Lauksaimniekiem Latvijā arī 2012. 
gadā būs iespējams saņemt papildu 

valsts tiešos maksājumus (PVTM), taču 
būs spēkā daži jauni nosacījumi:

PVTM var tikt piemēroti līdz 2012. •	
gadam ieskaitot, kamēr vēl pilnībā nav 
ieviesti ES tiešie maksājumi (TM) 100% 
līmenī, sanāk, ka šis ir pēdējais PVTM pie-
mērošanas gads;

kopējais tiešā atbalsta apjoms •	
(TA) jauno dalībvalstu lauksaimniekiem 
nevar pārsniegt līmeni, kādu ir tiesīgi sa-
ņemt veco dalībvalstu lauksaimnieki;

piešķirot PVTM 2012. gadā- jāņem •	
vērā ES –15 piemērotā modulācija.

Lai to ievērotu, 2012. gada PVTM pie-
šķiršanas kārtība nosaka, ka:

lauksaimniekiem, kuriem pienāk-1. 
sies TA virs LVL 3510, atbalsta summa ne-
tiks samazināta;

lauksaimniekiem, kuriem pienāk-2. 
sies TA virs LVL 3510, atbalsta summas 
daļai virs LVL 3510 tiks aprēķināts 10% sa-
mazinājums un tas tiks atņemts no PVTM 
summas;

lauksaimniekiem, kuriem pienāk-3. 
sies TA virs LVL 210840, PVTM summas 
daļai virs LVL 210840 tiks aprēķināts papil-
dus samazinājums 4% apmērā un tas tiks 
atņemts no PVTM summas;

lauksaimniekiem, kuriem pienāk-4. 
sies ES TM virs LVL 210840, ES TM sum-
mām virs LVL 210840 tiks aprēķināta 4% 
progresīvā modulācija un šis samazinā-
jums tiks atņemts no ES TM summas.

Pēc Zemkopības ministrijas provizo-
riskajiem aprēķiniem, 2012. gadā PVTM 
samazinājums attieksies uz aptuveni 5800 
lauksaimniekiem, bet lielāko daļu, aptuveni 
60 000 tiešo maksājumu atbalsta saņēmē-
jus šis samazinājums neskars. Bez tam lie-
lākajai daļai no minētajiem 5800 lauksaim-
niekiem PVTM samazinājumu kompensēs 
VPM atbalsta pieaugums.

          Informāciju apkopoja 
novada lauku attīstības speciāliste 

Janīna Grudule

Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu 
Latvijā strādājošos lauksaimniekus un viņu 
sadarbības partnerus. Vairāku gadu garu-
mā jutām, ka lauksaimniekiem ir nepiecie-
šama sava vide, kurā attālināti uzturēt ko-
munikāciju ar piegādātājiem, sadarbības 
partneriem un citiem nozares pārstāvjiem 
un pašiem savā starpā. Rezultātā šobrīd 
Latvijā ir radīts unikāls portāls, kur ir iespē-
jams saņemt nepieciešamo informāciju 
efektīvai lauksaimnieciskās ražošanas at-
tīstībai Latvijā. 

Mūsu portāla galvenais mērķis ir 
veicināt lauksaimniecības biznesa attīs-
tību Latvijā, piedāvājot:

noderīgu informāciju un tirdzniecības •	
vietu tiešsaistē;

Portāls farming.lv – tavs partneris lauksaimniecības biznesā
pilnveidot datu bāzi ar lauksaimniecī-•	
bas nozarei svarīgiem kontaktiem;
veicināt nepieciešamās informācijas •	
ātru, ērtu un vienkāršu apmaiņu inter-
neta vidē.

Farming.lv saviem apmeklētājiem 
piedāvā:

aktualitātes par to, kas ietekmē, attiecas •	
vai veicina lauksaimniecību Latvijā; par 
likumdošanu, MK noteikumiem un no-
zari saistītiem politiskiem jautājumiem;  
ziņas par biznesa vidi un ekonomiku, 
un citu aktuālu informāciju, kas ietekmē 
lauksaimniecības attīstību valstī;
privātpersonu un uzņēmumu sludināju-•	
mus par tehniku un iekārtām, tehnikas 
pakalpojumiem un nomu, rezerves da-

ļām un nekustamo īpašumu;
iespēja kompetentiem ekspertiem  uz-•	
dot savu jautājumu par subsīdijām, lop-
kopību, dārzkopību, būvniecību, mežu 
apsaimniekošanu, juridiskiem jautaju-
miem u.c.;
iespēju meklēt un atrast investoru savu •	
ideju realizācijai;
atrast sev nepieciešamos darbiniekus •	
vai darba vietu lauksaimniecības noza-
rē;
uzzināt par pasākumiem, saistītiem ar •	
lauksaimniecības nozari.

Farming.lv ir tavs sabiedrotais par 
lauksaimniecību Latvijā. 
Ienāc www.farming.lv un pārliecinies! 

Ar 2012. gada 1. janvāri Valsts Meža 
dienestā ir mainījušās uzraugāmo te-
ritoriju robežas un darba organizācijas 
kārtība.

Meža īpašniekiem, lai saņemtu 
apliecinājumu koku ciršanai, iesnieg-
tu pārskatus par saimniecisko darbību 
un kārtotu citus jautājumus, jāgriežas 
Madonas birojā, Skolas ielā 27, tālr. 
64829317. Veidlapas, kuras iesniedza-
mas birojā, var atrast internetā, VMD 
mājas lapā, sadaļā meža īpašniekiem. 

Pārskats par koku ciršanu jāie-

Meža īpašniekiem
sniedz katru gadu, arī ja apliecinājums 
koku ciršanai derīgs ilgāk. Uzmanība 
jāpievērš meža īpašniekiem, kuri kailcir-
tes cērt vairākos paņēmienos. Pārskatā 
jānorāda precīza katru gadu nocirstā 
platība. Pārskats jāiesniedz par meža 
atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu. 
Birojā vēlams iesniegt jau precīzi aizpil-
dītus dokumentus.

Izmaiņas likumdošanā paredz, ka 
meža inventarizācija, kas veikta pēc 
2000. gada 17. marta, derīga 20 gadus. 
Iepriekš veikto meža inventarizāciju ter-

miņš ir tāds, kāds noteikts.
Par sauso un vēja izgāzto koku cir-

šanu un izcirsto koku apjomu jāpaziņo 
Valsts Meža dienesta darbiniekiem.

Par visiem neskaidrajiem jautāju-
miem Murmastienes un Varakļānu pa-
gasta meža īpašniekiem nav jābrauc 
uzreiz uz Madonu, visu nepieciešamo 
informāciju var iegūt pie mežziņa E. 
Gruduļa, tālr. 26111748.

e. Grudulis,
 Varakļānu apgaitas mežzinis
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Ar autora vārdu, segvārdu vai ini-
ciāļiem parakstītajos raktos izteiktie 
viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas 
viedoklim. Atzīdams preses brīvības 
princius, „Varaklõnīts” sekmē dažādu 
uzskatu publicēšanu. Anonīmus raks-
tus redakcija nepieņem.
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25
Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650

Redaktore: A. Jaunzeme
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv

Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983

Tirāža: 750 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

No mūža kamola 
pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus 
māmuliņas sirds...

 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 

DeCeMBRĪ MIRUŠAJIeM:
Alīda Kanča – 75

Marta Leimane – 86

Pārdod sausu saskaldītu malku.
Iespējama piegāde.

Kravas cena ar piegādi – Ls 80,00
T. 26563524

Mūžizglītība 
nodarbinātām personām

Mācību centrs „BoRGS ” piedāvā Nodar-
binātības valsts aģentūrā reģistrētiem nodarbi-
nātām personām, kas izteikuši savu vēlmi dalī-
bai apmācībā un saņēmuši NVA izdotu kuponu 
(www.nva.gov.lv), apgūt zināšanas pēc  sekojo-
šām izglītības programmām:
1. valsts valoda atbilstoši zemākajam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
2. valsts valoda atbilstoši vidējam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
3. valsts valoda atbilstoši augstākajam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
4. angļu valoda bez priekšzināšanām – 90 st.
5. angļu valoda ar priekšzināšanām – 80 st.
6. vācu valoda bez priekšzināšanām – 90 st.
7. vācu valoda ar priekšzināšanām – 90 st.
8. krievu valoda – 150 st.
9. datorzinības bez priekšzināšanām – 90 st.
10. datorzinības ar priekšzināšanām – 90 st.
11. komunikācijas prasmes – 60 st.
12. psiholoģija un saskarsmes kultūra – 80 st.
13. floristika – 62 st.
14. uzņēmējdarbības pamati – 96 st.
15. projektu izstrāde – 70 st.
16. ekonomikas pamati – 80 st.
17. darba aizsardzība un drošība – 159 st. 
Norādītās programmas ir iespējams apgūt arī 
par maksu.
Mācības notiks: Pils 25, Varakļāni, Varakļānu 
novads (mūzikas un mākslas skola)
Sīkāka informācija: www.nva.gov.lv
Tālrunis informācijai: 64866505; 29533811
e-pasts: larisa.ed@inbox.lv

No kopējās gaitas
Pēdējā gaita sauc.
Mūžs ierit zemē
Kā dīgstošs grauds.
No kopējās gaitas
Pēdējā gaitā
Un piemiņā 
Ierit tavs mūžs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Venerandai Visnapei, vīru kapu 

kalniņā pavadot.

Mājas iedzīvotāji

Jau atkal viena zvaigzne
tur augšā šonakt dziest.
Sirds visu atdevusi,
beidz priecāties un ciest.

  (A. Štrauss)

Mūsu līdzjūtība Annai Tāraudai, 
pavadot vīru mūžības ceļā.

Mājas iedzīvotāji

Pārdod lapu koku malku, ar piegādi, 
3m garu vai sagrieztu klučos.

Raksta pavadzīmes 
(sociālajam dienestam).

T. 29480554, Ivars

Magoņu guni kad kursi,
Lai nelaimes aizdzīt tu spēj,
Ziedos laimes putekšņus bursi,
Lai aiznes tos pasaulē vēji.

Tad saziedēs magoņu pļavas
Un reibinās cilvēku prātus,
Tās domas labās būs tavas
Kas aizsāks brīnumu stāstus.

Būs prieka apvīti vārdi,
Ko laimīgi cilvēki iedos,
Būs pasaule vaļā kā vārti,
Kur stāvēsi magoņu ziedos.
  (Svilāne)

Sveicam  Sarmīti  Kalniņu  
50 gadu  jubilejā!

SIA „JILLS” kolektīvs

Policijas informācija
04.12. Varakļānos, Rīgas ielā 47, sa-

bojātas mājas durvis.
09.12. Murmastienes pag. iekļūts 

vairākās neapdzīvotās mājās un no tām 
nozagtas dažādas saimnieciskas lietas.

10.12. Madonas slimnīcā ievietots 
pils. S., kurš piekauts pie kafejnīcas 
„Mēnesgaisma”.

11.12. Varakļānos, 1. Maija laukumā 
3, no SIA „Jills” veikala telpām pils. R. 
nozaga degvīna pudeli.

13.12. Varakļānos, 1. Maija laukumā 
3, no SIA „Jills” veikala telpām pils. S. 
nozaga kafiju.

15.12. Varakļānos, pa Pils ielu pils. 
B. vadīja velosipēdu alkohola reibumā, 
konstatētas 2.87 promiles alkohola.

20.12. Varakļānu pag. „Kokaros” 
dega galdniecības cehs.

27.12. Murmastienes pag. sadega 
a/m BMW.

29.12. Madonas slimnīcā ievietots 
pils. S. ar lauztu roku.

M. Lindāns

Bezdarbniekiem un 
darba meklētājiem

Mācību centrs „BoRGS” piedāvā Nodar-
binātības valsts aģentūrā reģistrētiem bezdarb-
niekiem un darba meklētājiem, kas izteikuši 
savu vēlmi dalībai apmācībā un saņēmuši NVA 
izdotu kuponu (www.nva.gov.lv), apgūt zināša-
nas pēc  sekojošām izglītības programmām:
1. valsts valoda atbilstoši zemākajam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
2. valsts valoda atbilstoši vidējam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
3. valsts valoda atbilstoši augstākajam
valodas prasmes līmenim – 120 st.
4. angļu valoda bez priekšzināšanām – 150 st.
5. angļu valoda ar priekšzināšanām – 100 st.
6. vācu valoda bez priekšzināšanām – 150 st.
7. vācu valoda ar priekšzināšanām – 100 st.
8. krievu valoda bez priekšzināšanām – 150 st.
9. krievu valoda ar priekšzināšanām – 100 st.
10. datorzinības bez priekšzināšanām – 120 st.
11. datorzinības ar priekšzināšanām – 120 st.
12. komunikācijas prasmes – 60 st.
13. komercdarbība laukos, ES struktūrfondu
piedāvājums – 150 st.
14. vadība un kvalitātes vadības pamati – 150 st.
15. komercdarbības pamati – 150 st.
16. saimniecības vadīšana – 120 st.
17. lietvedība – 60 st. 
18. praktiskais mārketings un mārketinga
komunikācija – 150 st.
19. pārdošanas darba organizācija – 120 st.
Bezdarbniekiem  stipendija 70.00 Ls/mēn.


