NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2014. gads
Visskaistākais ir tas, kas
nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums
tūkstošgadīgs,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šī seno dziesmu dzidrā
skanēšana,
Šis siltuma un smaržu siltais
gaiss.
Lai kādus vārdus lūpas sacīt
steigtu,
Visskaistākos jau pateicis ir Kāds.
Lai sirdis atvērtu, lai Svēto
stundu sveiktu,
Gadsimtiem atkārtoto vēsti
teiktu:
„Nu miers virs zemes, cilvēkiem
labs prāts!”
Plauks atkal Brīnums senās,
gaišās ainās;
Visskaistākais ir tas, kas
nepateikts.
(V. Mora)

Cienījamie Varakļānu
novada ļaudis!
Ziemassvētki ir pārdomu,
mīlestības un cerību laiks!
Lai izdodas noticēt
brīnumam, dalīties labajā,
radīt prieku līdzcilvēkos un
padarīt pasauli gaišāku,
lai Jaunais gads atnāk
ar piepildījumu tam, ko
visvairāk vēlaties, ar
dzīvesprieku,
stipru veselību un
mīlestību!
Māris Justs,
Varakļānu novada
domes
priekšsēdētājs

DECEMBRIS

Lai Ziemassvētki
sirdī ieliek
mirdzošu zvaigžņu klēpi –
pilnu miera, mīlestības un
prieka!

Lai Jaunajā gadā
rokas un prāts
gurst tīkamā darbā,
bet spēkus lai atjauno
tuvu un mīļu cilvēku
klātbūtne!
Mīļus Ziemassvētkus,
laimīgu Jauno gadu
pilsētas un novada
iedzīvotājiem, un visiem
viesiem novēl
SIA „JILLS” kolektīvs

Lielās egles
iedegšana
12. decembra pēcpusdienā
varakļānieši pulcējās atjaunotajā
skvērā uz Lielās egles iedegšanu.
Muzikālos priekšnesumus bija sagatavojusi Varakļānu vidusskolas
popgrupa (vadītāja Ilze Eiduka) un
Armīns Apeins. Toties rūķi (Laura
Slūka, Amanda Skangale, Rasma
Smirnova, Renārs Kalniņš) aicināja
ikvienu iečukstēt savas vēlēšanās
sapņu spilvenos, lai Ziemassvētku
vecītis varētu tās noklausīties un
piepildīt.
Paldies galvenajiem Lielās egles rotātājiem – Zigmāram Rugainim un Aināram Ančevam!
Par Ziemassvētku ieskaņas
salūtu paldies SIA „Jills”!
Lai gaišs Ziemassvētku laiks!

Nr. 11 (246)
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd, tas paliek.
(I. Egle)

Lai Ziemassvētku laiks ienes
mieru sirdīs un mājās!
Lai veiksmīgs Jaunais –
2015. gads,
kas nes veselību,
cerību piepildīšanos un
saticību
Jūsu ģimenēs!
Pensionāru padome
„Pīlādzītis”

2

„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada decembris

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 27. novembrī
Nr. 16

1. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām apstiprināšana.
2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
3. Par adreses noteikšanu un maiņu.
4. Par zemes nomu.
5. Par nedzīvojamo telpu nomu.
6. Par nekustamā īpašuma „Miķelīši”
sadalīšanu.

7. Par telpu nomas maksas izcenojumiem Varakļānu mūzikas un mākslas
skolā.
8. Par Ziemassvētku dāvanām.
9. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
12. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
13. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
14. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
15. Darījumu ar lauksaimniecības
zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas

izveidošana.
1. Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju 5 locekļu sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – domes
priekšsēdētājs Māris Justs;
komisijas priekšsēdētāja vietniece –
deputāte Modra Vilkauša;
komisijas locekļi: domes deputāts
Oskars Kančs;
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne;
pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Elektromobiļu iegāde
Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” līguma Nr. KPFI -16/140.
Projekta ietvaros ir iegādāti divi
jauni, rūpnieciski ražoti M1 kategorijas
elektromobiļi Volkswagen Up!. Elektromobiļus iepirkuma rezultātā piegādāja
SIA „Moller Auto Latvia”. Viena elektromobiļa cena EUR 22 847,11 (bez PVN),
pašvaldības finansējums 30%. Automobiļi tiks izmantoti pašvaldības administrācijas vajadzībām.

Bāriņtiesas
paziņojums
Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā, Dārzu ielā
3-2, divtūkstoš četrpadsmitā
gada divdesmit piektajā novembrī /25.11.2014./ Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ingrīda Dalecka un bāriņtiesas
locekle Līga Mālniece apzīmogoja Jura Salenieka, miruša 2014.
gada 16. novembrī, mantojamo
mantu, pamatojoties uz Civillikuma 709. pantu un Bāriņtiesu
likuma 85. pantu un 86. panta
1. punktu.

MELIORATORS garāžu īpašniekiem
Ar 2015 g. 01.01. tiek pārtraukta elektrības padeve garāžām Miera ielā 2.
Lūdzu paziņot skaitītāju rādījumus un nomaksāt par izlietoto elektroenerģiju.
Ieinteresētajiem garāžu īpašniekiem par elektrības atjaunošanu un citiem
garāžu apsaimniekošanas jautājumiem SAPULCE 05.01.2015. plkst. 15.00.
DOMES sēžu zālē.
Kontakttelefons: 26424078

Policijas informācija

03.11. Varakļānos, Rēzeknes ielā
4-17, noticis ģimenes konflikts.
04.11. Varakļānos, Fabrikas ielā 1-8,
miesas bojājumus guvis pils. I.T.
10.11. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 3-2, atrasts miris pils. J.G.
11.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils M.N. vadīja a/m Mercedes, būdams
alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas
2,19 promiles alkohola.
12.11. Varakļānos, pa Rīgas ielu,

pils. J.E. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas
3,00 promiles alkohola.
15.11. Varakļānos, Pils ielā 18-4,
dega sadzīves atkritumi.
16.11. Murmastienes pag., Liepu
ielā 3, atrasts miris pils. J.S.
25.11. Varakļānu pag., „Kukulīšos”,
piekauts pils. I.S.
M. Lindāns
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Gada skolotājs
Jau vairākus gadus, pateicoties A/S
„Swedbank” iniciatīvai un finansiālajam
atbalstam, Varakļānu novadā apbalvojam
labākos pedagogus. Šogad titulu „Gada
skolotājs” ieguva Murmastienes pamatskolas skolotāja Edīte Grudule – par inovatīvu darbību projektu līdzekļu piesaistīšanā skolas attīstībai.
Skolotāja veiksmīgi izstrādājusi un
realizējusi vairākus projektus, tajos iesaistot skolotājus, bērnus un arī viņu
vecākus. Pateicoties projektu finansējumam, labiekārtota skolas vide, iegādāts
sporta un atpūtas inventārs, labiekārtoti
skolas rotaļu laukumi un renovēts basketbola – volejbola laukums. Projektu
ietvaros izglītības iestādē notika vairākas
izglītojošas nodarbības skolēniem, kā arī
viņu vecākiem.
Skolotāja savā darbā nebaidās ieviest jaunas un netradicionālas metodes.
E. Grudule seko līdzi novitātēm izglītības
jomā un cenšas tās ieviest savā darbā.
Skolotāja radoši organizē mācību un audzināšanas darbu pirmsskolas izglītības
grupiņā, rod labu kontaktu ar bērniem un
viņu vecākiem. Skolotāja spēj pārsteigt
bērnus ar daudzveidīgām, interesantām

Tēvzemes nedēļa
Murmastienes
pamatskolā

spēlēm un rotaļām, prasmīgi savā darbā
pielieto interaktīvās metodes. E. Grudule
prot motivēt un ieinteresēt arī vecāko klašu skolēnus sociālo zinību apguvē, mudina skolēnus piedalīties dažādos konkursos un aktivitātēs. Paldies skolotājai par
grūto, taču skaisto darbu!
I. Pelša

Paldies ērģeļu atjaunošanas darbā!
2014. gada gaitā ir vākti ziedojumi
Varakļānu Romas katoļu baznīcas ērģeļu
remontam. Specifiskos, filigrānos, pedantiski precīzos, dažādiem pārsteigumiem
pārbagātos restaurācijas darbus veic ērģelnieki un ērģeļkopēji Mg. art. Jānis Pelše un Mg. art. Aivars Vīksna. Šā gada laikā
instruments apsekots, veikta tā izpēte, uzsākti pētījumi par ērģeļu izcelsmi un vēsturi. Instruments gadu desmitu gaitā bija
nonācis jau dramatiskā stāvoklī, šobrīd
mazpamazītēm tiek atjaunota un uzlabota tā darbība. Baznīcas apmeklētāji jau
ievērojuši, kā mainījies skaņas stiprums,
pazuduši kaucēji, arī uzlabojusies skaņas
kvalitāte, ērģeļu dzinējs darbojas pareizajā virzienā. Taču tie ir tikai pirmie reanimācijas pasākumi – lai instruments dzīvotu
tālāk, nepieciešami turpmākie darbi, kas
prasa laiku un lielus līdzekļus.
Šogad izdarītais:
* veikta apkope spēles galdam;
* ierīkota regulējama gaisa atplūde
pirmā manuāļa traktūrā;
* nomainītas vairāk kā 200 membrānas pirmā un otrā manuāļa apakšstacijās;
* veikta membrānām atbilstošo kēgeļu regulēšana;
* veikti steidzamākie glābšanas darbi
plēšai;
* veikti daudzi citi sīkāki remontdarbi;
* novērsti sīki defekti – piem., kaucēji,
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negājēji spēles galdā, traktūrā;
* uzstādīta ērģeļu motora aizsardzība
un palaišanas iekārta (paldies Aināram
Ančevam).
Jāturpina:
* plēšas kapitālremonts (šobrīd aktuālākā lieta, jo plēša var plīst jebkurā brīdī
un tad ērģeles apklust);
* jāierīko regulējama gaisa atplūde
otrajam manuālim un reģistratūrai;
* jāpārbūvē gaisa kanālu sistēma, lai
nodrošinātu pietiekamu gaisa padevi katram reģistram;
* stabuļu tīrīšana un remonts;
* vējlāžu apkope;
* ērģeļu skaņošana.
Paldies visiem, visiem labas gribas
ļaudīm, kuri atbalstījāt ar saviem ziedojumiem ērģeļu remonta uzsākšanu, šie
līdzekļi jau ir izlietoti svētīgajam darbam.
Tāpat aicinām atbalstīt arī turpmākās restaurācijas vajadzības un ieceres.
Varakļānu Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000471580
A/S Swedbank
konts LV72HABA0551038164535
ar norādi „Ērģeļu remontam”
Lai katru reizi, kad dievnamā skan
instrumentu karaliene, tas dāvā visiem
prieku un svētību!
Pateicībā – ērģelniece Ieva Zepa

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas 96. dzimšanas dienai Murmastienes
pamatskolā notika vairāki pasākumi.
Svinot valsts svētkus, mēs
saglabājam saikni ar savas tautas
vēsturi, izjūtam piederību šai zemei un
domājam par tās rītdienu.
11. novembris tradicionāli sākās
ar piemiņa brīdi pie Atbrīvošanas cīņu
dalībnieku pieminekļa Mežastrodos.
Pēc tam devāmies lāpu gājienā, lai
atcerētos un godinātu Brīvības cīnītājus
par Latvijas neatkarību.
14. novembrī uz svētku koncertu
aicinājām arī vecākus. Murmastienes
pamatskolā notika svētku koncerts
„Mana tautasdziesma”. Koncertā skolēni ar latviešu tautasdziesmu palīdzību pauda mūsu dzimtenes skaistumu
un varenumu. Ieklausoties tautasdziesmā, izjūtot tās domu spēku, varam secināt: Latvija sākas mūsu sirdīs!
I. Pelša

Šveices humānā
palīdzība Stirnienei
Stirnienei vairāku gadu garumā
ir izveidojusies veiksmīga sadarbība
ar Šveices baltiešu komiteju – esam
saņēmuši daudz nenovērtējamas palīdzības institūcijām un iedzīvotājiem.
Tas ir liels finansiāls atbalsts un skaists
labas gribas žests – draudzīgas rokas
atbalsts faktiski nebeidzamajos krīzes
apstākļos.
Novembra beigās Stirnienes tautas
nams saņēma trauku un galda piederumu sūtījumu, lai tos turpmāk varētu piedāvāt saviesīgu pasākumu rīkošanai.
Stirnienes skolai sūtījumā bija drēbes, apavi un rotaļlietas.
Stirnienes feldšerpunktam un Varakļānu sociālajam centram nogādāti
medicīnas materiāli.
Pateicamies visiem Šveices baltiešu komitejas darbiniekiem, personiski
prezidentam Axel Scherer kungam,
Peter Paul kungam, visiem atbalstītājiem un ziedotājiem, kuri nodrošināja
vajadzīgās lietas un transportēšanu, kā
arī mūsu novadniecei Ilzei Grudulei par
nesavtīgo darbu Latvijai.
Ieva Zepa,
Stirnienes TN vadītāja
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Tavai jubilejai rudens nepiedien,
Jo kā liesma kūlā lietiem cauri švirksti.
Tava valoda un smiekli šķiļ katrā
bezcerībā spožu dzirksti.
Tavai jubilejai rudens nepiedien,
Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,
Pelēcīgu dienu sudrabā
Spilgtu rozi iesiesi arvien!
/G. Salna/
15
Juris Erels
Alvis Gruduls
Jānis Miška
Mārīte Murinska
18
Rihards
Latkovskis
Aivis Leitiņš
Edijs Savickis
20
Zigmunds
Blaževičs
Aivis Gruduls
Sandra Stafecka
Loreta Šķēle
25
Linda Barševska
Agnese Ikše
Roberts Leišs
Laima Litčenko
Kristaps
Ragovskis
Andrejs Taukuls
Alise Zepa

30
Maira Ferčuka
Gatis Jezuns
Gatis Kančs
Valdis Kumačevs
Aivis Mārtiņš
Iveta Piļpuka
Aivars Purens
Agnese Šimanovska
35
Inga Golubcova
Intars Zaharevičs
40
Guntis Halturins
Iveta Mežule
45
Olena Broka
Inga Grudule
Ieva Juška
Dainis Skabs
Mārīte Strode
Sarmīte Začesta

Sirsnīgi sveicam
decembra jubilārus
novadā!
50
Ludmila Drozda
Velta Ječa
Aija Ulnicāne

75
Ņina Beitāne
Jūlija Mežule
Anna Upeniece

55
Aivars AnčevsGrandāns
Juris Strods
Jānis Trops

80
Antoņina Garkalne
Valērija Vanaga
Emīlija Vērmane

60
Olga Kolosova
Jāzeps Naglis
65
Zita Eiduka
70
Vija Elksnīte
Jānis Gruduls
Marija Tropa

90
Helēna Dukaļska
Helēna Sārna
Anna Vanaga
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Izmaiņas bezakcīzes degvielas piešķiršanas
kārtībā no nākamā saimnieciskā gada
Vai ir zināms, cik litru bezakcīzes degvielas lauksaimnieki saņems
2015./2016. saimnieciskajā gadā?
 Šobrīd Zemkopības ministrija
sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādā
likumprojektu Grozījumi likumā Par akcīzes nodokli, kas ļoti būtiski mainīs sistēmu, kādā veidā lauksaimniekiem piešķir
bezakcīzes dīzeļdegvielu. Likumprojektā
ir paredzēts, ka dīzeļdegviela būs iekrāsota, tas ir, marķēta. Šo degvielu drīkstēs
lietot tikai lauksaimniecības traktortehnikā
un pašgājējmašīnās. Tas nozīmē, ka arī
labība no lauka būs jānoved ar traktoru,
akcizēto degvielu nevarēs liet kravas autotransportā.
Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, sākot ar 2015. gada 1.
jūliju, arī Latvijā obligāti jāmaksā minimālā
akcīzes nodokļa likme – 21 euro par 1000
litriem. No pilnās akcīzes nodokļa likmes,
kas ir 332,95 euro par 1000 litriem, lauksaimnieki maksās tikai 21 euro par 1000
litriem dīzeļdegvielas. Jāņem vērā tas, ka
par šo likumprojektu vēl lems Saeima un
varam vēl sagaidīt izmaiņas.
Vai tagad akcizētās degvielas daudzums būs neierobežots katram lauksaimniekam vai kā agrāk būs noteikts
litru daudzums par katru hektāru?
 Tā kā ir plānots dīzeļdegvielu
iekrāsot un noteikt minimālo likmi, Zemkopības ministrija uzstājīgi lūdz svītrot no
likuma punktu, kas nosaka maksimālo dīzeļdegvielas daudzumu vienam saimnieciskajam gadam. Piedāvājam no akcīzes
nodokļa atbrīvotās degvielas daudzumu
diferencēt atkarībā no nozares. Dažādās
lauksaimniecības nozarēs patēriņš un
vajadzība pēc dīzeļdegvielas ir atšķirīga –
augkopjiem aktīvākais darba laiks ir veģetācijas periodā, tas ir, sākot no aprīļa, maija
līdz septembrim, oktobrim, kamēr lopkopji
strādā 365 dienas gadā –, un līdz ar to lopkopībā dīzeļdegvielas patēriņš ir ievērojami lielāks. No akcīzes nodokļa atbrīvotais
dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts
trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem
100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu
audzētājiem – 130 litru. Visiem pārējiem,

tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem
– 60 litru.
Plānots izslēgt no šī atbalsta enerģētiskās kultūras biogāzes ražošanai. Ja
kukurūza tiek audzēta biogāzes ražošanai, tās sagatavošanai akcizēto degvielu
nevarēs izmantot, ja lopbarībai- drīkstēs.
Kā jūs domājat to izkontrolēt?
 Lauku atbalsta dienestā jau tagad, piesakoties vienotajam platību maksājumam, katrai kultūrai un tās izmantošanas veidam ir savs kultūras kods. Jau šobrīd „kukurūza zaļbarībai un skābbarībai”
ir viens kods, „pārējās kultūras aramzemē
biogāzei” – cits.
Vai tiks saglabāta prasība par noteiktu ieņēmumu no hektāra?
 Ministrija uzskata, ka atbalsts jāsaņem saimniecībām, kas ražo un maksā
nodokļus. Pašlaik nav paredzēts atteikties
no prasības par ieņēmumiem, kas, starp
citu, ir noteikti stipri zem vidējā līmeņa
(saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta
datiem vidējais ieņēmumu līmenis no hektāra lauksaimniecībā bija 400 latu, kamēr
mēs noteicām 200, kas atbilst 285 euro).
Vai tiek saglabāts nosacījums par
liellopu vienībām?
 Tiem, kam ir pastāvīgās pļavas
un ganības, un ilggadīgie zālāji, bezakcīzes degvielas saņemšanai jāizpilda divas
prasības – gan ieņēmumi no hektāra, gan
liellopu vienības. Līdz šim, lai saņemtu
akcizēto degvielu, lauksaimniekam ir jānodrošina 0,2 liellopu vienības uz hektāru,
taču plānots šo rādītāju vienādot ar citiem
atbalsta veidiem. Iespējams, liellopu vienības tiks palielinātas līdz 0,3, kā tās ir
atbalsta saņemšanai par saimniekošanu
mazāk labvēlīgos apvidos. Bet pagaidām
šis jautājums ir atklāts – šis rādītājs būs lielāks, bet pagaidām vēl nav zināms, cik.
Kādiem mērķiem akcizēto dīzeļdegvielu drīkst izmantot?
 Jau pašlaik likumā noteikts, ka to
var izmantot lauksaimniecības produkcijas ražošanai un lauksaimniecības, meža
vai purva, kurā audzē mellenes vai dzērvenes, zemes apstrādei, kā arī zemes zem
zivju dīķiem apstrādei. Papildus plānot noteikt, ka bezakcīzes degvielu drīkstēs liet

tikai traktortehnikā un pašgājējmašīnās.
Lai varētu saņemt akcizēto degvielu, saimniecībā būs jābūt vismaz vienai
traktortehnikas vienībai darba kārtībā, kas
reģistrēta Valsts Tehniskās uzraudzības
aģentūrā.
Kādā krāsā tiks marķēta degviela
lauksaimniekiem?
 Komisijas īstenošanas lēmumā
noteikta dzeltena krāsa – Salvent Yellow
124. Šī krāsa ir ļoti noturīga. Ja degvielas
tvertnē vienreiz ir ielieta iekrāsotā, nākamā
reizē, lejot parasto, arī tā iekrāsosies.
Kas pārbaudīs akcizētās degvielas
lietošanas atbilstību?
 Likumā Par akcīzes nodokli noteiktās kontrolējošās institūcijas, kuru
kompetencē ir akcizēto preču aprites uzraudzība un kontrole.
Tas nebūs Lauku atbalsta dienests,
kas pārbaudīs, kādā krāsā degviela
bākā?
 Tā nav Lauku atbalsta dienesta
kompetence. Vienīgais, kam ir tiesības apturēt transportu uz ceļiem, ir ceļu policija.
Zemkopības ministrijai un tās pakļautības
iestādēm šādu tiesību nav.
Kāds sods draudēs par akcizētās
degvielas izmantošanas pārkāpumiem?
 Pašlaik ir spēkā Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktais naudas
sods par nepareizi lietotu marķēto dīzeļdegvielu – fiziskām personām 70 – 700
euro, juridiskām personām 350 – 7100
euro.
Kad un kā notiks pieteikšanās akcizētās degvielas saņemšanai jaunajam
periodam?
 Pieteikšanās no 10. aprīļa līdz
1. jūnijam LAD reģionālajās pārvaldēs.
Kad varētu stāties spēkā jaunā akcizētās degvielas piešķiršanas kārtība?
 Šis likums tiek izskatīts vienā paketē ar likumu par valsts budžetu. Tiklīdz
Saeimā apstiprinās budžetu, apstiprinās
arī jauno no akcīzes atbrīvotās degvielas
piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.
Tam jānotiek līdz 2015. gada 1. martam.
Intervija saīsināti pārpublicēta
no žurnāla Agro tops

Uzsākta projektu pieņemšana saimniecību
modernizācijai
Lauku atbalsta dienests no 2014.
gada 8. decembra līdz 2015. gada
15. janvārim pieņems projekta iesniegumus atbalsta pasākumā „Ieguldījumi

materiālajos aktīvos”.
Pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ir šādi apakšpasākumi:
 „Atbalsts ieguldījumiem lauku

saimniecībās”,
 „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”,
Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

 „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Pašreiz var pieteikties uz 4.1. un 4.2.
apakšpasākumiem. 4.3. apakšpasākums
būs atvērts 2015. gadā.
Pirmās kārtas pieejamais finansējums – kooperatīviem EUR 4500000, lauku saimniecībām EUR 65943776.Atbalstīta tiek modernizācija, būvniecība, iekārtu
iegāde. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta

tikai jaunas tehnikas iegāde.
Atbalsta intensitāte lauku saimniecībām: būvju būvniecībai, pārbūvei,
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai – 40%;
lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20 – 40%; piekabēm, agregātiem,
traktortehnikai(izņemot lauksaimniecībā
izmantojamos traktorus) – 30 – 40%. Atbalsta intensitāti būvniecībā projektiem
palielina par 10%, ja tas tiek īstenots
lopkopības nozarē vai projekta rezultātā

Mūsu mazais pārgājiens
Jau astoto gadu Zemkopības ministrijas Meža departaments izsludināja
konkursu „Mūsu mazais pārgājiens”. Tā
temats šogad bija ,,Koks – mūsu mājas”.
Mēs – Murmastienes pamatskolas 5. – 9.
kl. skolēni – nolēmām tajā piedalīties. Tā
kā konkursa temats piedāvāja visai plašas iespējas, mēs nolēmām pievērsties
daudzveidībai un netradicionāliem risinājumiem.
5. – 7. klases pētīja koka izmantošanu rotaļlaukumos un dažādu dekoratīvu
vides objektu pagatavošanā. Izpētījām
3 Murmastienes rotaļlaukumus, kuri visi
ir dažādu projektu rezultāts. Sīkāk mūs
informēja šo projektu autore skolotāja
Edīte Grudule. Izstaigājām paaudžu taku,
iepazīstot gan dzejnieces M. Bārbales
dzīves vietu, gan arī R. Stiukas veidoto
skulptūru. Tālāk mūsu ceļš veda uz Varakļāniem, kur izpētījām koktēlniecības
plenēru veikumu – koka soliņus, kas izvietoti Mīlestības saliņā un lapsu tēlus
dažādās pilsētas vietās. Muzeja vadītāja
T. Korsaka mūs iepazīstināja ar koka interjera priekšmetiem un dažādiem koka
darbarīkiem no seniem laikiem.
8. klases skolēni iepazinās ar klasesbiedra tēta Dz. Trušeļa kokapstrādes darbnīcu, pētīja koka izmantošanas
iespējas gan arhitektūrā, gan interjera
veidošanā, iepazinās ar koka apstrādes
darbarīkiem un mašīnām.
9. klases skolēni devās izpētīt mednieku namiņu Trizelnieku Ignatiņos, iepazina koka izmantošanu māju būvē,
kā arī iepazina dažādas ekoloģiskas ēku
apsaimniekošanas metodes. Viņiem visu
smalki izrādīja un izstāstīja Murmastienes
mednieku kolektīva vadītājs D. Tučs.
Visu smalki aprakstījām, zīmējām,
dzejojām, smuki noformējām un aizsūtījām darbu konkursam. Uz atbildi ilgi nenācās gaidīt. 7. novembrī tikām uzaicināti
uz konkursa noslēguma pasākumu Rīgā
izstādē ,,Iepazīsties – koks!”. Ieguvām
godpilno 3. vietu un balvu – transporta
pakalpojumus ekskursijai 450 euro apmērā.
Rīgā mūs gaidīja interesants un saturīgs pasākums. Bija patīkami saņemt

apbalvojumu no ministra Jāņa Dūklava
un žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ērika
Hānberga rokām. Pasākumā varējām iepazīt koku pavisam no jauna – gan pēc
lapām, gan koksnes, spēlējām daždažādas koka spēles, pagatavojām interesantas lietas no neierastiem materiāliem,
fotografējāmies meža tērpos, baudījām
gardu un veselīgu maltīti no vietējiem
produktiem un saņēmām daudz dažādu
dāvanu.
Paldies par konkursu tā organizatoriem, paldies visiem, kas mums palīdzēja pārgājiena saturīgā norisē! Nākošgad
piedalīsimies atkal, jo tas bija tā vērts!
Mēs – Murmastienes pamatskolas
skolēni un audzinātājas

energoefektivitātes rādītājs samazinās
vismaz par 20%.
Maksimālā atbalsta intensitāte ir 50%
no attiecināmajām izmaksām.
Tuvāka informācija atrodama Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā: www.lad.
gov.lv
Janīna Grudule,
Novada lauku attīstības konsultante
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Svētki veselības centrā
14. novembrī, Latvijas dzimšanas
96. gadadienas brīvdienu priekšvakarā,
kad no 11. līdz 18. novembrim svinam
Patriotu nedēļas piecu gadu jubileju,
turklāt – Starptautisko sociālo darbinieku
dienu, Varakļānu veselības aprūpes centrā – svētki. Kultūras nama folkloras kopa,
šī centra darbinieki un pacienti, ciemiņi no
alternatīvās aprūpes centra, pašvaldības
un pilsētas kuplā skaitā sanākuši, lai priecātos par vērā ņemamu notikumu – mājas
3. stāva vidusdaļas atvēršanu pēc remonta. Kristīnes Strodes folkloras ansamblis
skandina tautasdziesmas, kuras tik tuvas
katra sirdij, izdejo raitu dejas soli un organizē jautras rotaļas, kurās piedalās arī
centra pacienti un klātesošie. Anastasija
Ikauniece, dzidra soprāna īpašniece, kura
atgūst veselību centrā, izpilda skaistas
šlāgerdziesmas no sava bagātīgā atmiņu
pūra. Vēlāk visi tiek cienāti ar šampanieti
un Kristīnes Svilānes ceptajiem garšīgajiem pīrādziņiem un smalkmaizītēm.
Pārdomās dalās šīs iestādes direktore Dina Inķēna, kura strādā šajā iestādē
no tās pārveidošanas pirmās dienas:
„Varakļānu veselības aprūpes centrs
(turpmāk – centrs) izveidots 2009. gadā
uz toreiz likvidētās slimnīcas bāzes. 2010.
gadā, pateicoties Varakļānu pašvaldības
projektam, mājai tika veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Vēlāk
2010./2011. gadā ERAF projekta ietvaros
– divu stāvu remonts, iegādāta medicīniskā aparatūra (sonoskops, analizatori
laboratorijai), datori, uzstādīts lifts. Tas
izmaksāja EUR 147 000, no kuriem 85%
sedza ERAF (Eiropas reģionālās attīstības
fonds). Centrā palika ambulatorā un sociālās aprūpes daļa, kur pacienti no Mado-

Soliste Anastasija Ikauniece.

Centra pacients Francis kopsolī
ar direktori.
nas, Rēzeknes, Rīgas un citām slimnīcām
ar dažādām slimībām var pabeigt ārstēšanu, tāpat saņemt dienas stacionāra palīdzību, kā arī uz laiku līdz 3 mēnešiem – sociālo aprūpi un ārstēšanu ģimenes ārsta
uzraudzībā. Nepieciešamības gadījumā,
saasinoties slimībai, tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, un slimnieks
turpina ārstēšanu Madonā, Rēzeknē vai
citās slimnīcās, kur maksā atbilstoši to
tarifam, bet centrs par šo laiku apmaksu neprasa. Dienas stacionārā jārēķinās
ar valsts noteikto pacienta iemaksu EUR
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7,11 (ja ar ēdināšanu – klāt EUR 2,85 katrai dienai), aprūpes pacientiem – EUR 10
bez medikamentiem un higiēnas precēm,
bet ar tiem – EUR 12,50 (tikai novada ļaudīm) diennaktī. Vientuļiem cilvēkiem jāmaksā 90% no pensijas, pārējo maksā tā
pašvaldība, kur pacients ir deklarēts.
Ambulatorajā daļā pieejams ginekologs, ķirurgs, ultrasonogrāfija, laboratorija, rentgendiagnostika, ģimenes ārsts,
fizikālā terapija, zobārsts, zobu higiēnists,
masāža. Turklāt zobārsts un masāža bērniem līdz 18 gadiem ir valsts apmaksāts
pakalpojums un pieejams par brīvu.
To cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešama aprūpe un ārstēšana, novadā ir
lielāks par tām iespējām, kādas bija līdz
šim, tāpēc 3. stāva 7 istabu iekārtošana
ar 22 vietām pacientiem un 4 darbavietām
aprūpētājiem ir nozīmīga, svarīga un aktuāla. Teju pirms 2 gadiem sākās reāli 3.
stāva vidusdaļas atjaunošanas pasākumi
ar mūsu un pašvaldības finansiālajiem līdzekļiem. Darbu veica centra remontstrādnieks Kaspars Kārkliņš un no pašvaldības
– Voldemārs Bondars, strādājot centīgi un
atbildīgi, ierīkojot tualetes un dušas telpu
pie katras palātas. Katrā istabā ir funkcionālās gultas, kurās slimniekam būs ērtāk;
tās tika dāvinātas no Vācijas, ar ko pašvaldībai ir cieša sadarbība. Sagaidāms humānās palīdzības sūtījums no Zviedrijas.
Paldies katram Varakļānu veselības
aprūpes centra darbiniekam par atbalstu
un ieguldīto darbu, klientiem par pacietību
remontdarbu laikā, remonta veicējiem par
skaistajām un ērtajām telpām un Varakļānu novada pašvaldībai par finansiālu un
saimniecisku atbalstu!”
Tā ir brīnišķīga dāvana novada ļaudīm
valsts svētkos! Paldies!
Rita Liuke
Autores un Santas Broničas foto

„Vislielākais dzīves skaistums slēpjas cilvēku attiecībās’’ (Z. Mauriņa)
Jau 14 gadus (no 2000. gada) Varakļānos pastāv Sieviešu Invalīdu Asociācijas „Aspazijas’’ nodaļa. Kādu laiku aktīvi
darbojāmies. Tagad ir iestājies pārdomu
un jaunu iespēju meklējumu laiks. Laiks
diemžēl izdara savas korekcijas, mūsu
biedreņu skaits ir visai neliels, tāpēc laip-

ni aicinām pievienoties jaunas biedrenes,
sievietes invalīdes, lai atrastu jaunus
draugus, lai kopā darbotos ar jaunām
idejām.
Apvienosim visu – gan spēkus un
izturību, gan mīlestību, lai apzinātos, ka
esam vajadzīgas un gaidītas. LSIA nav

Rūpēs par iedzīvotājiem
Jau daudzus gadus Varakļānu novada iedzīvotāji un pašvaldības iestādes saņem humāno palīdzību, ko nenogurstoši
sagādā Lidija Jostsones kundze. Humānā palīdzība nāk no labdarības organizācijām Vācijā un Zviedrijā, Rīgas Diakonijas centra, labdarības veikala „HOPEN”
Ogrē, Rietumu bankas, individuālajiem
ziedotājiem Olainē un Rīgā, tiek sagādātas mēbeles, elektropreces, medikamen-

ti, drēbes un apavi. Paldies Jevģēnijam
Dudaram un Genovefai Kokarei par palīdzību preču atvešanā un izdalīšanā, Astrīdai Igoļņikai – par iespēju atvestās preces
saglabāt.
Milzīgs PALDIES Varakļānu novada
pašvaldībai par preču atvešanu.
Lai veselība un izturība visiem nesavtīgajiem entuziastiem!
Pensionāru padome „Pīlādzītis”

tikai Rīgā un Varakļānos, tās ir vēl 12 Latvijas pilsētās un novados. Dāmas, kuras
ir izlēmušas pievienoties, tiek laipni aicinātas zvanīt uz tālruni – 20201917 – Helēnai, 29607212 – Leonorai
Kopā būsim stipras!

Senioru kopa „Vēlziedes”
laipni aicina dejotājas savā
pulkā. Visas kundzes, kas mīl
deju un grib atraktīvi izkustēties, mīļi aicinātas!
Pieteikties pa
T. 29654822,
Valentīna
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No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem!
Tā nu tas ir iekārtots ikdienas dzīvē,
ka „Sprīdītī” darbi, prieki, svētki, problēmas un atpūta ir pakārtoti viens otram.
Tikko beidzam vienu posmu – rudens
laiku, sākas jauns – atkal gatavošanās,
nemitīga darbošanās ar radošumu, izdomu, fantāziju, savām zināšanām. „Sprīdītī” sācies ZIEMAS norišu laiks. Sākās
tas jau 10. novembrī – Mārtiņdienā, tad
sekoja Patriotiskā nedēļa, par godu Latvijas dzimšanas dienai, tad gatavošanās
Adventei, un visbeidzot, pats lielākais
notikums – Ziemassvētku gaidīšana, kas
tradicionāli sākas ar Rūķu apciemojumu!
Katrā stundā, katrā minūtē, ko bērns
pavada „Sprīdītī”, pedagogi pieliek visu
savu talantu, prasmes, dzīves pieredzi,
lai bērni iemācītos, iepazītos, uzzinātu,
izbaudītu, izpētītu un saprastu, ko nepieciešams apgūt katram bērnam savā
vecumā. Sevišķs prieks, pateicība mūsu
darbiniekiem ir tad, ja bērna izglītošana
notiek sadarbībā ar vecākiem. Jo tieši ģimene ir atbildīga par sava bērna veselību,
labsajūtu, audzināšanu un izglītošanu.
Ģimene ir tā, kas sagatavo bērnu dzīvei
un bērnudārzs palīdz to realizēt.
Tuvojas Ziemassvētki. Visās mājās
ienāks svētku miers, dāvināšanas prieks,
bet vislabākā dāvana Ziemassvētkos ir
pilna māja ar cilvēkiem, kurus Tu mīli!
Varakļānu bērnudārzs „Sprīdītis”
novēl visiem mūsu bērniem un viņu ģimenēm, visiem novada iedzīvotājiem sirsnīgu, rosīgu, brīnumu pilnu Ziemsvētku
laiku un lai miers ir mūsu mājās un mūsu
sirdīs!
Metodiķe Aija

Mārtiņdienā

10. novembrī
Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki,
kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Līdzās tādiem godiem kā Lieldienas, Ziemassvētki, Jāņi, šī svinamā diena
nepelnīti piemirsta, bet ne bērnudārzā.
„Mākonīša’’ grupas bērniem Mārtiņdienas rīts sākās ar dažādām aktivitātēm
– vērojām un pierakstījām laikapstākļus,
minējām mīklas un izdomājām tās paši.
Neiztrūkstošs, protams, bija maskotais
Mārtiņdienas gājiens. Apciemojām citas bērnudārza grupiņas, cienastā nesot
pašu vārītas pupas. Ar to šie svētki vēl
nebeidzās – mēs devāmies pie saviem
draugiem – skolas bērniem uz rotaļīgo
Mārtiņdienas svinēšanu. Saimnieki mūs
sagaidīja dažādās maskās, aicināja kopīgās rotaļās un dejās. Atpakaļ uz bērnudārzu devāmies pozitīvu emociju iespaidā. Tā šī skaistā latviešu gadskārtu diena
pagāja „Mākonīšu” grupas bērniem. Ar
prieku un nepacietību gaidīsim to atkal
nākamgad.
Skolotāja Inga „Mākonītī”

Atklātā rotaļnodarbība
„Mana Latvija”

11. novembrī
Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ģimeni un mājām.
Patriotisma izjūta vispirms rodas ģimenē,
jo tā bērnam ir prioritāte un paraugs. Turpinot vecāku iesākto, kopā ar „Ābolīšu “
grupas bērniem mēs gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienas svinībām.
Stāstot par mūsu zemi un valsti, pats
galvenais ir runāt ar bērnu saprotamā
un vienkāršā valodā, saglabājot pozitīvas emocijas un izziņas prieku. Kopā ar
bērniem gan klausījāmies citu bērnu domas par Latviju, gan paši veidojām savu
stāstījumu par dzimteni. Apskatījām un
uzzinājām, kas ir villaine, sasildījām viens
otru ar to, iepazinām latvju tautas rakstus,
ieaustus villaines malās. Svētkus Latvijai
svinam rudenī – aukstā, drēgnā un vējainā laikā, tādēļ kopā nolēmām – labākā dāvana mūsu zemei būtu mūsu sirds
siltums, labi vārdi un čakli darbi. Bērni
ķērās pie darba, lai „noaustu” mazu gabaliņu villaines, ar ko sasildīt savu zemīti.
Gabaliņus saliekot kopā, izveidojām savu
sveicienu Latvijai. Skaitot tautasdziesmu
un sakot labus vārdus, mēs no sirds vēlējām – daudz laimes dzimšanas dienā,
Latvija!
Skolotāja Santa „Ābolītī”
Svinam svētkus Latvijai!
Vecmamma man atstāja
Latviju pašu.
Viņa neteica, lai to mīlu,
Viņai nebij’ par to bažu.

Novembris –
patriotiskas noskaņas...

Arī „Sprīdītī” šī noskaņa bija vērojama – sarkanbaltsarkanas lentītes, dziesmas par tēvzemi, dzejoļi par dzimteni, tei-

kas par Latviju. Kad tika gūtas zināšanas,
meklētas atbildes Latvijas kartē, Ābolīša
un Mākonīša grupu bērni 12. novembrī SVĒTKU KONCERTĀ steidzās nodot
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uzkrātās zināšanas pārējiem bērnudārza
bērniem un apmeklētājiem, un iepriecināt
pansionāta „Varavīksne” iemītniekus.
Es gribu uzzīmēt Latviju... tika iezīmēti novadi...visszilākais ezers... visbaltākā bērzu birze...visskaistākā zeme, ko
Dievs ir atdevis mums..
Bet pēc tam svētku kliņģeris un lat-

viešu tautas rotaļas...
18. novembris. Latvijas dzimšanas
diena. Svētku pasākums Varakļānu kultūras namā. Liela diena „Sprīdīša” mazajiem māksliniekiem, lai ar savām dejām
izdejotu, dziesmām izdziedātu un dzejoļiem paustu savu mīlestību dzimtenei
– Latvijai. Skanīgas meiteņu balsis ap-
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dziedāja tēvzemes skaistumu, bet brašie
puiši visiem lepni paziņoja – esmu latvju
zemes dēls! Mēs visi, gan lieli, gan mazi,
tēvzemē iestādām mūžzaļo cerību koku.
Ļausim tam augt mīlestībā, cieņā un saticībā!
Skolotāja Madara un mūzikas
skolotāja Līva

Stērnīnes dīvnomā
Svātdīnōs dīvkolpōjumi plkst. 13.00
RORĀTU SV. MISES
19. dec. 10.00 Stērnīnes tautas
nomā par skūlu, skūlānim,
studentim, pedagogim, vysim
darbinīkim i vacōkim
20. dec. 9.00 par labdarim,
draudzes kūri, ministrantim,
procesijas daleibnīkim i bazneicas
kolpōtōjim
Zīmsvātku dīvkolpōjumi
24. dec. 16.30 Zīmsvātku vokora
koncerts
17.00 Zīmsvātku vigilijas
dīvkolpōjums
25. dec. 7.00 Zīmsvātku sv. Mise
28. dec. 13.00 sv. Mise (svēteis
auzas, sulas, veinu)
31. dec. 16.00
Pateiceibas dīvkolpōjums
1. janv. 13.00
Sv. Mise Jaunajā godā
4. janv. 13.00
sv. Mise (svēteis
kreitu), dzīdōs
Dricānu draudzes kūris

Dīvkolpōjumu korteiba Varakļānūs
2014. goda decembra mēnesī
21.12. – IV ADVENTA un III MĒNEŠA
SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00 –
Kristaceļš
Rūžukrūni dzīdos: Bernānu, Ičaunīku s.t.
24.12. – trešdīna – KRISTUS
DZIMŠONAS SVĀTKU – VIGILIJA
Ticeigim gavens un attureiba nu gaļas
ēdīnim leidz vokora dīvkolp., – Ganeņu
sv. Misei.
Pēc tam atļauts lītot gaļas ēdīņus;
19:30 – Zīmassvātku dzīsmu koncerts
Ganeņu sv. Mise plkst. - 20:00
25.12. – caturtdīna – KRISTUS
DZIMŠONAS SVĀTKI
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Pušču, Darvinīku,
Kozsolīšu s.t.

26.12. – pīktdīna – II ZĪMAS SVĀTKI –
SV. STEFANA SVĀTKI
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Atspukas s.t.
28.12. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA –
sv. Ģimenes – Jezus, Marijas un
Jezupa svātki
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Asnīnes, Ļodānu s.t.
31.12. – trešdīna –
VACO GODA PĀDEJO DĪNA
Pateiceibas dīvkolpojums par
aizvadeitū godu:
sv. Mise plkst. – 18:00 – Dīvs mēs Tevi
slavejam
VYSS DĪVA GŪDAM!
1.01.2015. – caturtdīna – Vissv.
Jaunova Marija, Dieva Māte
Sv. Mises plkst. 9:00 un – Veni creator
Spiritus – 11:00

Varakļānu Svētā Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē
zē

Kristus piedzimšanas svētvakars
s
24. decembrī plkst.21.00
Dievkalpojumā kalpos bīskaps Einārs Alpe
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Sev un Latvijai

Patriotisma nedēļā visā Latvijā notiek
dažādi pasākumi, veltīti mūsu tēvu zemes
dzimšanas dienai. Šajā laikā atskatāmies
uz padarīto, kā katrs esam pilnveidojuši
sevi un vairojuši Latvijas labklājību.
Arī Varakļānos notika dažādas aktivitātes. 11. novembrī zemessargu vienība,
jaunsargi, bērni kopā ar vecākiem devās
tradicionālajā Lāpu gājienā. Lāpu ugunīm
liesmojot, vienojāmies kopīgā dziesmā.
Šis brīdis bija nozīmīgs 20 Varakļānu vidusskolas skolēniem, kuri saņēma jaunsargu apliecības: Līga Grigorjeva, Dana
Kazakeviča, Laura Prusakova, Deniss
Grigorjevs, Melānija Paula Upmale, Laura
Slūka, Reinis Zeps, Guntra Eiduka, Liene Drozda, Janita Broka, Rasma Simona Smirnova, Dairis Upenieks, Samanta
Strode, Roberta Šminiņa, Ričards Dzerkals, Kristīne Vīča, Paula Strode, Amanda
Skangale, Jānis Kančs, Reinis Justs. AUGAM LATVIJAI!
Pēc lāpu gājiena daudzi pulcējās
kultūras namā, lai noskatītos vēsturisku
filmu – 11. novembris Varakļānos pirms
26 gadiem. Tas bija satraukumu un reizē
neziņas laiks, taču ikviens bija apņēmības
pilns darīt visu, lai Latvija kļūtu neatkarīga valsts. Atceros, kā skolotāju istabā
starpbrīžos diskutējām par to, virs kuras
celtnes Varakļānos vajadzētu plīvot sarkanbaltsarkanajam karogam. Sākumā
tas bija kultūras nams, vēlāk visi lēma par
ugunsdzēsēju namu. Tāpēc pirms 26 gadiem uzņemtie kadri ir vēsturisks piemineklis pilsētiņas attīstībā.
Svētku koncertā kultūras namā varējām dzirdēt sieviešu kora sniegumu.
Patīkami, ka koris atjaunotā sastāvā ar
diriģenti Vivitu Skuruli ir neilgā laikā spējis saliedēties un spert pirmos soļus uz
skatuves. Kā ik gadu ar savu sniegumu
priecēja skanīgais Mūzikas skolas apvienotais orķestris.
Lielais PALDIES uzņēmējiem, kas
ar savu darbu vairo novada labklājību.
Sabiedrības pamats ir stipras un čaklas
ģimenes, kuras rūpējas par savu bērnu
labklājību, kopj savu sētu, vairo skaistumu sev apkārt.
Raiņa vārdiem
sakām: „Ikvienam ir
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!”
A. Jaunzeme,
teksts un foto

Jānis Salenieks, Aina Jaunzeme, Oskars Kančs –
vēsturiskā mītiņa dalībnieki pirms 26 gadiem.

Kultūras nama sieviešu koris.

Mūzikas skolas apvienotais orķestris.

Apbalvoto uzņēmumu vadītāji. Foto – Aina Kazāka

Zemessargu un jaunsargi pie
pieminekļa brīvības
Iezīmētie.
cīnītājiem.
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Varakļānu novadā DECEMBRĪ, JANVĀRĪ
17. decembrī
17. decembrī

15:30
16:30

Apskatāmas:
 pastāvīgās ekspozīcijas
 J. Piļpuka 80-gadei veltītā piemiņas izstāde
 Plenēra „Baltā pilsēta 2013” mākslas darbi
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE grupā „Pīlādzītis”
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE grupā „Kāpēcītis”

17.decembrī

17:00

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE

18. decembrī
18. decembrī
18. decembrī
19. decembrī
19. decembrī
19. decembrī

11:00
13:00
16:00
10:00
11:00
16:30

19. decembrī

17:00

19. decembrī

18:00 –
20:00

24. decembrī
24. decembrī

16:30
19:30

25. decembrī

20:00

25. decembrī

22:00

25. decembrī

22:00

26. decembrī

16:00

27. decembrī

13:00

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE grupā „Saulēniņi”
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE grupā „Ābolītis”
BALTĀ STUNDA
1.–4. klašu Ziemassvētku eglīte „PIFA ZIEMASSVĒTKU STĀSTS”
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE grupā „Mākonītis”
5.–12. klašu Ziemassvētku pasākums
„NOMINĀCIJA – 2014”
Ceturtā „RADOŠĀ PIEKTDIENA”
Ziemassvētku tirdziņš un radošā darbnīca
Gatavosim rotājumus no auduma un cepsim piparkūkas
ZIEMSVĒTKU VAKARA KONCERTS
ZIEMSVĒTKU VAKARA KONCERTS
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
pēc koncerta svētku salūts
ZIEMASSVĒTKU BALLE. Spēlē grupa „SVEĶI”
ieeja EUR 2,50. Balle pie galdiņiem
ZIEMASSVĒTKU BALLE. Spēlē grupa „BRUĢIS”
Ieeja: 22:00-23:00 – EUR 3.-, pēc 23:00 – EUR 4.Ekskluzīva iespēja pavadīt vakaru pie galdiņa balkonā!
Galdiņu skaits ierobežots!
Biļetes pie galdiņiem iepriekšpārdošanā – EUR 3,00
Biļetes iespējams iegādāties Varakļānu KN 15. – 19. decembrī
plkst.11:00 – 15:00.
Svētku vakarā biļetes cena pie galdiņa – EUR 6.00.
Tālrunis informācijai: 64860964, 29240684
Ziemassvētku koncerts
„ZIEMASSVĒTKU NOTIKUMI VARAKĻĀNU STACIJĀ”
Piedalās Varakļānu KN pašdarbnieki un grupa „Zaļā gaisma”
Stirnienes senioru ZIEMAS BALLE

31. decembrī

23:30

Jaungada pasākums „EJAM PRETIM KAZAS GADAM”

1. janvārī

00:30

2. janvārī

15:00

11. janvārī

15:00

Visu mēnesi

Varakļānu novada muzejs
Varakļānu PII „Sprīdītis”
Varakļānu PII „Sprīdītis”
Varakļānu Mūzikas un
mākslas skola
Varakļānu PII „Sprīdītis”
Stirnienes pamatskola
Varakļānu PII „Sprīdītis”
Stirnienes TN
Varakļānu vidusskola
Varakļānu PII „Sprīdītis”
Varakļānu vidusskola
Varakļānu KN
Stirnienes baznīca
Varakļānu baznīca
Murmastienes KC
Murmastienes KC

Varakļānu KN

Varakļānu KN
Stirnienes TN
Pie Varakļānu Kultūras
nama

JAUNGADA NAKTS BALLE. Spēlē grupa „NAKTS PASTAIGA”
Murmastienes KC
Ieeja brīva. Balle pie galdiņiem
DRAUDŽU KORU EGLĪTE
Stirnienes TN
Jaungada pasākums senioriem „TIKSIMIES PIE JAUNGADA
EGLĪTES”
Varakļānu KN
Pasākuma muzikālais noformējums – „Brāļi Puncuļi”
Informāciju apkopoja Kristīne Strode
Varakļānu novada kultūras darba metodiķe. Tel. 27790017

Izzinoši un izklaidējoši
12. decembrī Varakļānu vidusskolas 9. klases skolēni devās ekskursijā
uz Rīgu. Pirmais apskates objekts bija
Eiropas Savienības māja. Skolēni tika iepazīstināti ar ES mājas institūcijām, kā arī
ES dibinātājiem, tās struktūru, jauniešu
iespējām ceļot un mācīties ES valstīs.
Vēlāk zināšanas bioloģijā bija iespējams padziļināt Anatomikumā un Medicīnas muzejā.
Ziemassvētku noskaņas radīja pa-

staiga pa vecpilsētu. Krāšņās egles,
daudzveidīgie rotājumi, svētku tirdziņi
priecēja jauniešu prātus un sirdis.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par nodrošinājumu ar transportu!
A. Jaunzeme, teksts un foto

9. klases skolēni ES mājā.
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Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavss rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!
z!

Sveicam:
Lāsmu un Sandri Šķēlus
uss
ar meitas Baibas dzimšanu.
šan
nu
Līgu un Aināru Ančevus ar meitas
Adrijas dzimšanu.

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem,
Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness,
Un zvaigznes ar ābelēm
sadodas rokās
Un pasauli debesu
klusumā nes.
Kā pastkartē senā
Viz mirdzošā rota
Gan smildziņa sīka,
Gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki,
Jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars.
/Kornēlija Apškrūma/

Priecīgus
un mīļus
svētkus!
Ziemassvētki ir ceļā pasauli
sasildīt,
Dot ticību laimei un sapņus
piepildīt...

Lai Ziemassvētku miers
ienāk visās sirdīs un
piepilda ar siltumu un
gaismu visas mājas!
Veselīgu, veiksmīgu,
labestīgu un panākumiem
bagātu Jauno gadu!
SIB „Varakļānu Aspazijas”
IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
IESPĒJAMS KREDĪTS.

ZIEMAS ATLAIDES
Pārdod malku, 3m garu vai sagrieztu
klučos. Ar piegādi. T. 29480554,
Ivars
Pārdod sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. T. 26563524
Vēlos nopirkt parasto vai
dubulto garāžu Varakļānu garāžu
kooperatīvā. T. 20609006

Varakļānu
vidusskolas kolektīvs

Stirnienes tautas nams
piedāvā skaistas un mājīgas
telpas dažādiem lustīgiem un
nopietniem pasākumiem:
semināriem, konferencēm,
lekcijām – 4,27 euro/h
saviesīgiem pasākumiem – 5,69 euro/h vai
113,83 euro/diennaktī
palīgtelpa – 0,71 euro/h
Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu krāsns,
gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīšu iztecēti;
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Teklas Kassalietes
tuviniekiem, viņu mūzībā pavadot.

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl,
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
par mūžībā aizgājušajiem
novembrī:
Varakļānu pilsētā
Zinaida Galanska – 74
Varakļānu pagastā
Emīlija Madžule – 85
Murmastienes pagastā
Juris Salenieks – 38
Genovefa Dzenovska – 86

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu
šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
/Z. Purvs/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģim PĒTERIM PAUNIŅAM, māti
mūžībā aizvadot.
„RIPO” kolektīvs
Tu aizej prom pa baltu smilšu ceļu
Uz Mūžību.
Šalc priede, egle, bērzs.
Un kādas mīļas, tuvas mājas durvis
Nekad vairs tavas rokas neatvērs.
/N. Dzirkale/
Patiesa līdzjūtība
VERONIKAI, JĀNIM GRANDĀNIEM
UN VISIEM TUVINIEKIEM, pāragri
pavadot Juri Grandānu Aizsaules
dārzos.
A. Gailuma ar ģimeni un T. Greine
Murmastienē

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

Stirnienes pamatskolas kolektīvs
Aizavēre zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa;
Norimušas visas sāpes,
Zem zemītes man guļot.
Izsakām dziļu līdzjūtību
JĀNIM SVILĀNAM, aizvadot mīļo
sievu kapu kalniņā.
Kaimiņi: Anastasija Bikovska, Marija
Strode, Lilita Kazāka, Nellija Zepa,
Bronislava Pudule, Genovefa Melne
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