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Februāris – Varakļānu
pilsētas dzimšanas dienas
         mēnesis
Šajā mazajā, baltajā pilsētā
Dimd smēdes un zvaigznes kaļ siekiem.
Šajā mazajā, baltajā pilsētā
Mazie varakļānieši aug un dzied!

12. februārī plkst. 13.00
KONKURSS – KONCERTS „MĒS
VARAKĻĀNOS” konkurss „Varakļānu
pilsētas CĀLIS – 2012” koncerts
Sveiciens Varakļānu pilsētai no:
Varakļānu mūzikas skolas,
Varakļānu vidusskolas,
Bērzgales
vokālā
ansambļa
„KNIFS” (vadītāja Guntra Kuzmina, Rēzeknes novads)
Varakļānu LAPSA sveiks konkursa
laureātus un visus cienās ar DZIMŠANAS DIENAS KLIŅĢERI
Svētku diena pienākusi. Krāšņi rotātajā zālē pulcējas konkursa dalībnieki,
vecāki un vecvecāki, draugi un paziņas.

Konkursu atklāj Ērika Kanča, kura
pati arī kādreiz bija Varakļānu cālis, bet
tagad mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā.
Kad ierodas Varakļānu Lapsa, mazie dziedātāji viens pēc otra dodas uz
skatuvi, lai izpildītu divas dziesmiņas.
Tie ir: Karīna Upeniece, Emīls Vecozols, Anna Mālniece, Eimija Kumačeva
un Rinalds Eiduks. Bērnus konkursam
sagatavoja Līva Kanča. Mazos konkursantus vērtēja Agnija Strūberga, Ārija
Tumane un Guntra Kuzmina.
Kamēr žūrija apspriežas, skatītājiem ir iespēja baudīt priekšnesumus,
ko sniedz jau bijušie cāļi. Ļoti atraktīvs,
turpinājums 2. lpp.

Robertam Mūkam veltītais
jaunrades konkurss 12. lpp.
Tradicionālā RETRO balle
Varakļānu vidusskolā 12. lpp.
Pasākumi novadā 13. lpp.
Bibliotēkas ziņas 14. lpp.
Pasākumi Stirnienes pamastkolā
15. lpp.
Autoveiklības sacensības uz ledus
„Ļovāni 2012” 16. lpp.

Varakļānu lapsa kopā ar pasākuma vadītāju Ēriku Kanču.
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Karīna Upeniece.

Emīls Vecozols.

Anna Mālniece.

Eimija Kumačeva.

Deina Svilāne.

Popgrupiņa no Varakļānu vidusskolas.

Elīna Eiduka.

Deivija Zepa.

Meiteņu mūsdienu deju grupa.

Kaspars Eiduks.

Rinalds Eiduks.

Melānija Paula
Upmale.
sirsnīgs, dzidri skanošs ir Bērzgales vokālā ansambļa „Knifs” sniegums. Tajā
dzied 5 meitenes, ansamblis pastāv 5
gadus. Viņu motīvs: „Visu, ko dari, dari
no sirds”.
Sveicienus no Varakļānu vidusskolas nes soliste Deivijas Zepa (10. klase), Melānija Paula Upmale (3. klase)
stāsta pasaku par pilsētas un lauku peli
(skolotāja Sandra Grudule), 1. – 2. klašu popgrupa dzied dziesmu par pelēm
(skolotāja Ilze Eiduka), atraktīvu mūsdienu deju dejo skolotājas Ilonas Cvetkovas vadītās meitenes.
Savukārt Mūzikas skolas audzēkņi
rāda savu prasmi gan spēlēšanās, gan
dziedāšanā.
Varējām paklausīties Elīnas Eidukas
flautas un Kaspara Eiduka trompetes
solo, Deinas Svilānes dziedāto dziesmiņu par strūklakām un mūzikas skolas
vokālā ansambļa sniegumu.
Tā vienā elpas vilcienā koncerts
izskanējis, un pienācis pasākuma kulminācijas brīdis – konkursa laureātu un
titulu paziņošana.
Cālis Džentelmenis – Rinalds Eiduks.
Apdomīgākais Cālis – Eimija Kumačeva.
Ritmiskākais Cālis – Emīls Vecozols.
Vice Cālis – Karīna Upeniece.
Cālis 2012 – Anna Mālniece.
Apsveicam! Priecājamies par mazajiem dziedātājiem, viņu vecākiem un
skolotājiem!
Svētki turpinās!
A. Jaunzemes teksts un foto
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Mūzikas skolas vokālais ansamblis.

Lapsa un svētku kliņģeris.

Cāļi kopā ar pedagogiem.
2. r. no kreisās – Agnija Strūberga, Līva Knača un Guntra Kuzmina.

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

2012. gada 26. janvārī
Nr. 1
1. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par
Varakļānu novada pašvaldības 2012.
gada budžetu” apstiprināšana.
2. Par grozījumiem Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA statūtos.
3. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa
Ilmāra Basankoviča pilnvaru pagarināšanu.
4. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstos.
5. Par pašvaldībai piederošo ne-

kustamo īpašumu atkārtotu izsoli.
6. Par nekustamā īpašuma „Daugavas” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Alvīnes” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par adreses noteikšanu.
10. Par nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu.
11. Par zemes nomas līgumiem.
12. Par zemes lietošanas mērķa
maiņu.
13. Par iepriekšējā perioda neizmantotā atvaļinājuma piešķiršanu
Modrai Vilkaušai.
14. Par naudas balvu piešķiršanu.
15. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā.
16. Par sociālo dzīvokļu piešķiršanu.
17. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
18. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu.

19. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
20. Par izīrētās dzīvojamās telpas
apmaiņu.
21. SIA „Baltic Eco” iesnieguma
izskatīšana.
22. Par projektu „Peldbaseina izveide Varakļānu pilsētā”:
1. atbalstīt aktualizēto pieteikumu
ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu
konkursā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par
peldbaseina izveidi Varakļānu pilsētā;
2. apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 79 983,20 apmērā;
3. apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas Ls 65 560,00 apmērā,
tai skaitā:
- pašvaldības finansējums –
Ls 6 556,00;
- ELFLA finansējums –
Ls 59 004,00;
4. Projekta sākotnējo realizāciju
veikt par pašvaldības rīcībā esošiem
finanšu līdzekļiem.
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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VISS ar kaut ko sākasRĪTS sākas ar saules staru
Un rasu zieda kausā.
DRAUDZĪBA sākas ar smaidu
Un siltu drauga plaukstu.
MĪLESTĪBA ar acu skatu,
Kas saista un nelaiž vaļā,
Ar satraukumu krūtīs
Un sirdspukstiem skaļiem.
Un PRIEKS sākas tur...
Ku Dvēseles durvis vaļā...

Sirsnīgi sveicam
februāra jubilārus
Varakļānu
novadā!

15
Vineta Reinieka
Emīls Tučs
18
Gatis Bečs
Viktors Krištops
Jolanta Nagle
Ieva Ozoliņa
Rita Putniņa
Edgars Putniņš
Mikus Runčs
Džeina Strode
Linda Vanaga

35
Ilmārs Indāns
Ģirts Leimanis
Sergejs Onufrijevs
Rolands Ragausis

20
Gita Ašmane
Kristaps Gagainis
Sandris Justs

45
Ilona Jakoviča
Māris Justelis
Rita Mičule

25
Māris Bārbals
Dairis Bečs
Kristīne Bogdanova
Jānis Caune
Diāna Eriņa
Ligita Stafecka
30
Raitis Mozga
Inese Rudakova
Līga Osipova

40
Svetlana Sermā
Anna
Zvaigzne-Tavare

50
Marija Caune
Viktorijs Justs
Aivars Slūka
Anita Stiuka
55
Juris Kārklis
Māris Rublovskis
60
Alberts Lēpers

65
Anna Golubeva
Jānis Nevlans
Juris Začs
70
Timofejs Beļusovs
Pēteris Cekuls
Pēteris Eiduks
Georgijs Simerovs
75
Stefānija Dukaļska
80
Aleksandra Slūka
Ilona Zeimule
85
Amālija Knikste
90
Paulīna Bernāne
Anna Greisle
Jūlijana Zīmele
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Par pieejamu un sakārtotu vidi
Pieejamība nozīmē to, ka tam, kas
ir radīts cilvēku lietošanai, ir jābūt pieejamam visiem – gan jauniem, gan veciem,
neatkarīgi no viņu spējām. Lai sasniegtu
šo mērķi, būvvidei, ikdienā lietojamiem
priekšmetiem, pakalpojumiem, kultūrai,
informācijai ir jākļūst draudzīgākai un ērtākai ikvienam.
Ir pagājis gandrīz gads, kā esam sākuši dzīvot jaunās, projekta ietvaros atremontētās telpās Alternatīvās aprūpes centrā (turpmāk tekstā – centrs), Rīgas ielā 9,
Varakļānos. Centrs ir Varakļānu novada
pašvaldības sociālā dienesta struktūrvienība, kura sniedz bezmaksas sociālos pakalpojumus – 5 gadu garumā no projekta
pabeigšanas. Centra mērķis ir nodrošināt
sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu,
brīvā laika pavadīšanas iespējas centra
klientiem. Pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām sniedzot psihosociā-

lu atbalstu, pēc vajadzības piesaistot psihologa pakalpojumus. Organizēt dažādas
radošās nodarbības, konsultācijas pēc
klientu interesēm. Nodrošināt šai klientu
grupai iespēju centrā izmantot dušas telpas un veļas mazgāšanas pakalpojumus.
Personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir pieejams lifts. Darbā ar bērniem
no 3 līdz 6 gadu vecuma nodrošināt
īslaicīgu to pieskatīšanu, iepriekš saskaņojot vajadzības. Bērniem un vecākiem,
nonākušiem krīzes situācijā, uz noteiktu
laiku izmantot psihologa un krīzes istabas
pakalpojumus. Ar krīzes situāciju šajā gadījumā būtu jāsaprot ģimenē pēkšņu notikumu vai kādu nepārvaramu varu (stihija,
ugunsgrēks, vardarbība, u.c.), kura liedz
vai apdraud ģimenei (personai) uzturēties
savā mājoklī. Informāciju par pakalpojumiem var saņemt centrā pie sociālā darbinieka.

Uzsākot darbu, bijām nedaudz noraizējušies, vai cilvēki nāks pie mums. Tagad varam būt apmierināti, ka pensionāri
un invalīdi izmanto dušas telpu un veļas
mazgāšanas pakalpojumus. Iepriekš piesakoties, var 2 reizes mēnesi mazgāties
un 2 reizes mēnesī mazgāt veļu. Pensionāru biedrība rīko sapulces, kurās plāno
savas darbības. Psihologa pakalpojumus
var saņemt ceturtdienās no plkst. 14.00
līdz 18.00.
Apkārtējā vide kļūst draudzīgāka un
ērtāka ikvienam, ja iespējams uzzināt vajadzīgo un vienkārši nokļūt vajadzīgā vidē.
Tad labi jūtas kā klients, tā arī pakalpojuma sniedzējs.
,,Darot labu citiem, tu vienlaikus dziedini pats sevi, jo prieks ir garīgas zāles.”
/D. Bonhēfers/
Aina Kanča,
Varakļānu novada soc. dienesta vadītāja

4. februāris – Pasaules Pretvēža diena

Policijas informācija

Katru gadu 4. februārī visā pasaulē atzīmē Pasaules Pretvēža dienu,
kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju
izpratni un zināšanas par onkoloģiskām saslimšanām, onkoloģisko
slimību profilaksi, laicīgu to atklāšanu
un ārstēšanas uzsākšanu.
Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, saslimstība un mirstība no ļaundabīgiem audzējiem
ir augsta. Kopējie saslimstības rādītāji Latvijā
būtiski neatšķiras no ES vidējiem rādītājiem
(izņemot plaušu vēzi), bet mirstības rādītāji ir
augstāki. Katru gadu pieaug pacientu skaits,
kuriem vēzis tiek diagnosticēts pirmo reizi
mūžā. Vīrieši biežāk slimo ar plaušu vēzi,
prostatas vēzi, kolorektālo vēzi, bet sievietes
– ar krūts vēzi, kolorektālo vēzi, ādas vēzis
un dzemdes kakla vēzi. Tāpat Latvijā ir liels
primāri ielaisto vizuālo lokalizāciju (mutes
dobuma, ādas, krūts, dzemdes kakla, taisnās zarnas) audzēju īpatsvars. Aptuveni ceturtā daļa atklāto vēža gadījumu ir III un IV
stadijā, tātad novēloti atklāti. Nāves cēloņu
struktūrā ļaundabīgie audzēji jau ilgāku laiku
ieņem otro vietu aiz sirds un asinsvadu slimībām. Vīriešu mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir augstāka nekā sieviešu mirstība.
Pēc Pasaules Veselības organizācijas
aplēsēm vairāk nekā trešdaļu ļaundabīgo audzēju ir iespējams novērst, ievērojot veselīga
dzīvesveida principus – samazinot atkarību
izraisošo vielu lietošanu (alkohola lietošanu
un smēķēšanu), lietojot veselīgu uzturu un
veicot regulāras fiziskās aktivitātes. Būtisku
lomu ļaundabīgo audzēju novēršanā un laicīgā atklāšanā ir regulārai profilaktisko apskašu veikšanai un ārsta apmeklēšanai.
Lai arī kopš 2009. gada Latvijā ir ieviesta valsts apmaksāta vēža savlaicīgas atklāšanas programma krūts, dzemdes kakla

01.01. Varakļānos, Jēkabpils šoseja
3, privātā pasākuma laikā pirtī nozagts
pils.B. piederošais mobilais telefons.
03.01. Varakļānos, Miera ielā 2, uzlauzta pils.G. piederošā garāža un no tās
nozagts akumulators.
03.01. Saņemts iesniegums par pils.
S. piederošās garāžas uzlaušanas un gumijas laivas zādzības faktu 2011. g. augusta mēnesī, Varakļānos, Miera ielā 2.
10.01. Varakļānu pag. īpašumā
„Smiltāji” no traktora noticis mēģinājums
nozagt dīzeļdegvielu.
12.01. Saņemts iesniegums par pils.
L. piederošās garāžas uzlaušanas un dažādu mantu zādzības faktu 2011.g. septembra mēnesī, Varakļānos, Miera ielā 2.
12.01. Varakļānu pag. Silakrogā pils.
D. vadīja a/m Volvo, būdams alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 2.76 promiles alkohola.
13.01. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. S. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā un nokrita. Ievietots Madonas slimnīcā, kur sniegta medicīniskā
pārbaude un konstatētas 3.46 promiles
alkohola.
13.01. Saņemts iesniegums par pils.
Š. piederošās garāžas uzlaušanas un riepu zādzības faktu 2011.g., Varakļānos,
Miera ielā 2.
13.01. Varakļānu pag. ceļa SmilšukalnsMuiža 1km pils.T. vadīja a/m VW
Golf Variant, būdams alkohola reibumā,
pārbaudē konstatētas 2.92 promiles alkohola.
20.01. Varakļānos, Rīgas ielā 9, iebraucot ar a/m, sabojāta ēkas siena.
M. Lindāns

un kolorektālajam vēzim, iedzīvotāju
atsaucība nav apmierinoša un apmeklētības rādītāji ir salīdzinoši
zemi. Tomēr pakāpeniski iedzīvotāju
apmeklētība pieaug – 2011. gadā
valsts apmaksātās vēža savlaicīgas
atklāšanas programmas ietvaros 36.2%
sievietes veikušas izmeklējumus krūts vēzim, bet 38.5% sievietes – dzemdes kakla
vēzim no kopējā uzaicināto sieviešu skaita.
Viszemākais aptveres rādītājs ir kolorektālā
vēža valsts apmaksātajā savlaicīgas atklāšanas programmā (tikai 6% – 7% no aptuveni
800 000 cilvēku lielās riska grupas).
Pasaules Pretvēža dienā Veselības ministrija atgādina iedzīvotājiem par ļaundabīgo audzēju savlaicīgu diagnostiku un aicina
Latvijas iedzīvotājus rūpēties par savu veselību, apmeklēt ārstu un veikt šādus valsts
apmaksātus izmeklējumus:
• sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem – dzemdes kakla vēža pārbaude reizi
trijos gados;
• sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem – krūts dziedzeru mammogrāfijas pārbaude vienu reizi divos gados;
• iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem
– zarnu vēža pārbaude vienu reizi gadā (par
pārbaudes iespējām jautājiet savam ģimenes ārstam).
Papildus informāciju par valsts apmaksāto vēža savlaicīgas atklāšanas programmu un izmeklējumu veikšanas iespējām
varat uzzināt, zvanot uz Nacionālā veselības
dienesta (NVD) informatīvo bezmaksas tālruni 80001234, kā arī interneta vietnē – www.
vmnvd.gov.lv
Neizmet vēstuli, ej pie ārsta un
pārbaudies!
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Varakļānu novada
pašvaldības
2012. gada budžets
Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedz. ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā
gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
IV Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā)
vai kredītiestādēs
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
V Transfertu ieņēmumi
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
dotācija
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta
mērķdotācijas
Pašvaldību budzētā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību
budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto daļu projektu īstenošanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

Gada plāns
(latos)
1 646 992
626 779
622 819
622 819
554 280
57 001
6 305
5 233
3 960
200

1 500
190
20

150
400
1 500
922 613
42 959
240 655
589 683
316
27 500

19 000
2 500
97 600
12 000
7 000
7 000
2 500
100
30 000

Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Finanšu un fiskālā darbība
Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam
Pārējās tieslietu iestādes
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Teritoriju attīstība
Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi
Bibliotēkas
Muzeji un izstādes
Kultūras centri, nami, klubi
Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības
1. posms (ISCED-97 0. un 1. līmenis)
Vispārējā un profesionālā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Deputātu darba alga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Ped. personāla darba alga no VB
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas no VB
Preces un pakalpojumi
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi
Dienas nauda
Pārējie komandējumu izdevumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem
Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

500
1 500
10 000
12 000
15 000
1 681 889
259 535
59 969
25 000
52 000
8 049
27 500
99 300
16 639
11 093
43 699
32 169
88 221
145 139
233 103
102 807
247 239
70 835
18 000
141 592
1 681 889
1 080 695
3 500
658 347
208 396
3 430
156 820
50 202
369 726
564
1 580
840
200
16 070
18 900
3 950
41 360
13 990
3 000
6 770
1 312
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Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administrācijas izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās
apdrošināšanas prēmijas
Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Ēku, telpu īre un noma
Zemes noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Pārējā noma
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Biroja preces
Inventārs
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mīkstais inventārs
Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi
Ēdināšanas izdevumi
Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav
minēti kodos 2361,2362,2363,2364 un 2365
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi
Procentu izdevumi
Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi
Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
Transportlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Antīkie un citi mākslas priekšmeti
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pabalsti veselības aprūpei naudā
Pabalsti ēdināšanai naudā
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas
situācijās
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

458
21 575

6 500
6 431
4 978
1 212
6 298
3 434
40
500
5 240
1 238
41 142
7 900
6 805
19 570
26 705
4 160
42 200
2 797
700
37 500
1 100

2 150
1 557
9 000
25 000
25 000

71 468
18 910
16 100
4 600
6 250
300
21 908
3 400
83 000
4 000
7 000
500
18 000
500
45 000
8 000
52 000

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai
DEFICĪTS (–)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda beigām
Aizņēmumi
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit.
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
Autotransports
Atkritumu apsaimniekošana
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās
apdrošināšanas prēmijas
Ceļu un ielu kārtējais remonts
Iekārtu un inventāra īre un noma
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Inventārs
Degviela
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa
maksājumi
Dabas resursu nodoklis
Pamatkapitāla veidošana
Saimniecības pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda beigām

7
52 000

-34 897
34 897
134 017
-134 017
-99 120
255 780
-354 900
43 840
43 840
1 000
1 000
42 840
42 840
157 667
156 667
1 000
157 667
17 950
13 465
1 000
3 485
71 520
8 500
500
25
6 000
300
15 000
200
2 500
6 500
650
150
20 000
10 000
200
995
68 197
1 400
66 797
-113 827
113 827
113 827
-113 827
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Desmitajā jubilejā
„Pīlādzītim”
Kad krāsaino vasaru jau atvasara sedz,
Kad rūgtās pīlādžogās saulriets jau
uguni dedz,
Deg „Pīlādzītis” un vēl daudziem
pavasariem durvis vērs,
Rudens brieduma augļus pūriem svērs
un svērs...
Pagājis 10, kā „Pīlādzītis” rullē,
Jo Lidija tā stūri braši stūrē.
Darbība kā vīns lai ilgi rūgst,
Pasākumu un enerģijas lai nepietrūkst!

„Sidrablāsēm” – 10
Zied pavasaris, līdz rudens salna kož
zobiem ledainiem,
Bet rudens tikai tad ienākas līdz ar
vējiem lietainiem.
Kaut „Sidrablāsēm” dziesmu notis
sidraba dzīpariem ieaustas,
Sidraba kristālā melodijas vēl skanīgāk
izdziedas.
Jau 10 gadus melodijas virmo,
kopš skandējāt Jūs
savu dziesmu pirmo.
Arī turpmāk spītējot gaiši spīdēt,
Gadiem pāri dziesmai skanēt un
dimdēt!

Desmitajos šūpuļa
svētkos „Vēlziedēm”
„Vēlziedes” – Jūs puķes rudenīgās, bet
ziedošās koši,
Pie Jums mājas raduši danču soļi –
viegli, apburoši.
Tie katram liek pār pelēkiem toņiem
varavīksnes krāsām klāties,
Nedienai skarbai zust un priekam
dzirkstošam sirdī krāties.
Lai Vaļai it nekad nenoplok jonis
Un fantāzijas krāsainais tonis!
Vēl jaunus dančus vest un vest,
Vārdu „Vēlziedes” pasaulē nest un nest!
Lidijai Jostsonei, Agnijai Strūbergai,
Valentīnai Briškai un visu kolektīvu
dalībniekiem būt tikpat ziedošiem,
radošiem – vadīt, dziedāt un dancot vēl
un vēl daudzus bagātus gadus!
„Bokonu bruykline”
Dzidra Bruzgule

„Pīlādzītim” – 10
Pensionāru
padomes priekšsēdētāja Lidija Jostsone
Nemanot ir pagājuši
šie gadi. Cik daudz ir strādāts, skatīts, braukts, dejots, dziedāts un smiets!
Šie gadi nav pagājuši bez rūpēm un
asarām. Ekskursijās esam pabijuši visos
Latvijas novados. Esam brīnījušies par
mūsu dabas skaistumu, cilvēku darba
spējām un izdomu. Kamdēļ man vajadzīga
sveša zeme? Mākslu un kultūru baudījām
ne tikai savās mājās, bet apmeklējām teātra izrādes Rīgā, Valmierā un Daugavpilī.
Un kur nu vēl pensionāru vakari un
eglītes!
Pa šiem gadiem uz Varakļāniem tika
atvestas neskaitāmas tonnas humānās
palīdzības no Rīgas, Ogres, Olaines, Vācijas, Dānijas. Man ir daudz turīgu draugu
Rīgā, kuri arī sagādā mums palīdzību.
Humāno palīdzību dalām trešdienās,
kā jau cilvēki zina. Cilvēki ir dažādi. Citi atnāk un paņem sainītī to, ko viņiem vajag.
Ir tādi, kuri stiepj maisiem un katru trešdienu. Kur liek?
Esmu rūpējusies, meklējusi un braukusi gan karstumā, gan aukstumā, lai tikai
cilvēkiem būtu apģērbi un apavi. Strādāju
bez algas. Tad gribētos vairāk dzirdēt šo
vārdiņu „Paldies”, nevis melus.
Mūsu pensionāru padomē pašreiz
darbojas astoņi cilvēki. Paldies viņiem par
sapratni un atbalstu!
Paldies domei, kura ieklausās mūsu
vajadzībās un saprot mūs!
2012. gads ir „Pīlādzīša” jubilejas
gads. Tāpēc visi mūsu pasākumi būs veltīti
jubilejai. Apmeklēsim tos! Būsim aktīvi un
draudzīgi! Lai mums visiem veselība un
labs prāts!
Dāmu – senioru deju
grupas „Vēlziedes” vadītāja Valentīna Briška
Dvēseli saviļņo draugi un
deja
Deja visus ļaudis priecē,
Bijis tā un vienmēr būs.
Dejas baltā dvēselīte
Skaidrus dara arī mūs.
Varakļānu pensionāru klubu „Pīlādzītis” nodibinājām 2002. gadā. Šajā laikā
piedzima arī dāmu – senioru deju grupa
„Vēlziedes”.
Deju repertuāru apguvu Laimdotas
Andersones (Starptautisko deju konsultante Latvijā) rīkotajos semināros Rīgā.
Kolektīvs apguva angļu, amerikāņu, vācu,

itāļu, dāņu, spāņu, austriešu, franču, izraēliešu, skotu u.c., kopskaitā 30 dejas.
2005. gadā kolektīvu uzņēma Varakļānu kultūras nama pašdarbnieku saimē
(direktors Ivars Šminiņš). Šajā laikā uzstājāmies vairākos novados: Daugavpils,
Ludzas, Rēzeknes, Madonas, Jēkabpils,
Siguldas un Rīgā „Ave sol” koncertzālē –
pensionāru – senioru partijas dibināšanas
kongresā.
Tajā laikā vēl skaitījāmies Madonas
rajona teritorijā, taču „Vēlziedes” aicināja
uzstāties arī Latgales pasākumos – pensionāru senioru festivālos Daugavpilī, Ludzā, Krāslavā, Preiļos.
2008. gadā kolektīvs izstājās no Latvijas senioru – dāmu deju biedrības (finanšu
trūkuma dēļ).
Kņud apkārt dzīve, elš un rosās,
Un kas gan mums dejot liedz?
Zinām, ka cilvēka dvēseli saviļņo mūzika, draugi un dejas. Mēs, „Vēlziedes”,
turpinām dejot savas dejas un dodamies
tur, kur esam lūgtas un gaidītas. Mūsu
kolektīvu laipni uztur Varakļānu kultūras
nams (direktore Ruta Laizāne).
Kad uzsmaida cilvēki labi, pat liekas,
ka akmeņi zied...
Ne jau sudrabs un zelts ir liela bagātība, arī mīļam vārdam, mūzikai un dejai ir
savs svars.
Steigā, mēģinājumos, koncertos, uztraukumos un priekos ir pagājuši 10 gadi.
Liels paldies visam kolektīvam par nesavtīgo darbošanos: R. Geņai K., Verai, Norai,
Geņai M., Alvīnei, Alīdei, Olgai, Oļai, Lonijai, Ņinai, Annai, Ļenai, Ļoņai, Ģertrūdei,
arī kungiem Žanim un Viktoram. Paldies
„Pīlādzīša” vadītājai Lidijai par rūpi, atbalstu, mierinājumu un mīļiem vārdiem!
Mums bija atsaucīgi, jauki sponsori:
uzņēmēji A. Naglis, J. Erels, G. Skutelis,
G. Mālnieks, Gerkens, Saeimas deputāti A. Naglis, J. Aleksandrovs, pagasta
priekšsēdētājs J. Bārbals, farmaceiti Mičāne, Aļeiņikova, Laizāns, „Saules” veikals,
SIA „Meļņi” un dome, kas nekad neliedza
transportu. Pateicoties sponsoriem, mums
ir tērpi, atskaņotāji un transports.
Lai prieks kā skaisti ziedi plaukst, un
pilnas saujas veselības mūsu atbalstītājiem un „Vēlziedēm”!
Juris Krasts
„Pīlādzītim” novēlu
ilgu mūžu.
Es padomē biju saimnieka vietnieks. Gadījās,
ka saimnieks nevarēja
braukt pēc humānās pa-
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līdzības, tad to darīju es. Pārcelt 500 kg
smagās kastes sievietēm ir par grūtu.
Mans hobijs ir pīšana. Vasarā sagatavoju materiālus, bet ziemā strādāju.
Ar saviem izpītajiem darbiem esmu
piedalījies muzejā izstādēs, ar tiem varēja
iepazīties arī Sociālās aprūpes centrā.
Esmu ceļotājs. Pagājušajā vasarā
apceļoju Igauniju. Par saviem iespaidiem
pastāstu un parādu uzfilmēto padomes
locekļiem.
Novēlu veselību, draudzīgu sadzīvošanu un ceļošanu.
Leonora Stabulniece
Ko esmu guvusi no
darbošanās klubiņā? Atvērusi iespēju durvis, lai izrautos no pelēkās vienveidības
un rūsēšanas kaktā!
Ar lielāku vai mazāku
gadu diapazonu, lai aizmirstu rūpes un
raizes, dziesmu mīļotājas pulcējamies
vokālā ansambļa „Sidrablāse” mēģinājumos.
Marta Bārbale saka: „Es vēlos savu
mūžu izdziedāt, kā dzērve izdzied savu
ilgu kāsi, kā jūra izdzied savu sāļo lāsi.”
Šī doma attiecināma tieši uz mums, jo
vairums dziedam jau no neatminamiem
laikiem.
Dziesma plūst no sirds uz sirdi, katram dāvā labu dienu. Sasilda, ielīksmo
dvēseli, palīdz aizmirst rūgtumu, nogurumu, savus gadus. Dziesmā mēs kļūstam
jaunākas.
Kustība – viena no dzīvības pamatnoteikumiem. Cilvēkam jābūt darbīgam,
aktīvam, kustīgam visā savā dzīves laikā.
Darbošanās „Vēlziedēs” sniedz ne tikai
garīgumu dejā, bet arī dziedniecībā. Arī
man.
Deja devusi man iespēju pabūt tuvākos un tālākos ciemos. Tikties ar sev līdzīgiem domubiedriem. Pabūt tajā vidē un
attiecību noskaņās.
Mēģinājumi ir tikšanās uz balta prieka
takas. Abos kolektīvos valda savstarpēja
sapratnes un atvērtības gaisotne. Sveša
ir augstprātība. Starpbrīžos – tīkamā sievišķā pačalošana. Nereti ar humora dzirksti, kas uzmet smieklu šalti – vitamīni visai
dienai.
Klubiņa rīkotajās ekskursijās esmu
izbraukājusi stūru stūriem tēvzemi, krājot
un gūstot priekšstatus, atziņas, iespaidus.
Mana paaudze dzīvoja laikmetā, kad
pastāvēja vērtības, kuras varēja uzskatīt par mūžīgām: svēta mīlestība, godīgs
darbs, tīra sirdsapziņa. Tas pasargāja no
pazušanas visatļautības brikšņos.
Mūsdienās sabiedrībā vecums tiek
uzskatīts par nepiedienīgu. Jā, vecums

jaunībai nav brālis. Bet ikviens agrāk vai
vēlāk, vai daudz, daudz vēlāk aiziesim tur,
kur neviens nav vecs...
Es pateicos visiem tiem, ar kuriem
esmu kopā darbojusies. No jums esmu
smēlusies iedvesmu, sirds mīļumu, gara
spēku. Paldies!
Valentīna Groza
10 gadi aizritēja ļoti
ātri, darbojoties pensionāru padomē. Dziedu vokālajā ansamblī „Sidrablāses”, sākām dziedāt 10
sievas, no pirmā sastāva
esam palikušas piecas. Esam piedalījušās koncertos Degumniekos, Murmastienē, Stirnienē u.c.
Pašlaik gatavojam jubilejas koncertu,
tad būs vokālo ansambļu sadziedāšanās
koncerts un skate Madonā. Tas ir liels pārbaudījums mums un mūsu mīļajai un ļoti
jaukajai skolotājai Agnijai. 2009. gada skatē Madonā savā grupā ieguvām 1. vietu.
Vēl katru gadu organizējam ekskursijas, teātra apmeklējumus, ik rudeni
braucienus sēnēs un dzērvenēs. Mans
pienākums ir savākt noteikto summu par
braucienu un iemaksāt kasē.
Mums Varakļānos ir ļoti labi aprīkots
Sociālās aprūpes centrs, bet mēs, pensionāri, vēl to maz izmantojam.
Varakļānos un novadā dzīvo ļoti
daudz zinošu, spējīgu pensionāru, tikai
pašiem jāsapurinās, jo tautas dziesmā
teikts:
Pulkā eimu, pulkā teku,
Pulkā laba dzīvošana.
Saka – dalīta bēda ir pusbēda.
Mums ir skaists parks, ko varētu izmantot, organizējot dažādas sporta un
nūjošanas nodarbības.
Vairāk pulcēsimies kopā, jo Varakļānu pilsētas domē, kultūras namā, Sociālās aprūpes centrā strādā ļoti labi, atsaucīgi ļaudis, ja vien paši būsim aktīvāki.
Lai mums veiksmīgi turpmākie gadi!
Jānis Siliņš – deputāts, pensionārs
Dzīvesprieka apdvesti
un darbīgi cilvēki nepazīst
vecuma, jo viņi pat gados
sirmos ir kā mūžīga rītausma /A. Imermanis/
Pensionāru biedrība
„Pīlādzītis” tika nodibināta ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti pensionāriem, piedalīties sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs.
Pensionāri ir tie, kas atrod laiku un
pirmie piesakās uz pašvaldības rīkotajiem pasākumiem, talkām un akcijām, kā
arī ar pašu iniciatīvu stāda kociņus, sakārto savas dzīvesvietas apkārtni, darot
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savu novadu un pilsētu skaistāku.
Pensionāru padome rīko savas apspriedes jaunatvērtajā Alternatīvās aprūpes centrā, sadarbojoties ar sociālo
dienestu, kultūras namu, domi un nevalstiskajām organizācijām. Palīdz organizēt
un rīkot pasākumus pensionāru sociālās
labklājības celšanai, dodas ogot, sēņot,
daudzās dažādās interesantās ekskursijās un apmeklē teātri, lai pensionāri aktīvi
pavadītu laiku. Ļoti noderīgi ir pieredzes
braucieni pie citu novadu pensionāriem.
Pensionāru
koordinatore
Lidija
Jostsone katru gadu sniedz atskaiti par
padomes darbību.
Varakļānu novada pašvaldība īpaši
atbalsta novada pensionārus, kuri ir aktīvi vietējās sabiedriskās dzīves veidotāji,
samazinot nepieciešamo finansējumu
dažādiem pasākumiem un transporta
izmaksām. Pašvaldība novada ilgdzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās piešķir
naudas balvas.
Pasaules Veselības organizācija 1.
oktobri pasludināja par Starptautisko
veco ļaužu dienu. Arī mūsu novadā Sociālais dienests kopā ar kultūras nama
darbiniekiem organizēja šo pasākumu
un ikgadējo jaungada eglīti pensionāriem. Gribētos, lai turpmāk pensionāri ir
aktīvāki un šajos pasākumos piedalītos
kuplākā skaitā, jo mūsu vecumā svētku
nekad nav par daudz.
Domāju, ka visus šos gadus aktīvākie pensionāri ir: dejojošās dāmas
„Vēlziedes” – vadītāja Valentīna Briška,
dziedošās dāmas „Sidrablāses” – vadītāja skolotāja Agnija Strūberga. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās
pensionāru radošo kolektīvu festivālos,
daudzu novadu saietos un citos pasākumos. Lidija Jostsone un Ģenovefa
Kokare – pastāvīgi rūpējas par mantu un
drēbju sagādi un dāvināšanu – kas vienam lieks, citam noder. Sadarbojas ar
Rietumu banku, Svētā Jāņa palīdzību, kā
arī ar partneriem Zviedrijā un Vācijā. Pateicoties viņām, daudzi pensionāri ir patīkami pārsteigti par paciņām un dāvanām
Ziemassvētkos. Bruno Cīrulis un Antons
Zeps ir iestādījuši visvairāk kociņu parkā
un pilsētā. Brīvprātīgi dažādās sabiedriskās aktivitātēs iesaistās Juris Krasts,
Zenons Zeimuls, Jevģēnijs Dudars, Valentīna Solzemniece, Veronika Locāne,
Valentīna Groza, Leontīna Stabulniece
u.c.
Visu labo, ko vecākā paaudze sevī
vēl glabā, nodod nākamajām paaudzēm,
lai gan jaunie ne vienmēr ieklausās tajā.
Neļausim noplakt uguntiņai, pie kuras
varam paši sasildīties un ļaut to darīt citiem.
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Aizraujoši dabas mirkļi Varakļānu novada muzejā

Lai skan Varakļānos!

Varakļānu novada muzeja izstāžu
zālē kopš 2011. gada 20. decembra
ir apskatāmi 65 fotogrāfijās iemūžināti
mirkļi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Muzeja darbinieku aicināti,
20. janvāra pēcpusdienā šeit viesojās
fotogrāfiju autori – Dabas aizsardzības
pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki, lai tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem. Vecākie valsts
vides inspektori Regīna Indriķe un Ivars Leščinskis un dabas aizsardzības
speciālisti Irēna Broliša un Dainis Tučs
pastāstīja par fotogrāfijās fiksēto – aizsargājamiem biotopiem, bieži sastopamām vai īpaši aizsargājamām sugām,
to maskēšanās spējām, bioloģisko
daudzveidību, Lubāna mitrāju un Teiču
dabas rezervātu, kā arī par šo teritoriju
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Klātesošie – Varakļānu vidusskolas skolēni un pedagogi, pašvaldības
pārstāvji, vietējie iedzīvotāji – uzdeva
jautājumus gan par inspektoru darbu,
biežāk konstatētiem pārkāpumiem un
soda naudas apmēru, gan par cilvēku
attieksmi un dabas vērtībām Varakļānu
novada teritorijā.
Varakļānu novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja Inga Vilkauša bija sagatavojusi konkursa uzdevumus. Aizrautīgi
un īstā sacensību garā, atbildot uz
jautājumiem un liekot puzles ar putnu
attēliem, komandas centās noskaidrot
zinošākos un veiklākos. Ar viena punkta pārsvaru uzvarēja komanda „Putniņu dabas draugi”, tomēr zaudētājos
nepalika neviens – katrs ieguva jaunas
zināšanas vai nostiprināja jau esošās.
Uzvarētāji saņēma pasākuma rīkotāju
sagatavotās balvas un Dabas aizsardzības pārvaldes kalendāru 2012. gadam
„Vēro, iepazīsti, saudzē”. Noslēgumā
dalībnieki novērtēja pasākuma norisi,

IZSOLE
Pamatojoties uz Varakļānu novada
domes 2012. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1.5. „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atkārtotu izsoli”,
Varakļānu novada pašvaldība 2012. gada
19. aprīlī rīko izsoli sekojošiem objektiem:
Plkst. 14.00 divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49.3m² un 493/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām
palīgēkām un zemes gabala 2420m², kas
atrodas Satiksmes ielā 13-2, Stirnienē,
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,

aizpildot aptaujas lapu.
Varakļānu novada muzeja vadītāja
Terese Korsaka atzīst, ka 2011. gadā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālo administrāciju aizsāktā sadarbība ceļojošo fotogrāfiju izstāžu veidošanā ir veiksmīga un veicina interesi
par dabas vērtībām ne tikai novadā, bet
arī kopumā Latvijā. Decembrī muzeja
apmeklētāji aplūkoja ne tikai fotogrāfijas no Teiču un Krustkalnu dabas rezervātiem, bet varēja noskatīties arī īsfilmu
„Purvs dzīvībai”. Šādu iespēju izmanto-

ja 103 cilvēki, tostarp skolēni no Varakļāniem un Viļāniem.
Fotoizstāde „Mirklis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā” Varakļānu novada
muzejā apskatāma līdz 25. februārim
un vietējie iedzīvotāji tiek laipni aicināti
to apmeklēt.

mutvārdu izsoli.
Izsoles sākumcena 833.00 Ls, izsoles solis 50.00Ls
Plkst. 15.00 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 609.00 Ls, izsoles solis 50.00 Ls
Plkst. 16.00 vienstāvu dzīvojamās
ēkas ar kopējo platību 157,8m² (ēka atrodas uz fiziskai personai piederošas

zemes), kas atrodas Miera ielā 8 , Varakļāni, Varakļānu novads, atkārtotu mutvārdu izsoli. Izsoles sākumcena Ls 1637.
00 Ls, izsoles solis 50.00 Ls
Ar izsoles objektiem 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.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore
Regīna Indriķe
Foto I. Leščinskis
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Varakļānu novada muzeja vēstis
Šā gada 4. februārī Varakļānu pili
viens pēc otra apmeklēja interesanti
apmeklētāji – auto – foto – orientēšanās
sacencību dalībnieki. Šajā orientēšanās
posmā Madona – Jēkabpils – Varakļāni
uz starta taisnes bija stājušās 47 ekipāžas. Kā viens no kontrolpunktiem bija
Varakļānu pils. Mēs bijām sagatavojuši
3 uzdevumus:
• atrast pēc fotogrāfijas Jadvigas
buduāru un nobildēties;
• atrast pēc attēla Jadvigas sērojošo skulptūru un nobildēties pie tās;
• atrast pils dienvidu fasādes latīnisko uzrakstu un uzzināt tās latvisko
tulkojumu.
Aukstums nebija šķērslis dalībniekiem atrast tālāko punktu – Varakļānu
pili. Sacensības gara vadīti, dalībnieki
saņēma no Ingas Vilkaušas uzdevumus.
Meklējot kontrolpunktu pilī, dalībniekiem bija iespēja uz mirkli apstāties un
izbaudīt tējas krūzi, kur tika ātri pārrunāta tālākā komandas darbība. Orientēties
pils labirintos palīdzēja Ainis Krišāns.
Izpildot pareizi visus mūsu uzdevumus,
dalībnieki ieguva 350 punktus. Kontrolpunkta novērtējumu dod sacensību organizatori. Pie mums ieradās un uzdevumus izpildīja 33 ekipāžas, kas kopā
bija 100 cilvēki. Sacensību dalībnieki,
kas ieradās pie mums, bija no dažādām Latvijas pilsētām – Jelgavas, Gulbenes, Vestienas, Vilces, Cēsīm, Rīgas,
Jaunmārupes, Siguldas, Ventspils, Limbažiem, Valmieras, Smiltenes, Ogres.
Šajā sacensību posmā kā kontrolpunkti,
vadoties pēc attēla, bija iekļauti arī mūsu

novada Murmastienes krucifiksa namiņš
un Stirnienes muižas iebraukšanas vārtu stabs. Dalībniekiem pavisam kopā
bija dota iespēja atrast 75 objektus, ko
nav iespējams aptvert 7 stundu laikā.

Kā dalībnieki atzinās, šeit uzvaru izšķir
nevis ātrums, bet stratēģija, plānošana,
pieredze un prasme orientēties kartēs.
Inga Vilkauša
Foto – Terese Korsaka

Majors MĀRIS LINDĀNS apbalvots
ar krūšu zīmi „Par cītību policijā”.
Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijas no-

daļas inspektoriem Varakļānu novadā
dienesta pienākumu veikšanai tika piešķirta jauna dienesta automašīna – VW
Tiguan.

Apbalvo
policistus
Ik gadu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija vērtē policistu darbu un
apbalvo labākos.
Pagājušā gada nogalē arī mūsu
policistu darbs tika atzinīgi novērtēts.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvalde izteica pateicību virsleitnantei
ILONAI LAICĀNEI par priekšzīmīgu dienestu, sasniegtajiem augstajiem darba
rezultātiem un sakarā ar Latvijas Valsts
policijas 93. gadadienu. Saskaņā ar
iekšlietu ministrijas rīkojumu Ilonai Laicānei piešķirta dienesta pakāpe – KAPTEINIS.
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Robertam Mūkam
veltītais jaunrades
darbu konkurss

20. janvāra pēcpusdienā, kad ziema
sāka pieņemties spēkā un sniega sega
bija kļuvusi biezāka, Galēnos pulcējās
gaišām domām apveltītie jaunie literāti,
kuri bija iesnieguši savus darbus dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam
Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā. Pēc Roberta Mūka piemiņas istabas apmeklējuma Galēnu pamatskolas
zālē notika svinīga konkursa rezultātu
paziņošana.
Arī Varakļānu vidusskolas skolēni
bija aktīvi darbojušies un radījuši savus
pārdomu darbus, kuri tika novērtēti ļoti
atzinīgi. Konkursā atzinību ieguva Roberts Eiduks (4. klase), Jana Rēze (6.
klase), Linda Juste (7. klase), Sintija
Kukaine (8. klase), Signe Viška (8. klase), Liene Marinska (8. klase), Kaspars
Eiduks (8. klase), Linda Vanaga (11. klase), Māra Uzuliņa (12. klase), tika iegūtas arī divas 1. vietas – Līgai Vecstaudžai
7. – 9. klašu grupā un Ievai Garančai 10.
– 12. klašu grupā. Konkursa darbus lasīja un vērtēja arī Rēzeknes Augstskolas
filoloģijas fakultātes pasniedzēji, kuri noteica savus favorītus – 7. – 9. klašu grupā 1. godalgu ieguva Kaspars Eiduks,
bet 10. – 12. klašu grupā atzinība Ievai
Garančai, 2. godalga Lindai Vanagai
un 1. godalga Mārai Uzuliņai. Pateicība
par piedalīšanos konkursā – Madarai
Mozgai, Marijai Zepai, Annijai Strodei,
Zanei Zalužinskai (10. klase). Konkursa
noslēguma pasākumā uzstājās Galēnu pamatskolas skolēni un absolventi,
kuri skatītājus iepriecināja ar skanīgām
dziesmām, bet vēlāk visi tika aicināti uz
kopīgu tēju un uzkodām.
„Skani kā uzvilkta stīga, atbalso
visu, kas ap tevi, virs tevis, zem tevis”
– tā bija šā gada radošo darbu devīze,
kura atspoguļojās katrā no tiem. Tomēr
vislielākais paldies jāsaka skolotājiem,
kuri ieskandināja skolēnus un ļāva to
emocijām un savdabīgajiem skatījumiem atbalsoties viņu darbos, – Leonorai Laizānei, Ainai Jaunzemei, Aijai
Caunei, Anitai Saleniecei.
Šā gada konkurss noslēdzies, godalgas sadalītas, bet bērni turpina savu
radošu domu lidojumu „uzlikt uz papīra”. Lai veikla roka un idejas lido vēja
spārniem arī citos literārajos konkursos!
Linda Vanaga, 11. klase

Retro balle
Vēlā vakara stundā dejot gribētāji,
kuri vēlējās salāpīt savas plaisas sirdīs,
ieradās uz ikgadējo Retro balli.
Pasākums bija veltīts gaidāmajai
Valentīndienai, tāpēc tā tematika bija
„Plaisa sirdī’’. Veiklie dejotāji labprāt
iesaistījās dažādās spēlēs. Mūsuprāt,
visjautrākā spēle bija ‘’Ašie deguni’’.
Deju plača vidū aizsākās deju soļu vir-

tenes, visdrošākie gan bija absolventi,
kas iedrošināja arī pārējos ļauties deju
ritmam. Tika izvēlēti arī labākie tērpu autori, kaut gan izvēle bija grūta, jo šoreiz
visi tiešām bija pacentušies, un izskatījās kā izkāpuši no vēstures lapām. Gan
stalto uzvalku klani, gan koši sarkanās
lūpu krāsas, kas mirdzēja blāvo gaismu
viļņos, savijās ar zāles sirds tēmu rotājumiem. Balle izvērtās jautra un atsaucīga,
jo viss, kas ir retro, atkal atdzīvojas.
Zane Zalužinska
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Četrām
debesspusēm – 7
Tā nedēļas 7dienas kā māsas,
Tā kā spilgtās, košās varavīksnes
krāsas,
Tā kā nošu gammas toņi izskaņoti,
Tā kā skaitlis 7 gadi tām nodancoti.
Tā „4 debesspuses” jaukās, graciozās,
Kā zemeslode ap savu asi grozās.
Te mirkli žonglē, kur saulei lekt,
Te solis ašs pret vakariem tek.
Te ziemeļi, dienvidi mirklī mainās
Un veidojas līniju graﬁskās ainās.
Tām pasaule iekarota droši un spoži,
Jo Anita – kučieris izcils, kam rokās
groži.
Ar pieneņpūciņas vieglumu viņa prot
Vēl daudzus kolektīvus izskolot.
Arī „Bokonu bruykleņu” kājām
liek klausīt,
Un varam arī mēs danču prieku
baudīt.
Ļaujiet Jūs šajos skaistajos svētkos
sveikt.
Un mīļas pateicības vārdus teikt.
Lai arī turpmāk Jums solis tikpat
cēls,
Tik zvaigžņots un mūžīgs kā Piena
Ceļš!

Paldies par lielisko jubilejas
sarīkojumu Varakļānu kultūras
namā, kur starp 14 kolektīviem
– Madonas, Kusas, Dzelzavas,
Sauleskalna, Jaunkalsnavas,
Viesītes, Atašienes, Nagļu,
Kokneses, Vārkavas, Viļānu – 2
un Rīgas – jutāmies ļoti omulīgi
un pagodināti.
Paldies „4 debesspuses”
meitenēm un vadītājai Anitai
Sārnei!
„Bokonu bruykline” Dzidra
Bruzgule
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Kultūras pasākumi
Šajā mazajā, baltajā pilsētā
FEBRUĀRĪ
Varš kļuvis par sastāva daļu.
Met lokus gar niedrājiem Malmute
Un atvaros nogulsnē varu.

19. februārī plkst. 16.00
Šajā mazajā, baltajā pilsētā
Kaļ rūķīši varu pa naktīm.
Šajā mazajā, baltajā pilsētā
No vara kļūst zaļgani sapņi

19. februārī plkst. 14.00

JUBILEJAS KONCERTS

„SIDRABLĀSĒM” – 10
Visus gadus kopā ar vadītāja
Agniju Strūbergu
Svētkus svinēsim
MUZIKĀLO KOKTEILI jaucot un
SVĒTKU TORTI baudot kopā ar:
Viļānu senioru vokālo ansambli
„Rudens ziedi”
Dekšāru folkloras kopu „Kūzuls”
Viļānu lauku kapelu
„Bumburneicys”
Ļaudonas sieviešu vokālo
ansambli „Sendienas”

Varakļānu pilsētas
dzimšanas dienas

BALLE

Spēlē Viļānu lauku kapela
„Bumburneicys”
Lustīgi – romantisks vakars pie
galdiņiem
Lūgums laikus pieteikties
pa telefonu 29240684 vai
64860964 (dalības maksa Ls 1,-)
Izbaudīsim un izdziedāsim
Varakļānu pilsētas 84.
dzimšanas dienu kopā!

Mīļi gaidīsim ikvienu!

Murmastienes kultūras
centrā
10. martā plkst. 11.00
Mazo vokālistu konkurss

„Murmastienes cālis 2012”

Stirnienes tautas namā
21. februārī plkst. 12.00
Rokdarbu izstādes atvēršana un
Aizgavēņa lustes ar folkloras
ansambļiem

Piedalās bērni līdz 5 gadu
vecumam ieskaitot
Konkursa nolikums, pieteikuma
anketas un sīkāka informācija pie
KC vadītājas Ritas (T. 27790027)
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Sācies aktīvās novecošanas gads
(P.s. Eiropā)

Liekas, ka tas attiecas
arī uz mani. Ar pateicību sirdī
vadu savas pēcjubilejas dienas. Draugos (internetā) man
priekšā parādās svarīga jēdziena apliecinājuma vārdi:
Nekas šajā pasaulē nav
svarīgāks par cilvēkiem,
īpaši tiem, kuri ir mums
blakus, kuri mīt mūsu domās un sirdīs...
Nekas šajā pasaulē.... Apzinos, ka teikuma, šoreiz vārda sākums ar
„ne” nav tas labākais skandēšanai, lai arī
vārdam „nekas” šoreiz sinonīms mūsu uztverē ir „viss”... Pozitīvāk skan: Vissvarīgākais šajā pasaulē ir cilvēki, īpaši tie, kuri
ir mums blakus, kuri mīt mūsu domās un
sirdīs...
Laikā, kad tiek pārcilātas atmiņas, kā
galvenais iezīmējas cilvēki, viņu likteņi: nozīmīgs dzīves posms ir mūsu senči – pirmsākums. Par saviem vecvecākiem zinu ļoti
maz, vecāku dzīve jau veido arī manus pamatus, uz tiem būvēta mana dzīves telpa.
Telpa, kurā gūts dzīves rūdījums. Daudzveidīgs. To saucu par dzīves skolu. Nodzīvotos gadus dēvējot par klasēm, varu teikt:
esmu pārcelta...
Izturēts kārtējais lielais dzīves pārbaudījums – mana mūža galvenais cilvēks –Antons, 2010. gada oktobrī tika aizsaukts uz
Mūža mājām (20. janvārī būtu svinējuši Zelta kāzas!). Manā dzīvē iestājies cits etaps,
pavisam savādas kļuvušas dzīves skolas
klases, joprojām daudz jāmācās un jāstrādā, daudz kas jāapgūst no jauna. Mūžizglītībai taču izlaiduma nav!
Kaut arī gada sākums vēl bija zaļš,
bet sagaidījām arī balto ziemu (ar nelielām
raizēm par aizsnigušiem ceļiem). Meitas ģimenes mudināta arī es sarosījos un piekri-

Bibliotēkas ziņas
Sākot jaunu gadu, Varakļānu bibliotēkas kolektīva vārdā gribu vēlēt mūsu esošajiem un topošajiem apmeklētājiem veiksmīgu un interesantu šo gadu, nezaudēt
vēlmi pilnveidoties un izglītoties.
Kā ierasts, jaunajā gadā atskatāmies
uz iepriekšējā gadā paveikto.
2011. gads, pateicoties pašvaldības
atbalstam un mūsu apmeklētāju uzticībai,
ir bijis veiksmīgs. Bibliotēkas krājumu papildinājušas 551 jauna grāmata un 27 nosaukumu preses izdevumi. Liels paldies
Madonas novada bibliotēkai, dažādām
organizācijām un mūsu apmeklētājiem par
dāvinājumiem Ls 219 vērtībā.
2011. gadā Varakļānu bibliotēkā reģistrēti 655 apmeklētāji, no tiem – 254 bērni

tu, ka šis 80 cipars prasās pēc nopietnākas pasvinēšanas. Pie tam
jaunais KC Murmastienē uzcelts
taisni kā priekš manis! Agrāk jau
loloju klusu domu-„Pilī svinēšu”,
bet pēdējie gadi „nobremzēja”.
Opuļu ģimenei nācās pasvīst,
lai viss notiktu. Lielais PALDIES
!!! Man tie daudzie pārsteigumi. Vēl joprojām lasu, priecājos par brīnišķīgajiem apsveikumiem, tie arī aukstajām februāra
dienām piedod īpašu siltumu...
Tavs gadu gājums sakuplojis,
Kā zeltains georgīņu krūms
Un īstenoto sapņu tīrums,
Ar kuplām vārpām sazēlis.
Šis ir jaunākais ieraksts manā datorā,
mapē „Lidijas dzeja”. Novadniece L. Nagle
(vēstiņsaliete, dzīvo Līvānos) katru gadu iepriecina mani ar savu jaunradi.
Ar sava novada laikraksta „Varakļōnīts”
starpniecību vēlos izteikt lielu PATEICĪBU
visiem, visiem, kuri bija kopā ar mani (arī
neklātienē) manos svētkos! Ja Dievs ieskatās „Varakļōnītī”, Viņam vislielākā pateicība!
Paldies Varakļānu novada domes pr-tājai
Modrai Vilkaušai, Murmastienes pašvaldības vadītājam Jānim Mozgam, Varakļānu
Novada muzeja vadītājai Teresei Korsakai
un krājumu glabātājai Liļai Molčanovai,
laikraksta „Varakļōnīts” redaktorei Ainai
Jaunzemei, Murmastienes pamatskolas kolektīvam, pagasta pensionāru klubiņa „Atvasara” padomei, biedrības „Dzērvenīte”
meitenēm un J. Tropam (īpašs paldies par
manas dzīves jautro teatralizējumu). Apbrīnoju Murmastienes KC „izdevniecības” – redaktore Rita Ivenkova – pirmo laidienu. Paldies Ritai par lielo darbu! Paldies par svētku
norises vadīšanu un vispusīgu izpalīdzēšanu Ivetai! Paldies visiem, kuri apsveica un
un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Kopējais apmeklējumu skaits pagājušajā gadā
– 6790, izsniegums – 9054 vienības.
Gada laikā bibliotēkā varēja aplūkot 28
literatūras izstādes, notika arī citi pasākumi, piemēram, lasītāju aptauja „Iesaku izlasīt”, kurā noskaidrojām, kādas grāmatas
mūsu apmeklētāji ieteiktu izlasīt citiem. Pēc
šīs aptaujas rezultātiem tika veidota izstāde. Ļoti jauks bija dzejas dienu pasākums
kopā ar dzejnieci Anitu Skrjabi un mūziķiem Ivaru Šminiņu un Kristapu Vēveru.
Kā ierasts, gada nogalē bibliotēkā notika
izstāde – konkurss par skaistāko mākslas
skolas audzēkņu veidoto Ziemassvētku
apsveikumu. Šogad lielāko atzinību izpelnījās Evelīnas Pelšas zīmējums.
Vēlos atgādināt par bezmaksas iespējām mūsu bibliotēkā. Arī šogad bibliotē-

joprojām apsveic ar siltām atmiņām, laba
vēlējumiem.
Februāra saule un lāstekas liecina,
ka daba iet uz pavasara pusi. Ko sēsi, to
pļausi!? Sējam dažādas sēklas (nezāles
pašas iesējas?). Manuprāt, mūsu vārdi, domas, smaidi (man uzsmaida cilvēki labie, un
liekas, pat akmeņi zied!) arī ir pielīdzināmi
sēklai, ko mēs sējam ģimenē, sabiedrībā....Visumā! Šim tīrumam nav robežu, likumsakarīgi – sētais visbiežāk sadīgst sējēja tīrumā. Šī brīža aktualitāte – mūsu visu rūpe
un raize par latviešu valodas, mūsu valsts
nākotni. Mūsu vienaldzība- nākotnē var
izrādīties liktenīga nākošajām paaudzēm.
Sava dzimtā valoda jāaizstāv, jākopj visu
mūžu. Ar pateicību sirdī, internetā lasīju
daudzos skolnieku sacerējumus, veltītus
Latvijai 90. dzimšanas dienā. Kā mūsdienās
mēdz teikt: mani pa lielam paņēma Lindas
L. rakstītais. Lasot es esmu tajā iekšā; es
klausos, es redzu, izdzīvoju...:
Sēžu uz lieveņa pie durvīm.- - - Dūmakaina migla krīt man uz pleciem ar klusiem
čukstiem: „Redzi, cik liels ir viss, kas šeit
ir? Cik mūžīgs ir tas, kas pieder Tev? Kas
vienmēr būs Tavs, kas Tevi sildīs. Dzirdi?
Klausies! Cik milzīga upe – valoda šalc pār
Tavu zemi, Tavām lūpām un ausīm... Valoda...” Un šalc bērzi latvisko stāstu tālāk. Es
varu būt lepna- es drīkstu turpināt iesākto,
es varu tīt dzijas kamoliņu tālāk. Es varu būt
liela- esmu kopā ar latviešu valodu, un valoda ir liela. Man jābūt stiprai – es esmu kopā
ar latviešu valodu, jo tai vajag mūsu spēka.
(Linda Landsmane Vārkavas vidussk.12.kl.,
no krāj,”Mana valoda ir mans gods”-Valsts
valodas aģentūra, 2009.)
Aktīvās novecošanas gads Eiropā. Tas
liek sarosīties. Arī februāra sals skubina
aktīvai līdzdzīvošanai. Savai tautai, savas
valodas liktenim. Sēsim labu sēklu sentēvu
līdumos un ticēsim labā uzvarai!
Ar pateicību visiem līdzcilvēkiem –
Valērija Murmastienē

kās ir pieejama laikrakstu datu bāze www.
news.lv, kurā lasāma gan jaunākā prese,
gan laikrakstu arhīvs. Tāpat bez maksas var
izmantot mājaslapas www.letonika.lv resursus, kur pieejamas dažādas vārdnīcas, enciklopēdijas, latviešu autoru literārie darbi
un cita noderīga informācija.
Jauna iespēja bibliotēkā: esam iesaistījušies „Sabiedrības informēšanas projektā
par Eiropas Savienības jautājumiem „Seko
EKO””, kā ietvaros šogad visās trīs mūsu
novada bibliotēkās var nodot izlietotās baterijas. Zināms, ka baterijas nedrīkst izmest
kopīgajos sadzīves atkritumos, jo tās satur
dažādas ķīmiskas vielas un smagos metālus, kas piesārņo apkārtējo vidi un kaitē
cilvēku veselībai. Tādēļ izmantojiet iespēju
– nododiet vecās baterijas bibliotēkā!
Indra
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Pasākumi Stirnienes pamatskolā
Ir viegli sākt dienu no agra, agra rīta,
Kad pasaulīte vēl nav piegānīta
Ne domām neķītrām, ne rupjām lamām,
Ne indes lāsēm, smaidot pasniedzamām.
Ir tikai svaigums! Dzidras gaismas strauts
Pār visu palojošs kā svētība...
26. janvārī Stirnienes pamatskolā notika karnevāls „Darbi lauku sētā” un diskotēka. Ciemos ieradās kaimiņi – Murmastienes pamatskolas vecāko klašu skolēni
kopā ar savām audzinātājām Teresiju, Viju,
Ināru. Karnevālu vadīja 9. klases „lauku sētas meitas” ar skolotāju Viju Pelšu, kas visus
iesaistīja spēlēs un rotaļās un „salika” visus
gada darbus laika secībā. Pirmsskolas audzēkņi iepazīstināja ar saviem mājdzīvniekiem un uzdeva mīklas. Piemēram, Kunga
gulta pa ceļu staigā. Kas tas ir? Stirnienes
pamatskolas 7. un 8. klases – izrādīja govju
ganos dzīšanu procesu, bet 3. un 4. klases
– vāca sienu, lai govis pabarotu. Kaimiņi
– Murmastienes pamatskolas skolēni visu
vasaru dejoja, dziedāja, gāja rotaļās, bet
darbus atstāja mums rudenim. Kartupeļus
vāca 1. un 2. klases skolēni, bet sū … mēslu talku rīkoja 5., 6. klases audzēkņi. Gada
darbu ciklu noslēdza 9. klase, kas organizēja „vakarēšanu”, jo lielie darbi ir padarīti,
tāpēc var grebt karotes, adīt zeķes, strādāt
pie vērpjamā ratiņa. Devītajiem darbi īsti
nevedās, jo dzija ir „pubuļaina”, puiši slauka istabas grīdu, bet saimniece devās gulēt, devusi savus norādījumus. Meičas tūlīt
visu pārkārto, puišiem liek darīt savus darbus, bet pašas uz Pitagora diskotēku, lai
izklaidētos…. Beigās kopīgi dalīti un nogaršoti klinģeri un diskotēka, ko vadīja skolas
absolventi Jānis un Edgars. Uz tikšanos
tādos jaukos svētkos arī turpmāk!
6. – 10. februāris Stirnienes pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma „Skolas vēsture 146 gados”,
gatavojoties skolas svētkiem jūnijā. Katra
klase iepazinās ar noteikta laika posma
skolotājiem un direktoriem, kas strādāja Stirnienes pamatskolā. 7.un 8. klases
skolēni tuvāk iepazina direktores Ainas
Grāmatnieces darba gaitas, kas Stirnienē nostrādāja 24 gadus 8 mēnešus, kā
arī skolotājas un mācību pārzines Annas
Stafeckas veikumu Stirnienē. Trešdien
skolā ieradās bijušie skolotāji un direktori
Marija Pušmucāne un Jānis Stafeckis, un
sākumskolas skolotāja Veronika Skurule. Viņi dalījās savās atmiņās par saviem
piedzīvojumiem skolā gan kā skolēni, gan
darbinieki. Gaidīsim skolas darbinieku un
absolventu atmiņas par veco skolu Stirnienes muižā. Ceturtdien skolā notika popiela,
kuru vadīja Ieva Zeimule un Vineta Justele.
Visaktīvākie bija jaunāko klašu skolēni un
devītie. Žūrija par vislabāko un sirsnīgāko priekšnesumu atzina 9. klases Andīni,
žūrijai patika 9. klases kopīgais veltījums

skolotājiem, kā arī Daiņa un Raimonda veidotais priecīgais pārsteigums. Katijai bija
jautrākā dziesma, bet Sandrai un Anetei
aktīvākais priekšnesums. Pēc pasākuma
visi atpūtās diskotēkā. Piektdien skolēni tikās ar skolas absolventiem Līgu un Aigaru,
kas prezentēja savu pašreizējo Barkavas
arodvidusskolu. Nedēļu skolēni noslēdza
ar savu darbu prezentāciju un visu darbu
izvērtējumu.
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Uzmanību!!!

Autoveiklības sacensības uz ledus

„ĻOVĀNI 2012”
kad: 26.02.2012. plkst. 10.00
kur: Ļovānu dīķis, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads
Kontaktinformācija: 29403518

Nāc, piedalies un uzvari!
Mazs pumpurs dzīves dārzā
plaukst
Un izplaukst mazā sārti
baltā ziedā...
Sveicam:
Judīti Pakloni un Aivaru Leimani
ar dēla Edgara piedzimšanu!
Nav jau viegli kopā veidot dzīvi,
Divas takas vienā takā saiet;
Nav jau viegli veidot kopā dzīvi,
Tomēr diviem kaut kā labāk iet!
Janvārī Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības:
Līga Stepiņa un Anatolijs Osipovs

Dīvkolpojumu korteiba
2012. goda februara mēnesī
19.02. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA
Sv. Mise plkst. 9:00 un 12:00 – krystaceļš
22.02. trešdīna – PALNU DĪNA – Lelo
Gavēņa sokums, palnu svēteišona
Sv. Mises plkst. 9:00 ticeigajim styngrs
gaviens
26.02. – IV MĒNEŠA un I GAVIENIA
SVĀTDĪNA
Sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00 vesperu
vītā – Ryugtos sopes
Gavēņa laikā KRYSTACEĻŠ:
trešdīnos un pīktdīnos plkst. 17:30
svātdīnos plkst. 10:30

MEDNIEKIEM UN CITU IEROČU ĪPAŠNIEKIEM
Valsts policija informē, ka Madonas
iecirkņa Atļauju sistēmas grupas
inspektors Ainis Kārkliņš apmeklētājus
pieņem pirmdienās no 9.00 līdz 19.00
Madonā, Avotu ielā 8, 8. kabinetā,
tālrunis 64801736, GMS 29108887

Lai ik dienu atveras
Tev jauni ziedēšanas vārti,
Un tik daudz gaismas spēti izstarot,
Kas dzīvei saules zeltījumu dod!

Sirsnīgi sveicam
Annu Zvaigzni-Tavari nozīmīgā
dzīves jubilejā!
Varakļānu vidusskolas skolotāju
kolektīvs
Pārdod lapu koku malku, ar piegādi
3m garu vai sagrieztu klučos.
Raksta pavadzīmes
(sociālajam dienestam).
T. 29480554 Ivars
Pārdod sausu saskaldītu malku.
Iespējama piegāde.
Kravas cena ar piegādi – Ls 80.00
T. 26563524
Uzņēmums iepērk lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ar mērķi attīstīt
aitkopību. Iespējamā cena 700 – 900
Ls/ha. T. 29188288
Pārdod 3-istabu privatizētu dzīvokli
Varakļānos.
Mazi komunālie maksājumi.
T. 28460388
Veic akmens pieminekļu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Noslīgst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tālivaldim Sprūdžam, tēvu mūžībā
pavadot.
Murmastienes dramatiskais kolektīvs
„Aizvējš”
19. janvārī zemes klēpī guldījām
mūsu mīļo vīru, tēvu, vectētiņu, vecvectētiņu Voldemāru Visnapu.
Izsakām pateicību visiem pavadītājiem, kuri bija kopā ar mums un dalīja
mūsu bēdu smagumu.
Pateicība luterāņu sv. Krusta draudzes mācītājam Reinim Kulbergam,
mūziķei Agnesei Solozemniecei, novada domes izpilddirektoram Mārim
Justam, šoferītim Andrim Mālniekam,
kapu strādniekiem Rautenbergiem.
Sieva, meitas, mazbērni,
mazmazbērni

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

JANVĀRĪ MIRUŠAJIEM:
Donats Tārauds – 65
Roberts Strods – 85
Voldemārs Visnaps – 81
Albīns Salītis – 65
Maiga Korfa – 97
Pēteris Gailums – 85
Natalia Rudakova – 59
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tēva sauks.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Romualdam
Strodam un tuviniekiem, tēvu
mūžības ceļā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi
Aiziet gadi klusi, klusi,
Matos snieg un snieg.
Saka sirds: ,,Es nogurusi,
Lai nu miers man tiek.”
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marijai, Uldim un piederīgajiem,
vīru, tēvu, vectēvu un vecvectēvu
smilšu kalniņā pavadot.
Biruta, Genovefa
Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos raktos izteiktie viedokļi
ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. Atzīdams preses brīvības principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu uzskatu publicēšanu.
Anonīmus rakstus redakcija nepieņem.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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