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VISI, VISI, VISI ZIEMAS SPORTA CIENĪTĀJI!

Gada Laipni aicināti
varone – uz slēpošanas
GRIETA sacensībām

Grieta jūtas omulīgi SAVĀ gadā. Viņa jebkuriem
līdzekļiem prot panākt to, ko vēlas. Vieniem ir ļoti
draudzīga un labvēlīga, citiem draudīgi parāda ragus.
Prot sadzīvot ar vistām kūtī, bet draudzību pļavā
pierāda zirgam. Patīk plucināt auzas. Vasarā aktīvi
piedalījās un palīdzēja Siliņa atpūtas vietas sakārtošanā.
Ja sekojam Kazas gada horoskopiem, tad šogad daudzās ģimenēs gaidāms pieaugums, Grietai
jau mēneša beigās.
Grieta apzinās savu vērtību un nozīmīgumu, kā
ne kā – piens ir ļoti garšīgs un veselīgs, biezpiens un
siers – vienkārši dievīgs. Bet viņa nav sevišķi prasīga
un cimperlīga, prot iztikt ar to, kas ir.
Kazas gadā Grieta novēl visiem kazisku izturēšanos un rīcību!
Foto – Alvis Gruduls

Lai izdodas viss
ieplānotais Zaļās Koka
kazas gadā!
Vadoties pēc Ķīniešu horoskopa, 2015. gadā
valdīs Auns, savukārt Austrumu kalendārā vēstīts,
ka tuvākajos divpadsmit mēnešos dominēs Zaļā
Kaza. Austrumu Jauno gadu sagaidīsim 2015.
gada 19. februārī. Vadoties pēc senas austrumu
tradīcijas, tiek uzskatīts, ka katram gadam ir savs
aizbildnis (dzīvnieks), noteikta krāsa. 2015. gads
būs Zaļās Koka Kazas gads. Atšķirībā no aizvadītā gada, – Zaļās Kazas gads solās būt pildīts ar
mierīgākām un harmoniskākām vibrācijām. Šis laika
periods daudziem dāvās pozitīvus pārdzīvojumus,
patīkamas pārmaiņas dažādās dzīves jomās.
Koka Kazas gads finanšu ziņā būs labvēlīgs un
naudas lietās zvaigznes sola veiksmi. Neslinkojiet
un plānveidīgi virzieties tuvāk nospraustajiem mērķiem! Ja arī negaidīti radīsies šķēršļi, tad atturieties
no straujiem un nepārdomātiem lēmumiem. Koka
Kazas gadā no konfliktiem diemžēl izvairīties nebūs iespējams, bet zvaigznes mudina uz nākotnes
izredzēm raudzīties optimistiski. Zaļās Kazas gadā
nāksies pievērst uzmanību veselībai un veselības
profilaksei. Pievērsieties veselīgam dzīvesveidam,
fiziskām aktivitātēm.

14. februārī
plkst. 11.00
pilsētas
estrādē

Reģistrēšanās sacensībām no plkst. 10.20
Programmā:
• distanču slēpošana dažādām vecuma grupām;
• biatlons;
• distanču slēpošana bērniem;
• ģimeņu jautrās stafetes.
Lūgums neizbradāt un nejaukt slēpošanas trasi!
Pasākumu atbalsta Varakļānu novada pašvaldība

Audžuģimene –
kā kļūt par audžuģimeni?
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja
augt savā ģimenē, kļūstiet par audžuģimeni!
Ko nozīmē būt audžuģimenei?
 Jūs dodat mīlestību un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 Jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki
nevar vai negrib par viņu rūpēties;
 Jūs dodat iespēju augt labvēlīgā, ģimeniskā vidē.
Kā kļūt par audžuģimeni?
Var kļūt laulātie (persona), kur vienam ir jābūt vecumā no 25 līdz
60 gadiem. Dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot apliecinošus dokumentus, iesniedz iesniegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta
izziņu par veselības stāvokli, psihologa un narkologa atzinumu. Bāriņtiesa
apseko ģimenes sadzīves apstākļus un izvērtē piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Topošai audžuģimenei jānoklausās apmācību
kurss. Pēc mācību kursa beigām notiek atkārtotas pārrunas ar audžuģimeni, un bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu. Tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Audžuģimene saņem: valsts noteikto atlīdzību par pienākumu veikšanu – mēnesī EUR 113,83, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
vienu reizi gadā EUR 163,63, sociālā darbinieka, psihologa atbalstu un
palīdzību problēmu risināšanai, pašvaldības, kuras bāriņtiesa bērnu ievieto audžuģimenē, noteikto atlīdzību par bērna aprūpi.
I. Dalecka,
Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Par Varakļānu novada
2015. gada budžetu
1. Varakļānu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 2 720 956 (ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citus
pašu ieņēmumus), izdevumi EUR 3 205 619 pamatbudžeta kases apgrozības līdzekļi
142 505 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti
EUR 125 316 un izdevumi EUR 169 614 saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
Pielikums Nr. 1.
Klasifikācijas kods

01.0.0.0.
04.0.0.0.
09.0.0.0.
10.0.0.0.
18.0.0.0.
19.0.0.0.
21.0.0.0.

01.110
01.120
01.721
01.830
03.390
04.120
06.200
07.240
08.100
08.210
08.220
08.230
08.620
09.100
09.200
09.510
09.600
10.200
10.400
10.700
10.910

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
ĪPAŠUMA NODOKĻI
IV Nenodokļu ieņēmumi
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVAS
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU 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 ambulatorie pakalpojumi
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi
Bibliotēkas
Muzeji un izstādes
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi
Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms
(ISCED-97 0. un 1. līmenis)
Vispārējā un profesionālā izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Izglītības papildu pakalpojumi
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām
personām
Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības
pārraudzība

Gada plāns
(EUR)
2 720 956
1 154 192
1 149 812
1 149 812
1 029 021
120 791
4 380
4 180
200
1 405 064
1 345 064
60 000
161 700
161 700
3 063 114
317 743
101 252
30 200
114 000
17 186
13 005
434 132
24 110
39 691
69 943
63 828
150 098
25 059
250 985
341 267
180 505
580 264
130 017
17 000
51 150
111 679

VARAKĻĀNU
NOVADA
DOMĒ
2015. gada 29. janvārī
Nr. 2

1. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2015. gada
budžetu” apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai sadali.
3. Par īres maksas apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām.
1. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamā telpām īres maksa mēnesī tiek
aprēķināta pēc formulas:

ĪM = (Liet + Aps) x Pl, kur
ĪM – īre maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu
(euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas izdevumi (euro
mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās
platības kvadrātmetru);
Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri).
2. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet) ir 0,028 euro/m2 mēnesī.
3. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumi (Aps) – ir
vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Šajos izdevumos ietilpst arī dzīvojamās
mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu
izmaksas.
4. Noteikt, ka pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieki papildu noteiktajai īres
maksas daļai par telpu lietošanu maksā
apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noslēgtiem līgumiem.
4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, nenotikušu izsoli.
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5. Par nekustamā īpašuma „Kliņģerītes” sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Pļavgaļi”
sadalīšanu.
7. Par zemes nomu.
8. Par nedzīvojamo telpu nomu.
9. Par līdzfinansējumu „Latvijas Dabas fondam” dabas aizsardzības plāna
izstrādei dabas liegumam „Lubānas mitrājs”.
10. Par saimniecības ēku Rīgas ielā
67, Varakļāni.
11. Par pārreģistrēšanu pašvaldības
reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
13. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā.
15. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu.
16. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
1. Piešķirt Varakļānu novada domes
priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas
laikā no 23.02.2015. līdz 08.03.2015. par
nostrādāto laika periodu no 26.04.2010.
līdz 25.10.2010.
2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja
vietniecei Modrai Vilkaušai, nosakot samaksu par darbu atbilstoši „Varakļānu
novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.
17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu I.R. un E.R.
18. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3
apstiprinātā „Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību” 1. pielikumā.
19. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla
palielināšanu.
1. Palielināt Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitālu,
veicot naudas līdzekļu ieguldījumu EUR
20 000 apmērā siltumtrašu rekonstrukcijas Kosmonautu ielā darbiem un projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu,
lielāku par 2000” tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizēšanas pasākumiem.
2. Apstiprināt Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA jaunu pamatkapitālu EUR 1574911 apmērā.
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Pielikums nr. 2.

05.0.0.0.

I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Dabas resursu nodoklis
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

125 316
125 316
5 000
5 000

18.0.0.0.

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

120 316
120 316

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Autotransports
Atkritumu apsaimniekošana
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība

169 614

04.510
05.100

1000

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
3 063 114
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
1 841 771
Atalgojums
1 487 892
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
353 879
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
762 149
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
3 382
darba braucieni
Pakalpojumi
393 388
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
301 864
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
1 662
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
61 853
Subsīdijas un dotācijas
2 000
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot
2 000
lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām
organizācijām un citām institūcijām
Procentu izdevumi
26 000
Pārējie procentu maksājumi
26 000
Pamatkapitāla veidošana
237 644
Nemateriālie ieguldījumi
2 830
Pamatlīdzekļi
234 814
Sociālie pabalsti
79 550
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
69 950
Sociālie pabalsti natūrā
9 600
114 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
114 000
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)
-342 158
FINANSĒŠANA:
342 158
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
484 663
Atlikums uz perioda beigām
-484 663
-142 505
-Aizņēmumi
-122 505
-20 000
-Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit.

1100

Atalgojums

151 915
17 699
169 614
31 948
25 850
Turpinājums 5. lpp.
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Tie ir Tavi visskaistākie gadi,
domas cerību dārzos kad mīt.
Tici veiksmei,
tad laimes putnu ļaus
Tev liktenis sagūstīt.
(K. Apškrūma)
15
Raivis Ragausis
Aivars Viška
18
Vineta Reinieka
Emīls Tučs
20
Liliāna Bernāne
Elīna Krišāne
Madara Pastare
Juris Reinieks
Jānis Rinass
Velta Slūka
Gatis Strods
Valdis Zeps
25
Zanda Brizga
Raivis Cakuls
Jānis Laizāns
Arnis Purbērziņš
Gunita Radziņa
Guntars Sermais
Dace Solovjeva
Ieva Vilkauša

30
Mārtiņš Leimanis
Inga Poļaka
Matīss Skabs
35
Kristīne Skaba
40
Ilona Laicāne
45
Anna Murinska
Juris Nazarovs
Guntis Veips
50
Dainis Mjartāns
Guntars Strods
Jeļena Šļahova
55
Sarmīte Kokare
Pēteris Pelšs
Marija Savicka
Ilga Šuste
60
Ivars Vilkaušs

Sirsnīgi sveicam
februāra jubilārus
novadā!
65
Felikss Eiduks
Alberts Kivriņš
Jāzeps Letinskis
Jānis Počs
70
Genovefa Broka
Jons Romualds
Ivanausks
Monika Kluša
Janīna Sprūdža
Helēna Zepa
75
Jānis Grudulis
Antoņina Juste
Konstantīns Juška
Genovefa Vilcāne
Alfrēds Vovers
Staņislavs Zvīdris

80
Skaidra Zelma
Čevere
Augusts Indāns
Jevgenija
Mālniece
85
Elvīra
Ciematniece
Elza Līvija
Kudrenicka
Veronika
Stabulniece
Oļģerts Stalīdzāns
Valentīna Strode
90
Jānis Lukasevičs
Paulīna Zakare

„VARAKĻÕNĪTS” 2015. gada februāris
1200

2000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi

6 098

102 820

2200

Pakalpojumi

69 874

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

29 846

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

5000
5200

Pamatkapitāla veidošana

3 100
34 846

Pamatlīdzekļi

34 846

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-44 298

FINANSĒŠANA:
F210

Naudas līdzekļi (Izmaiņas)

F210

Atlikums uz perioda beigām

44 298
44 298
-44 298
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INFORMĀCIJA
VARAKĻĀNU NOVADA
NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM,
UZŅĒMĒJIEM,
LAUKSAIMNIEKIEM
2015. gada 25. februārī plkst.
11.00 Varakļānos, Varakļānu kultūras namā notiks informatīvs seminārs:
1) par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā;
2) par valsts un ES atbalstu lauksaimniekiem.

Projekti – lieliska iespēja
LEADER Eiropas projekti ir viena
brīnišķīga iespēja. Šobrīd ļoti iederīga,
varbūt nākotnē kādas sekas? Idejas rast
ir vienkāršāk, kā īstenot projektu, parastam mirstīgajam gandrīz neiespējami.
Toties, paldies Dievam, ka mums ir tādi
īpaši speciālisti, kas atbalsta. Sākšu ar
pirmo „Bokonu Brykliņu” projektu – apģērbu, video un mūzikas iekārtu iegādi
– ar pamudinātāju, virzītāju, dokumentācijas noformētāju Rēzeknes KP vadītāju
Inetu Brizgu, LAD Ināru Čaplinsku, Jeļenu Šutku.
„Veselīga atpūta Bokonūs” – Viļānu
attīstības vadītāja, kompetentā Iveta Piziča, atsaucīgā sekretārīte Anna Strode,
novada domes priekšsēdētājs godprātīgais Arnolds Puduls, zemes grāmatas
darbiniece Irina Kļimakova, Linda Grandāne.
Sociālā projekta īstenošanā – ļoti
profesionālā Aina Dzalte, novada saimniece, pretimnākošā Jekaterina Ivanova
un galvenā grāmatvede, klusā, sirsnīgā
Irīna Stafecka, arī Rēzeknes „Zeptes”
Anita Laizāne, LAD jaukās meitenes Ilona
Brence, Guna Apšeniece, Salvija Šķestere. Mīļi pateicos visiem par iecietību,
sapratni, ka protat atrast skaitļu valodu
arī ar tādu neprašu kā mani. Pateicoties
jums, visiem pieminētajiem un nepieminētajiem, mēs, bokānieši, varam dzīvot
zili zaļi, uz nebēdu raujam dančus vai pa
visu Latviju, rodot pozitīvo sev un dodot
citiem, arvien atpazīstot un iepazīstot vecus un jaunus draugus plašā apkārtnē.
Darbošanās dod jaunas iespējas un paver plašākus apvāršņus.
Aizvadītā gada nogalē pēc projekta
ieguvām slēpes un nūjas. Pagaidām izmantojam tikai savā kolektīvā. Pirmajās
sniegotajās dienās iemēģinājām slēpes.
O-ho! Kas par progresīvu līmeni! Ja agrāk

Visi uz slēpēm.
pleca ar dēlu, māte ar meitu,
vecmāmiņa ar mazbērnu – tā
ir vienojoša, saliedējoša, cerīga gaisotne – joki, asprātības,
sacensības, cīņas spars, jautrība, tā viennozīmīgi ir garīga
un fiziska veselība.
Visas paaudzes kopā,
tas ir mūsu spēks, bokānieši
bijām, esam un būsim dzīvīgi
un dzīvi. Ticiet vai nē – nekur
nav tik labi kā Bokānos! NāMācāmies nūjot. ciet visi no malu malām, piebiedrojieties, pārliecinieties!
vajadzēja vai vaigus piepūst, tad tagad iet
Vienlaicīgi varam nūjot – 20,
kā pa spoguli, retais gan iztiek bez iesvēslēpot – 27 personas.
tīšanas kritiena. Senioriem jauna pierePar nākamā projekta piedāvājumiem
dze pēc 30 – 40 gadiem, bet ir pasakaina
turpmāk...
sajūta, šķiet, ieslēpojis bērnības, jaunīDzidra Bruzgule,
bas laikos. Realitātē atgriež tikai maz„Bokonu Bryklene”
bērnu aicinājums sacensties, kurš ātrāk!
Foto no Dz. Bruzgules arhīva
Mums, senioriem, uzdrīkstēties – īpašs,
iedvesmojošs prieks. Mēroties spēkiem
P.S. Vienu ģimenei uz Bokāniem dzīvot
ar visām paaudzēm, kad tēvs plecu pie
jau pārvilinājām! Kas zina, kā nākotnē?
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Stirnienes pamatskolā sekmīgi iesācies gads
Radoši un darbīgi Stirnienes pamatskolā aizritējis pirmais mēnesis ar interesantām aktivitātēm mācībās un ārpusstundu aktivitātēs. Skolēniem visvairāk
paliks atmiņā – Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā piedalījās arī
skolēni no mūsu skolas. Mūs priecēja Simonas Pastares, Raimonda Ubagovska
klavieru spēles priekšnesumi, Kristīnes
Kristas Ubagovskas un Guntas Greisles
solo, kā arī Riharda Zepa, Katrīnas Ubagovskas uzstāšanās.
Aizraujošs izvērsās pasākums „Kazas gadu sagaidot” kopā ar Dekšāru
pamatskolas 6. un 7. klasi un Stirnienes
tautas nama vadītāju Ievu Zepu, kas iejutās Zilās kosmiskās kazas lomā. Skolēni
pasākumā piedalījās maskās un rādīja
priekšnesumus saviem vienaudžiem.
Pēc pasākuma visi atpūtās diskotēkā un
spēlējot spēles.
Lai visiem balts, radošs un darbīgs
šis gads!
Rita Pelša,
Stirnienes pamatskolas direktore

Skolotāju pārsteigums
Teātris ir tā māksla, kas allaž ir saistījusi skatītāju sirdis un prātus neatkarīgi
no vecuma.
Tā arī mēs, „Sprīdīša” skolotājas, nolēmām iepriecināt pirmsskolas bērnus ar
pašu iestudētu izrādi „Zvēri un abru taisītājs”, kur skolotājas: Inga, Santa, Ārija,
Madara, Lilita, Natālija, Inese iejutās vilka,
lapsas, zaķa, lāča, abru taisītāja, saimnieka, teicēja lomās. Pateicoties veiksmīgai
sadarabībai ar „Sprīdīša” mūzikas skolotāju Līvu, izrādi bagātināja un interesantu
darīja mūsdienīgs, moderns muzikālais
pavadījums un kopīgi veidots noformējums. Tā mēs kopā uzbūrām piedzīvojumu, kas bērnos un mūs pašās radīja prieku un pozitīvu emocionālo pacēlumu!
Paldies Varakļānu novada muzejam
par atbalstu.
„Sprīdīša” aktrises
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Roberta Mūka jaunrades konkurss
Š. g. 16. janvārī Galēnu pamatskolā
9. reizi notika Robertam Mūkam veltītais
Vislatvijas jaunrades darbu konkursa
apbalvošanas noslēguma pasākums.
Arī šogad Varakļānu vidusskolas skolēni
piedalījās un iesūtīja 25 jaunrades darbus
dažādās klašu grupās. Pavisam konkursam bija iesniegti 325 jaunrades darbi no
visas Latvijas. Tālākie pasākuma dalībnieki bija mērojuši ceļu no Rīgas, Limbažiem,
Jelgavas u.c. vietām. Konkursā piedalījās
63 Latvijas skolu audzēkņi. Jaunrades
darbus vērtēja 4 grupās. Šajā konkursā
mūsu skolas skolēni jau piedalās 9. gadu
pēc kārtas, tāpēc mūs uzņēma kā senus
draugus.
Patiess prieks par mūsu panākumiem, jo ieguvām neskaitāmas balvas.
2. – 4. klašu grupā piedalījās 4 skolnieces no 4. klases, bet Atzinības rakstus
ieguva Elīza Kanča un Samanta Mediniece.
5. – 7. kl. grupā Atzinības rakstus saņēma Solvita Latkovska un Rinalds Mozuls – 7. kl.
8. – 9. kl. grupā Atzinība – 9. klases
skolniecei Sintijai Ikauniecei.
Visskaļākie aplausi skanēja mūsu
vidusskolēniem (10. – 12. kl. grupa), jo
rezultāti bija lieliski.
3. vieta – 11. klases skolniecei Līgai
Vecstaudžai (balvā Dāvanu karte un grāmatas).

1. vieta – 11. klases skolniecei Signei
Viškai (Dāvanu karte 25 euro vērtībā un
grāmatas).
Kā jau katru gadu, jaunrades darbus
vērtēja neatkarīga Rēzeknes Augstskolas

pasniedzēju žūrija. Šie vērtētāji pasniedza
katrai grupā tikai vienu balvu pašam labākajam, viņuprāt, darba autoram. 10. – 12.
klašu grupā to ieguva mūsu 11. klases
skolnieks Kaspars Eiduks. Speciālbalvu
arī saņēma viņa skolotāja Aija Caune.
Paldies Inārai Laurai (4. kl. skolotājai), Ainai Jaunzemei (5.b un 9. kl. skolotājai), Anitai Saleniecei (10. kl.) un Aija
Caunei (5.a, 7., 8., 11., 12. kl. skolotājai)
Visi bijām gandarīti par panākumiem,
rakstīsim arī turpmāk.
Kintija Kupča,
8. klases skolniece

Saldie astoņdesmitie un ne tikai...

Aizraujoša spēle.

Mis un Misters Retro.
Neaizmirstot tradīcijas, arī šogad Varakļānu vidusskolā notika ikgadējā Retro
balle.
Retro balle, kā jau katru gadu, ir krāšņs pasākums, kurā jaunieši dejās, mūzikā

un spēlēs iegriež pagājušo gadsimtu. No
skapjiem tiek izvilktas vecmammas greznās kleitas un vectēvu glaunie uzvalki,
ieveidotas krāšņas frizūras. Katru gadu
Retro ballē notiek dažas atrakcijas un dejas. Visu vakaru jaunieši var atpūsties pie
galdiņiem un baudīt retro laiku mūziku.
Nu jau otro gadu pēc kārtas tiek piedāvāts foto stūrītis, uz kura fona sevi var
iemūžināt skaistās bildēs.

Šogad Retro ballē tika kronēts Misters un Mis Retro. Mistera titulu ieguva
Varakļānu vidusskolas 10. klases skolēns
Artis Garančs, bet Mis titulu ieguva Elisa
Andževa no Cesvaines vidusskolas. Šogad vidusskolēnu un absolventu pulku
papildināja viesi no Cesvaines vidusskolas un Viļānu vidusskolas.
Mums izdevās iegriezt kārtīgu Retro!
Laura Prusakova
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Stirnienes feldšerpunkts jaunās telpās
Daudzus gadus Stirnienes feldšerpunkts darbojās baznīcas draudzes telpās. Tām jau sen bija nepieciešams nopietns remonts, tāpēc pagājušajā gadā
tas tika uzsākts Stirnienes kompleksa
teritorijā blakus bibliotēkai. Janvārī feldšerpunkts uzsāka darbu izremontētajās
telpās, par ko vislielākais prieks feldšerītei Annai Klušai. Viņa Stirnienē strādā
jau no 1977.gada. Šajā laikā daudziem
jo daudziem Stirnienes iedzīvotājiem
sniegta medicīniskā palīdzība.
Telpas iesvētīja Stirnienes draudzes
mācītājs R. Abrickis, novēlot nenogurstoši rūpēties par iedzīvotāju fizisko veselību, jo tā ikvienam nepieciešama tāpat kā garīgā veselība.
Feldšerpunkta vadītāja siltus pateicības vārdus teica visiem, kas ar savu darbu veicinājuši telpu kvalitatīvu remontu
un palīdzējuši pārcelties.
Varakļānu novada pašvaldības vadītājs Māris Justs, vēlot veiksmīgu darbu
jaunajā telpās, dāvāja mobilo telefonu.
Tagad ikviens var piezvanīt un sazināties
ar feldšerpunkta vadītāju Annu Klušu pa

Feldšerpunkta vadītāju sveic novada
domes pārstāvji.
Stirnienes draudzes
mācītājs R. Abricikis iesvēta
feldšerpunkta telpas.
telefonu – 27790019
A. Jaunzeme, teksts un foto

Murmastienes pirmsskolēniem dāvana
Simtu jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
/Rainis/
Labi sen zināma atziņa – Bagātība
neslēpjas naudā vai mantā. Tā attainojas
zināšanās un pieredzē, ko varam dot un/
vai dāvāt sev mīļajiem un apkārtējiem.
Murmastienes pirmsskolēni ik gadus tiek
bagātināti ar zināšanām, prasmēm un
iemaņām ne tikai skolā, bet arī pagastā,
novadā un blakusnovados sadancojoties
un dziedot. Pa vidu Miķeļu, Vislatvijas
Olimpiskās dienas, Mārtiņu, Latvijas dzimšanas dienas un vēl citām interesantām
svinībām skolā, vecākiem ir bijusi interese
un vēlme pilnveidot savu mazo pirmsskolēnus, apmeklējot kultūras pasākumus,
muzikālas un teātra izrādes Varakļānu
Kultūras namā, Barkavas pamatskolā un
Madonā.
Gada nogalē mazajiem bērniem un
vecākiem izdevās patiesi vērtīgs brauciens uz Rīgas cirka izrādi „Āfrikas
svelme”. Gatavojāmies pasākumam jau
klasē. Pateicoties IKT un tam, ka piekļuve
internetam ir katrā Murmastienes pamatskolas klasē, arī pirmsskolā, tika rosināti
sākotnējie priekšstati par arēnu, iespējamām sēdvietām, pieklājības un drošības
noteikumiem. Vairums dalībnieku šādā
pasākumā bija pirmo reizi un kas to zin,
kad pienāks nākamā. Esot klātienē cirka

Mirklis skolas pasākumā.
arēnā, mainīgajos gaismas efektos, izbrīnas saucieni skanēja ik pa laikam – košās
dejotājas ar taureņu spārniem nomainīja
virves dejotāja, enerģiskie akrobāti, klauni, krokodilu un aligatoru „pavēlnieks”,
pelikāns, pērtiķu saime, lielāki un mazāki
mums pazīstamie mājdzīvnieki. Gaidījām
arī lauvas, bet tās jau bija aizvestas uz
Igaunijas viesizrādēm. Pilnai laimei nedaudz pietrūka, varbūt arī labāk, būs uz
ko tiekties...
Šādi pasākumi var izdoties, pateicoties pašu bērnu vecāku atbalstam un ieinteresētībai. Varbūt, kādā mājā gadumijā
uz galda bija mazāk našķu vai mazākas

dāvanas, bet bērnu pieredzes bagātības
kauss pildījās daudz pilnāks, jo biļetes uz
izrādi un daļējus transporta izdevus sedza
bērnu vecāki.
Vislielākā pateicība Samantas Gailumas vecākiem par ierosinājumu un
iedrošinājumu šādam pasākumam, kā
arī Matīsa un Rūtas Grudulu vecākiem
par kopīgo finansiālo atbalstu vislielākās daļas transporta izdevumu segšanai. Lai visiem pieredzes bagāts 2015.
gads!
E. Grudule,
pirmsskolas skolotāja
Foto no S. Gailumas ģimenes arhīva
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Jaunatnes 9 mājas iedzīvotāji Murmastienē uzlabo
dzīves vidi un saņem godalgu no Nīderlandes fonda
Katrai lietai un būtnei ir sava dvēsele.
Arī mājai tā ir. Deviņus(!) gadus Latvijā ir
darbojies KNHM fonds, kas atbalstījis aktīvu iedzīvotāju līdzdalību kustībā „Sabiedrība ar dvēseli”. Pēdējos trīs gadus šajā
kustībā iesaistījās Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novadu partnerība, kas deva iespējas ikvienam šo novadu iedzīvotājam
aktīvi līdzdarboties apkārtējās vides veidošanā un uzlabošanā. Man ir patiess prieks
par visiem Murmastienes iedzīvotājiem un
viņu atbalstītājiem, kuri izveidoja dzejnieces M. Bārbales piemiņai veltīto „Martas
birzi” pirms dažiem gadiem tieši ar šīs
kustības finansiālo atbalstu. Patiesībā jau
toreiz Jaunatnes 9 mājas iedzīvotājiem pazibēja ideja savas apkārtnes uzlabošanas
iespējām, bet ļoti nozīmīga šķita skaisto
dzejas rindu autorei veltītā iniciatīva.
Par laimi mūsu mājas iecerei bija lemts
īstenoties pagājušajā vasarā. Kā teica
Cesvaines novada projektu vadītāja Iveta
Raimo: „Reti gadās pie daudzdzīvokļu mājām redzēt tik bagātīgas un krāšņas puķu
dobes!” Sveiciens Ilgai, Elvīrai un Vijai! Ar
pašu mājas iedzīvotāju (dzīvokļu īpašnieku
un īrnieku) un bruģēšanas darbu pratēju
spēkiem un tehniku tika nomainītas mājas
korpusu ieeju nolietojušās flīzes pret bruģa segumu. Starp daudzdzīvokļu mājām
Jaunatnes 7 un 9 atrodas zaļā zona, kur
tika atrakta „pazudusī” smilšu kaste, raibi
un koši nokrāsotas bērnu aktivitātēm paredzētās metāla konstrukcijas, nozāģētas
egļu pazares. Rotaļu un atpūtas zonas
pilnveidošanai tika uzstādītas jaunas šūpoļu konstrukcijas ar slidkalniņu. Pateicība Jaunatnes 7 mājas iedzīvotājiem
par nozīmīgu finansiālo atbalstu jauno
konstrukciju un soliņu iegādei.
Projektu noslēgumā žūrija klātienē
apskatīja un izvērtēja, vai paveiktais atbilst kustības „Sabiedrība ar dvēseli” kritērijiem. Jaunatnes 9 iedzīvotāju atbildīgā
iesaistīšanās pēc katra brīvās gribas iecerēto darbu plānošanā, organizēšanā un
veikšanā ļāva pašiem apjaust, cik daudz
var kopā izdarīt, cik daudziem „sīkumiem”
ikdienas rutīnā pietrūka uzmanības (Cik
skaista un plaša var būt smilšu kaste! Cik
tīrs var būt pagalms, ja to beidzot noslauka!). Nenoliedzami nozīmīga ir pilnīgi visu
(PALDIES!) dzīvokļu īpašnieku un īrnieku
finansiālā līdzdalība darba samaksai par
bruģa ieklāšanu un jauno koka konstrukciju, soliņu un dekoratīvo sēņu iegādei
– pateicība meistaram Ēvaldam Pelšam.
Paldies Murmastienes pagasta pārvaldei
un J. Mozgam par jaunu smilšu nodrošināšanu bērnu priekam!
Tā visi kopā darbojoties, vairāk un
mazāk, cik nu kurš gribēja un varēja,
saņēmām uzaicinājumu 24. janvārī ko-

pīgajā kustības „Sabiedrība ar dvēseli
2014” noslēguma pasākumā Lielvārdē
saņemt naudas prēmiju 500 EUR, ko
līdzīgi saņēma viens iedzīvotāju īste-

notais projekts katrā no 12 partnerībām.
Kā izmantosim? Par to citreiz!
Jaunatnes 9 iedzīvotāju vārdā,
E. Grudule
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Daudz baltu dieniņu...
Februārī savas dzīves
90. gadskārtu svin Jānis Lukasevičs. Lielāko daļu sava
darba gadu saistās ar Varakļānu vidusskolu, kur viņš
audzēkņus ievadīja fizikas
pasaulē.
„Visums sastāv no tukšuma, jo visām tām sīkajām
daļiņām, no kā ir veidota pasaule, praktiski nav masas,
tikai tilpums. Tātad, ja šīs
daļiņas novieto vienā vietā,
iznāktu, ka Visums satilpst
vienā mazā punktiņā,” tā to
izskaidro bijušais fizikas skolotājs Jānis Lukasevičs, taču,
lai arī vienā punktā, tomēr ir
tādi cilvēki, kas šo punktu
padara bezgala lielu. Tāds ir
arī skolotājs Lukasevičs, kurš
savu mūžu veltījis tam, lai zināšanas nodotu nākošajām
paaudzēm.
Jānis Lukasevičs dzimis 1925. gada 15. februārī
Ludzas apriņķa Liblas pagasta Franopolē kalpa ģimenē. 30. gadu
sākumā ģimene pārceļas uz Lielvārdi,
jo tur tēvam tiek piedāvāts labāk apmaksāts darbs. Kaut arī puikas gados
vajadzēja iet ganos, neiztika bez piedzīvojumiem un audzināšanas, kur liels
nopelns bija skautu organizācijai. Ar
Andreja Pumpura aprakstīto parku viņam saistās jaukas bērnības atmiņas,
kad ar kaimiņu puikām izskraidītas visas Lāčplēša takas.
Skolas gaitas Jānis sāk Lielvārdes
pamatskolā, pēc tam pabeidz Grāmatniecības arodskolu, mācījās par iespiedēju. Vācu okupācijas laikā ir laukstrādnieks, vēlāk pārceļas uz Rīgu un sāk
strādāt par mācekli Rīgas 3. tipogrāfijā.
Lai izvairītos no mobilizācijas krievu armijā, strādā Torņkalna dzelzceļa stacijā
par pārmijnieku un vēlāk mācās Rīgas
51. strādnieku jaunatnes vidusskolā, ko
beidz 1950. gadā un iestājas Pedagoģiskā institūta fizikas un matemātikas fakultātē. Pēc institūta beigšanas tiek nozīmēts darbā uz Varakļānu vidusskolu.
Sākumā gribējis pasniegt matemātiku,
bet tā kā tādas iespējas nebija, nācies
apgūt fizikas pasniedzēja smalkumus.
Ar laiku priekšmets iepaticies tik ļoti, ka
tapis skaidrs – fizika ir tas, kas visu laiku
ir bijis vajadzīgs, jo tā cieši saistīta ar filosofiju un dzīvi. Liels gandarījums bijis,
kad skolēni guvuši panākumus konkur-

Jānis Lukasevičs

sos un olimpiādēs. Skolotājs Lukasevičs deva dziļas un pamatīgas zināšanas.
Viņa skolēni daudzus gadus rajona un
valsts olimpiādēs bija labāko skaitā,
ar labiem panākumiem piedalījušies
jauno tehniķu skatēs, bet fizikas kabinets ilgus gadus bija labākais rajonā.
Fizikas stundās skolēni ar lielu interesi
piedalījās dažādos demonstrējumos un
laboratorijas darbos. Lai skolēni labāk
iegūtu zināšanas, sekojis līdzi dažādām
pedagoģijas aktivitātēm. Piemēram,
veicinot programmēto apmācību, izveidoja perfokartes (mēs tās skolā saucām
par gripelītēm, tās bija nelielas kastītes,
kurā bija daudzi caurumiņi. Bija jāizvēlas pareizā atbilde un jāpārdur papīriņš,
ja atbilde bija pareiza, apakšā bija zaļā
krāsa). Darba laikā pārdzīvotas dažādas
skolu reformas, bet vērtīgākais vienmēr
ir paliekošs.
Protams, kā jau visiem skolotājiem,
attiecības ar skolēniem veidojušās dažādas. Ekskursijas, pārgājieni, kopīgā
ludziņu iestudēšana tuvināja skolotāju
ar skolēniem. Vispatīkamākās atmiņas
saglabājušās par pirmo audzināmo
klasi – kopā spēlējuši teātri, rīkojuši pasākumus, braukuši ekskursijās gan pa
Latviju, gan ārzemēm. Reiz kādā žetonu vakarā 12. klases uzvedušas jaunu
lugu uz brīvdomības robežām, bet ceļā
uz Ļeņingradu (Sanktpēterburgu) tiku-

šas izdziedātas visas dziesmas, līdz ceļš nemanāmi ātri
bijis galā. Arī sportu skolā cienīja gan skolēni, gan skolotāji.
Nav trūcis arī dažādu pigoru –
ir gadījies pat aizmirst portfeli
ar visu žurnālu, kas par laimi
beigās ticis atdots, arī skolēnus reizēm izdevies sasmīdināt.
Vēl skolotājs Lukasevičs
apguvis kinomontiera darbu,
piedalījies skolas radiofona
darbībā, piedzīvojis pārvākšanos no vecās pils telpām uz
tagadējo skolas ēku. Ir bijušas
daudzas un dažādas aizraušanās, katru darbu, ko darījis,
veicis no sirds.
Varakļānu vidusskolā
Jānis Lukasevičs strādāja
līdz 1985. gadam, kad aizgāja pensijā, bet vēl vairākus gadus, palīdzot kaimiņu skolām, strādāja Dekšāru, Stirnienes skolās.
Skolotāja
aizraušanās
visu mūžu bijis šahs, ceļošana un fotografēšana. Vēl tagad mājās glabājas
piemiņas kausi un žurnāli, kuros ievietoti Jāņa sastādītie šaha spēles uzdevumi. Kopā ar dzīvesdraugu Vilmu
viņi bijuši Kaukāzā, ceļojuši pa Volgu,
izbraukājuši daudzas Latvijas un Krievijas skaistākās vietas.
Nodzīvots skaists un ražīgs mūžs.
Vēl pirms 10 gadiem abi skolotāji svinēja savu 80. jubileju kopā. Smagā slimība atņēma dzīvesdraugu. Taču Jānis
Luksevičs cenšas veselīgi aizvadīt savas dienas un vēl aizvien stipri tur savos plecos gadu smagumu. Katru rītu
pie atvērta loga vingro, atkarībā no laika
apstākļiem dodas pastaigās, pats gatavo sev ēst. Palīdz kaimiņi, mobilā aprūpētāju brigāde, tāpēc vientuļš nejūtas.
Skatās televizoru, seko notikumiem
Latvijā un pasaulē, pats ieraksta videokasetēs filmu un koncertu fragmentus.
Jāni Lukaseviču neatstāj vienaldzīgu
notikumi Ukrainā, viņš uzskata, ka karam Ukrainā nav nekāda pamata.
Un priecājas par savu gadu skaitu,
lielākā rūpe, lai viņam visdārgākie cilvēki – meita Aija, znots un mazdēls Reinis
– būtu veseli un laimīgi!
Lai veselība un ilgs mūžs gaviļniekam!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Darbam veltīts mūžs
„Mazs bij tēva novadiņis,
bet diženi turējās.”
Latgales novads turas un turēsies
tik ilgi, kamēr te dzīvos strādīgi un entuziasma pilni cilvēki. Viens starp daudzajiem ir stirnienietis Renārs Eiduks, kurš
kopā ar ģimeni saimnieko savā piemājas saimniecībā „Leperi”.
„Kartupeli, kartupeli, kādi tavi brāļi?
Lieli, resni, apaļīgi – tādi mani brāļi.”
2008.gadā Renārs uzsāka šķirnes
– sēklas kartupeļu audzēšanu. Sākumā
tikai 2 ha platībā. Pagājušo gadu lauks
tika paplašināts līdz 5 hektāriem un izaudzētas 6 dažādu kartupeļu šķirnes.
Labvēlīgajās vasarās ražība sasniedza
17 – 20 t no hektāra, bet pagājušajā
rudenī nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ izdevās iegūt tikai 12 – 14 t no hektāra.
Nākotnē ir plānots platību palielināt līdz
7 hektāriem. Kartupeļu raža tiek realizēta SIA „Aloja” Pārkelsens firmās, kā
arī izaudzē sēklas materiālu zemnieku
saimniecībām. Lai apkoptu laukus un izaudzētu labu ražu, tika iegādāta dažāda
lauksaimniecības tehnika – stādāmais
agregāts, rušinamais, ecējamais, lakstu
sitējs, kartupeļu novākšanas kombains,
kā arī jaudīgs traktors.
„Aitiņ, mana sprogainīte,
Pušķo manu augumiņu.
Kad atvēru staļļa durvis,
Te ir baltas villainītes.”
Tālajā 2006. gadā saimniecība iegādājās 10 šķirnes aitas. Pēc tam gadu no
gada ganāmpulku pavairoja, bet pirms
pāris gadiem aitu ganāmpulkam lielu
skādi nodarīja meža pelēcis – vilks. Aizgāja bojā šķirnes auns un vairākas aitu
mātes. Aitas ganās 5 ha plašās ganībās.
Apmēram 4 ha liela platība atvēlēta pļavām – siena iegādei ganāmpulkam.
„Prieki bija arājam,
Prieks arāja līgavai:
Redzēj savu tīrumiņu
Kā ūdeni līgojam.”
Saimniecībai „Leperi” pieder 20 ha
aramzemes, šajā platībā tiek audzētas
dažādas vasarāju graudaugu kultūras,
sēti arī ziemāji.
Kopš 1997. gada Renāra vienīgā
darba vieta ir Latvijas dzelzceļš , kur viņš
strādā par sliežu ceļa montieri.
Neatvietojami palīgi saimniecības
darbos ir sieva Gunta, meitas Elīna un
Daira, kā arī mazais Arvis. Elīna mācās
Varakļānu vidusskolas 12. klasē, ir beigusi Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu. Daira ir 10. klases skolniece un no-

darbojas ar sportu. Viņai patīk palīdzēt
dzīvniekiem, droši vien nākotni saistīs ar
veterināriju. Mazais Arvis pagaidām apmeklē Varakļānu bērnudārzu „Sprīdītis”.
Eiduku ģimenes locekļi jau ceturtajā
paaudzē ir bijuši aktīvi dalībnieki ciema
sabiedriskajā dzīvē. Renāra vecmāmiņa
Helēna un vectēvs Antons visu mūžu bija
neatvietojami Stirnienes Romas katoļu
baznīcas kora dalībnieki, kā arī piedalījās bērēs psalmu dziedāšanā, izvadot
uz mūža mājām Dieva mierā aizgājušos.
Otrā vecmāmiņa Paulīna savā laikā dziedāja Stirnienes sieviešu korī. Tētis Juris
dziedāja vīru ansamblī un kopā ar Renāra mammu Zitu uz skatuves atveidoja
dažādas lomas dramatiskajā kolektīvā.
Pats Renārs arī aktīvi piedalījās pašdarbībā, ko ir mantojusi meita Elīna. Viņa

dzied korī, spēlē flautu un dejo jauniešu
deju kolektīvā. Visa Eiduku ģimene kopā
ir aktīvi visu pasākumu apmeklētāji.
„Bitītei, māmiņai –
Abām viens tikumiņš:
Viena čakla, otra čakla,
Krietnas darba darītājas.”
Pateicoties mājas labajam, čaklajam
gariņam – Guntai, Eiduku mājās vienmēr
ir ideāla kārtība un tīrība. Pagalmā visu
vasaru zied dažādas puķes un sakņu
dārzs iepriecina ar tīri izravētām vagām,
kur pavasaros savus sārtos sānus saulītē gozē zemeņu ogas.
Gribas novēlēt Eiduku ģimenei Dieva palīgu, izturību, neatlaidību visās dzīves jomās!
Antonija Bernāne
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Krāsaini tērpi, puķes un lūpas
Ar šādu moto 31. janvāra vakarā
Varakļānu Kultūras nama līnijdeju grupa
„Četras debesspuses” svinēja savu 10
gadu jubileju.
Kā tad sākās līnijdeju grupas „Četras
debesspuses” stāsts? Kolektīva vadītāja
Anita Sārne savu draudzību ar līnijdejām
iesāka 2004. gada novembrī, mācoties
Rīgā, Mākslas darbinieku namā pie Ilonas Garokalnas (klubā „Dreameri”). Ilona
iedeva Anitai nevis zivi, bet makšķeri, ieteica, kur ir atrodami līnijdeju soļi, pārdeva par simbolisku naudiņu līnijdeju mūziku, un tā šis ceļojums līnijdeju pasaulē
sākās, un Anita sāka dejot Varakļānos.
Pirmie mēģinājumi notika bijušās Patērētāju biedrības zālē, pēc tam nedaudz
bērnudārza „Sprīdītis” telpās. Pirmais
lielais mēģinājums Varakļānu Kultūras
namā notika 2005. gada 7. janvārī, un uz
to sanāca 20 dejotājas.
Svētku koncertu atklāja tās 5 līnijdejotājas, kuras šajā kolektīvā dejo kopš tā
pirmssākumiem. Kā viņas pašas saka:
„Vienmēr kopā kā vienas rokas pieci pirksti!”
Visa vakara garumā aizraujošus
priekšnesumus un skaistus mirkļus bija
sarūpējuši līnijdeju grupas „Četras debesspuses” draugu kolektīvi no Bokōnim,
Viļāniem, Atašienes, Mežvidiem, Bērzgales, Kokneses, Madlienas, Kusas, Dzelzavas, Jaunkalsnavas, Ērgļiem, Vecvārkavas, Biržiem, Sauleskalna, Pļaviņām
un Rīgas. Ar burvīgām mūzikas skaņām

Līnijdeju grupa „Četras debesspuses”.
No kreisās stāv: Ingrīda Madzule, Rita Piziča, Anete Opule, Agrita Seržāne,
Tup: Anna Zeimule, Inita Madžule-Lielbārde, Ilze Strode.
ikviena sirdi saviļņoja virtuozais saksofonists Arnis Graps. Sveicēju pulkam
pievienojās arī Varakļānu Kultūras nama
amatierteātris, folkloras kopas pārstāvji
un domes priekšsēdētājs Māris Justs.
Bija gan krāšņi tērpi, gan ziedi, gan silti
apsveikumu vārdi!
Līnijdeju grupa „Četras debesspuses” ir viens no atsaucīgākajiem un ra-

došākajiem Varakļānu Kultūras nama kolektīviem. Šis kolektīvs allaž pārsteidz ar
atraktīviem un atmiņā paliekošiem priekšnesumiem. Līnijdeju meitenes allaž prot
uzburt zālē īpašu gaisotni!
Sveicam kolektīva 10 gadu jubilejā!
Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu
organizatore

Cilvēka mūžs – Dieva asara gaiša
6. februārī Varakļānu Tautas bibliotēka aicināja uz grāmatas „Aizmirsti steigu!” prezentāciju.
Grāmata ir unikāla gan tapšanas procesa, gan satura ziņā. Uz tikšanos bija
ieradušās tās tapšanas autores – Viļānu
novada izpilddirektore Inga Strūberga,
Iveta Dimzule, Mārīte Strode, Alita Svilāne. Inga Strūberga kavējās atmiņās par
grāmatas tapšanas vēsturi. Jau no 2009.
gada Viļānos darbojas radošā
kopa „Atļaujies ienākt”. Sadarbībā ar Kārsavas novada un
Krievijas pilsētas Šliselburgas
dzejniekiem tika īstenots nozīmīgs projekts, kura rezultātā
tapa grāmata. Tajā ievietoti vairāk kā 100 autoru dzejoļi, dažādi redzējumi latviski, latgaliski
un krieviski, kā arī informācija
par autoriem, fotogrāfijas. Inga
Strūberga, viņa arī Betija Berga, aicināja ikvienu uzstādīt
pēc iespējas augstākus mērķus, jo drosmīgāki plāni, jo lie-

Iveta Dimzule, Alita Svilāne, Mārīte Strode, Inga Strūberga.
lāki darbi.
Pasākumā dzirdējām autoru darbu lasījumus, atmiņas par redzēto un piedzīvoto tikšanās reizē ar Šliselburgas iedzīvotājiem.
Sekmīgi iesāktā sadarbība turpināsies, īstenojot projektus kultūras
un sporta jomā. Lai izdodas!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Varakļānu novadā
FEBRUĀRĪ, MARTĀ
BRĀĻI AUZĀNI UN
13. februārī 19:00 SLAVENAIS JERSIKAS ORĶESTRIS
KONCERTS PĀRCELTS UZ 21. FEBRUĀRI!!!
„Global Weekend 2015” pasākumu sērijas
starts!
Valentīndienai veltīta DISKOTĒKA
13. februārī 22:00 Visas nakts garumā labākā un pozitīvākā deju
mūzika!
Ieeja pasākumā no 22:00 līdz 23:00 tikai
EUR 3,00, nenokavē sākumu!
JAUTRĀ ZIEMAS SPORTA DIENA
Sacensību sakums plkst. 11:00
Reģistrēšanās no plkst. 10:20
Programmā:
• distanču slēpošana dažādām vecuma
14. februārī
grupām,
• biatlons,
• distanču slēpošana bērniem,
• ģimeņu jautrās stafetes.
Informācija pa tālr. 29342368
M. Zīverts „MINHAUZENA PRECĪBAS”
14. februārī 20:00 Lubānas amatierteātra izpildījumā
Ieeja EUR 1,BALLE. Spēlē „KIWI”
14. februārī 22:00 Ieeja EUR 2,50
balle pie galdiņiem
Skolēnu tautisko deju kolektīvu
SADANCIS
20. februārī 14:00

Varakļānu KN

Varakļānu KN

Varakļānu
parka estrādē

Murmastienes
KC
Murmastienes
KC
Varakļānu KN
(organizē
Varakļānu
vidusskola)

BRĀĻI AUZĀNI UN
SLAVENAIS JERSIKAS ORĶESTRIS
Jaunā koncertprogramma

21. februārī

Vairāk kā divus gadus ilgais „Slavenā Jersikas orķestra” jaunās programmas sagatavošanās periods ir
vainagojies ar panākumiem – radīts savdabīgs žanrs
Latvijas mūzikā, kopā sajucot elektrosvingu, balkānu
motīvus, latviešu tautas mūziku ar latgaliešu dzīves15:00 prieku un enerģētiku uz skatuves.

Biļešu cenas iepriekšpārdošanā:
EUR 4,- un EUR 6,Biļetes iespējams iegādāties Varakļānu
KN administrācijā otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās plkst. 10:00 –16:00.
Biļešu cenas koncerta dienā:
EUR 5,- un EUR 7,DZIESMU DIENA VARAKĻĀNOS
Mazo vokālistu koncerts – konkurss
12:30
28. februārī
„Varakļānu pilsētas Cālis – 2015”
Jauno vokālistu koncerts – konkurss
14:00
„Lai skan Varakļānos! – 2015”
Tematisks pasākums
7. martā
20:00
Veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai
Ceļojošā interaktīvā izstāde
līdz 15.
„DABAS DZIEDNĪCA – PURVS”
martam

Varakļānu KN

Varakļānu KN

Varakļānu KN
Varakļānu
novada
muzejs

Informāciju apkopoja
Varakļānu novada kultūras darba metodiķe
Kristīne Strode, tel. 27790017

13

Dīvkolpōjumu
korteiba Varakļānūs
2015. goda
februara mēnesī
15.02. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA
Sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 –
Rūžukrūni dzīdos: Tejcējnīku,
Pušču s. t.
18.02. – trešdīna. PALNU
TREŠDĪNA – Lelo gavena sokums,
palnu svietiešona
Sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00
(ticeigim styngrs gavens)
(Krystaceļš – TREŠDĪNOS
UN PĪKDĪNOS plkst 17:30;
SVĀTDĪNOS – 10:30)
22.02. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
– Sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
– Vesperu vītā Rygtos sopes;
Rūžukrūni dzīdos: Apšu Veipu,
Tiltagola un Šķēļu s.t.

Policijas
informācija
01.01.Varakļānu pag., Stirnienē,
„Kronīšos”, noticis ģimenes konflikts.
03.01. Varakļānu pag., „Kukulīšos”,
savā dzīves vietā atrasts miris pils. V.V.
03.01. Varakļānos, Lubānas ielā 4,
izsisti divi loga stikli.
05.01. Varakļānos, uz Skolas ielas,
paslīdot uz ietves, kājas traumu guvis
pils. J.M.
06.01. Varakļānos, Pils ielā 17-1, savā
dzīves vietā atrasta mirusi pils. A.R.
07.01. Saņemts pils. M.G. iesniegums par viņam piederošā īpašuma apzagšanu Murmastienes pag., „Upītes”.
07.01. Saņemts pils. V.P. iesniegums
par viņai piederošā īpašuma apzagšanu
Murmastienes pag., „Tilti”.
15.01. Varakļānos, Dārza ielā 5-2,
nodarīti miesas bojājumi pils. J.M.
15.01. Varakļānos, Pils ielā 42-2, savā
dzīves vietā atrasts miris pils. J.R.
28.01. Varakļānu pag., „Jaudzimi”,
noticis ģimenes konflikts.
30.01. Varakļānos, Pils ielā 18-4, pils.
P.M. uzvedās neadekvāti, ar nepārprotamiem psihiskiem traucējumiem, tika nogādāts Daugavpils psihoneiroloģiskajā
slimnīcā.
31.01. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
A.B. vadīja mopēdu alkohola reibumā,
pārbaudē tika konstatētas 2.25 promiles
alkohola.
M. Lindāns
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LAD lauku bloku kartē
ir publicēti ainavu
elementi – aicinām
iesniegt lauku bloku
precizējumus, ja
nepieciešams!
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē
ir publicējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek
aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi
ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī
jaunus ainavu elementus. Lai precizētu
vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir
jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums
LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). Gala
termiņš bloku precizēšanas pieteikumu
iesniegšanai ir 2015. gada 1. aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai
uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam
ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir
sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru,
ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā,
ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
• kultūraugu dažādošanas;
• ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP)
(papuves, pākšaugi, ainavu elementi,
laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;
• esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas
prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas
jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.
gadā platību maksājumus saņemtu pilnā
apmērā, kā arī ir publicēta informācija par
izņēmuma gadījumiem, kuros minētās
prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs
jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību
maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau
tagad kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientiem.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
a
Mazajai meitiņai.

Sveicam:
Līgu Šimoni un Imantu Veipu ar
meitas Evas dzimšanu.

„VAKS”

Lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvā
sabiedrība

Piedāvājam
• Minerālmēslus
• Augu aizsardzības līdzekļus
• Graudu, rapša un zālāju sēklas
• Agronomu konsultācijas
• Graudu iepirkšanu, pirmapstrādi

Gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās!
Adrese: „Grozu kalte”
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads
Tālr. kontaktiem – 29428890, 26311023

www.vaks.lv
SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
IESPĒJAMS KREDĪTS.

ZIEMAS ATLAIDES
Pārdod sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. T. 26563524
Vēlos nopirkt parasto vai
dubulto garāžu Varakļānu garāžu
kooperatīvā. T. 20609006
IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...
Sirsnīgi pateicamies Varakļānu
Romas katoļu draudzes priesterim
Vladislavam Lapelim, Stirnienes baznīcas kora dziedātājiem un ērģelniecei Ievai Zepai, SIA „Raibais asaris”
personālam, kaimiņiem un lielajam
draugu pulkam, visiem, visiem, kas
bija kopā ar mums lielajās bēdās pāragri mūžībā pavadot vīri, tēti, vectētiņu JURI MĀLNIEKU.
Ar cieņu un pateicību - piederīgie

Zem augstajām debesīm ilgi vēl skanēs
Varavīksnes saspringtās stīgas.
Uz tām mūsu atmiņas spēlēs,
Līdz nemanot aiziesim atkal,
Mēs katrs uz savējo zvaigzni
(A. Goba)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
mūžībā aizgājušajiem janvārī:
Varakļānu pilsētā
Janīna Kazāka – 80
Genovefa Piziča – 87
Juris Reinis – 48
Genovefa Vanaga – 92
Varakļānu pagastā
Vladimirs Vlasovs – 57
Antoņina Grudule – 84

Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā:
No gaišas dienas
Aiziet mūžībā.
Izsakām līdzjūtību
RAIMONDAM POČAM AR ĢIMENI,
māmiņu mūžībā pavadot.
Murmastienes pamatskolas kolektīvs
Bija dzīve, darbs, mīlestība.
Bija prieks – zaļš, šalcošs kā bērzs.
Un bija arī ciešanas, sāpes,
Lai pilns būtu mūža mērs.
Aiziet cilvēks, aiziet,
Projām aiziet uz Zemes mājām.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
INGAI GRUDULEI un ģimenei, tēti un
vectētiņu mūžības ceļos pavadot.
PAP biedrības kolektīvs
Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...
(Z. Purvs)
Dziļa līdzjūtība
EUĢĒNIJAI un JĀNIM INDĀNIEM,
pavadot tuvus cilvēkus
mūžības ceļos.
Kāpņu telpas kaimiņi

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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