NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2015. gads

DECEMBRIS

Vakara klusumā ieskanas sirds, eglēs un dievnamos eņģeļus
dzird. Klusi e atnāk un aizlūdz par mums. Mēs tagad tuvāk pie
gaismas un jums. Pasaule apskauj ikvienu no mums, dāvinot
spēku un cību mums…
/S. Vensko/
Ziemassvētku priekšvakarā mēs atskatāmies uz aizvadīto gadu, lai atcerētos un izvērtētu no kumus, lai
izvirzītu nākotnes mērķus.
Nu jau par tradīciju kļuvuši novada svētki maijā, pilsētas svētki
augustā. Vasaru bagā na mākslinieku plenērs, garīgās mūzikas
koncer S rnienē, novada muzeja organizētā muzeju nakts, leģendu nakts un ci pasākumi pilsētā
un novadā. Priecē kultūras darbinieku
radošums un iedzīvotāju atsaucība organizētajos pasākumos. Dalībniekiem un līdzjutējiem bagāts izvērtās atjaunotais Varakļānu velobrauciens. Šīs vasaras
neaizmirstams piedzīvojums bija skolēnu Dziesmu un deju svētki, kuros
mūsu novadu veiksmīgi pārstāvēja 149 dalībnieki.
Projektu ietvaros šogad paplašināts publisko interneta pieejas punktu
skaits, pabeig divu daudzdzīvokļu ēku energoefek vitātes projek , izbūvēta jauna notekūdeņu a rīšanas stacija Murmas enē, izbūvē ūdensvada un kanalizācijas kli Varakļānos gandrīz 12 km kopgarumā, parkā
izveidota Veselības taka. Šogad ka atjaunots gājēju-riteņbraucēju celiņa
segums Rīgas ielā, izbūvēta lapene pie Veselības aprūpes centra, uzsākta
S rnienes pamatskolas 1. stāva pārbūve, darbu uzsāka klientu apkalpošanas centrs, pašvaldība ir iegādājusies jaunu MTZ traktoru ielu un ceļu
uzturēšanas darbiem. Cerot uz ziemas salu un slidotāju atsaucību, ir noasfaltēts hokeja laukums un veik vēl daudzi lielāki un mazāki darbi.
Melnu svītru šā gada no kumos ir ievilcis traģiskais negadījums Veselības
aprūpes centrā, tas licis vēlreiz pārdomāt un izvērtēt daudzas lietas ar cerību, ka kaut kas līdzīgs nekad neatkārtosies.
Ar lepnumu varam raudzī es uz s prajām zemnieku sētām, cerības vieš
kko atklātā granulu ražotne Varakļānos, jaunais kokapstrādes komplekss
Murmas enes pagasta Inčārniekos un citas uzņēmēju ak vitātes.
Kopumā esam aizvadījuši darbīgu gadu. Paldies mūsu domes deputāem, visiem pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, visiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu un idejām
ir sekmējuši novada a s bu. Pašvaldības galvenais mērķis ir iedzīvotāju
labklājības celšana, un tas ir sasniedzams kai strādājot kopā, izvirzot un
realizējot jaunas idejas.

Novēlu visiem priecīgus, gaišus un
mīles bas pilnus Ziemassvētkus,
panākumiem bagātu un veiksmīgu 2016. gadu!
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs
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Ziemassvētku
gaidās

Radoša un emocionāli piepildīta bija 12. decembra pēcpusdiena daudziem varakļāniešiem.
Vispirms interesentiem bija iespēja iegādāties
dažādus priekšmetus un kulinārijas izstrādājumus
Ziemassvētku tirdziņā. Tur bija gan saldumi, gan
gardumi, grāmatas un diski, skolēnu SMU ražojumi,
keramika, tamborējumi, adījumi, eglīšu rotājumi u.t.t.
Katrs varēja atrast sev gan sirdij, gan prātam tīkamu
dāvanu.

Nedaudz vēlāk kultūras namā pulcējās mazi un
lieli skatītāji. Ziemassvētku noskaņas brīnišķīgi parādīja bērnudārza „Sprīdītis” dalībnieki, Varakļānu
vidusskolas dejotāji un daiļlasītāji, Murmastienes KC
ņiprie dejotāji un Varakļānu Mūzikas – mākslas skolas
audzēkņi.
Pēc koncerta visus dalībniekus jautrie un atraktīvie rūķi aicināja uz pilsētas centrālo laukumu iedegt
stalto egli. Lai gan sniega sega tikko spēja pārklāt
zālāju, laukumā parādījās jautrie sniegavīri un rūķi,
aicinot visus dalībniekus uz deju. Paldies Armīnam
par skaistajām Ziemassvētku dziesmām un Varakļānu
novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam par
visa laba vēlējumiem, sagaidot Ziemassvētkus. Taču
eglīti izdevās iedegt tikai tad, kad visi kopā to lūdzām.
Svētku gaidīšanas prieku pastiprināja salūts, kas liecina – Ziemassvētki nav aiz kalniem! Lai svētku prieks
ienāk katrā mājā!

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk!
Un ne tikai saņemt mīlestību –
Citiem dot to arī sirds lai māk!

Aina Jaunzeme
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VARAKĻĀNU
NOVADA
DOMĒ
2015. gada
26. novembrī
Nr. 13
1. Par izmaiņām atsevišķos iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos.
2. Par zemes lietošanas mērķu
maiņu.
3. Par nosaukuma maiņu zemes
vienībai.
4. Par zemes ierīcības projekta
„Mozgi” apstiprināšanu.
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai.
6. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai.
7. Par domes 29.05.2014. lēmuma
Nr. 8.13 atcelšanu.
8. Par zemes nomas līgumiem.
9. Par nedzīvojamo telpu nomas
līgumu pagarināšanu.
10. Par Ziemassvētku dāvanām.
Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu
Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām
un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā paredzētajām iedzīvotāju kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir 3,60 euro.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
12. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
13. Par domes 24.09.2015. lēmuma Nr. 10.8 atcelšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Vīķi”
sadalīšanu.
15. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu.
1. Palielināt Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitālu, veicot naudas līdzekļu ieguldījumu EUR 226 024 apmērā „Varakļānu
ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
projekta līdzfinansēšanai.
2. Apstiprināt Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA jaunu pamatkapitālu EUR 1 800 935 apmērā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK
Turpmāk valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt ātrāk, ērtāk un
izdevīgāk Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā.
Lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un
pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad
līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66
Valsts un pašvaldības vienotos klientu
apkalpošanas centrus (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji varēs saņemt
valsts un pašvaldības pakalpojumus
vienkopus – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!
Arī Varakļānu novada VPVKAC
darbu uzsāka 2015. gada 1. decembrī.
Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un
astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Varakļānu novada pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt noteiktus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var
saņemt informāciju par Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes,
Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un
Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.
Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā.
Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots

papildināt.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku
un pieejamāku publisko pakalpojumu
saņemšanu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas
valstīm.
Varakļānu novada VPVKAC
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 (pirmajā stāvā)
Darba laiks:
Pirmdiena:

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Otrdiena:

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena:

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena:

8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai
valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Informācijai:
Rita Upeniece, VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste;
Tālrunis 27790013, e-pasts: varaklani@pakalpojumucentrs.lv

Policijas informācija
01.11. Varakļānos, Jaunatnes ielā 35,
pils. E.P. izraisījis ģimenes konfliktu.
02.11. Varakļānos, pa Jaunatnes
ielu, pils. Ē.L. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 3,33 promiles alkohola.
02.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. P.Č. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,64 promiles alkohola.
03.11. Saņemts pils V.M. iesniegums
par mantu zādzības faktu no viņam piederošā īpašuma Varakļānu pag., „Ieviņās”.
07.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā
22-23, konflikts starp pils. Ē.Ķ. un A.A-G.
13.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. I.M. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,18 promiles alkohola.
20.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā

15-2, pils. J.K. izraisījis ģimenes konfliktu.
21.11. Varakļānos, Rīgas ielā 62-2,
pils A.B. izraisījis ģimenes konfliktu.
M. Lindāns
Sakarā ar to, ka ir parādījušies krāpšanas gadījumi, kad personas, uzdodoties par „Latvenergo” darbiniekiem, no
cilvēkiem izkrāpj naudu un tos apzog,
lūdzam iedzīvotājus būt modriem.
Saskaroties ar šādām personām,
lūdzam piefiksēt šo personu transportlīdzekļu numurus, personu individuālās
pazīmes un par šādiem gadījumiem nekavējoties ziņot policijai – T. 26115727 vai
110.
Kā arī, ja pie Jums ir bijušas šādas
personas vai Jūs zināt par šādiem gadījumiem, lūdzam sazināties ar inspektoru
A.Turkinu – T. 26115727
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Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbība ar
Borisa un Ināras Teterevu fondu 2015. gadā
Biedrība „Pieaugušo attīstības
projekts” 2015. gadā
sadarbojas ar Borisa un
Ināras Teterevu fondu,
piedaloties fonda rīkotajos projektu konkursos
un saņemot finansējumu sekojošu
projektu realizācijai:
No 1. aprīļa līdz 30. oktobrim
realizējām projektu „Palidzi pats
sev”. Projekta vadītāja Jeļena Šutka.
Projekta ietvaros apstrādājām zemi
un iestādījām kartupeļus, sakņaugus, garšaugus, ravējām un rudenī
novācām, saknes konservējām. To
visu izmantojam zupām. Talkās piedalījās gan biedrības biedri, gan cilvēki,
kuri saņem silto zupu, gan brīvprātīgie.
Pavasarī atbalstījām trūcīgās daudzbērnu
ģimenes ar sēklām un zemes apstrādi.
Cilvēki bija ļoti apmierināti par to, ka var
saņemt palīdzību un paši pastrādāt.
No 1. oktobra līdz 30. aprīlim realizējam projektu „Labdarības virtuve un tās
iekārtošana trūcīgām personām Vara-

kļānos” 2015./2016.” Fonda programmā „Maizes rieciens”. Projekta vadītāja
Jeļena Šutka. Projekta ietvaros trīs reizes
nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās vārām zupu un izdalām cilvēkiem,
kuriem tā ir nepieciešama. Vienā dienā
izdalām 50 līdz 60 porcijas siltas zupas.
Zupu gatavojam virtuvē, kuru izremontējām un labiekārtojām, pateicoties Borisa

un Ināras Teterevu fonda finansējumam. Pašlaik remontējam un labiekāŗtojam noliktavas telpas. Zupas
virtuves apmeklētāji ir apmierināti
gan ar ēdiena kvalitāti, gan laipno
apkalpošanu. Virtuvē strādā Jeļena
Šutka un Inga Grudule.
Biedrība pateicas Borisa un
Ināras Teterevu fondam, Varakļānu
novada domei, visiem ziedotājiem:
Jānim Siliņam, Pēterim Sčuckim,
Mārītei Strodei, Nellijai Trūpai, Ingai
Golubcovai, Vijai Elksnītei, kuri virtuvei ziedoja dārzeņus.
Paldies cilvēkiem, kas brīvprātīgi ziedo savu brīvo laiku darbam
zupas virtuvē, it īpaši Zigmāram Rugainim, Vilnim Dzērvītim un citiem labiem
cilvēkiem.

Visiem novēlu Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu, radošu un veselīgu Jauno
2016. gadu!

Staņislava Poče,
biedrības valdes priekšsēdētāja

Varakļānu biedrība saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstu iecerēm savā novadā
Šogad Borisa un Ināras
Teterevu fonda programmas
„Nāc un dari! Tu vari!” atbalstu saņēmušas 57 Latvijas
biedrības un nodibinājumi,
kuru darbība aptver 50 Latvijas novadus.
Tostarp decembra pirmajā nedēļā atbalstītas jaunas aktivitātes septiņās rosīgās
organizācijās, arī „Pieaugušo attīstības
projekts” no Varakļāniem.
Aktīva un allaž jaunām iecerēm bagāta biedrība, kurai izdodas apvienot
novada cilvēkus izglītībai, sabiedriskai
darbībai un pašapziņas celšanai. Soli
pa solim, īstenojot projektu pēc projekta, biedrība ir izveidojusi labvēlīgus
apstākļus daudzveidīgām regulārām
aktivitātēm – bērniem, jauniešiem, senioriem.
Biedrības biedru aktivitāte spēj

aizraut ikvienu iesaistīties
interesantās
nodarbēs.
Projekta „Mēs varam, mēs
darām” (EUR 2480) viena
no galvenajām mērķa grupām ir ģimenes, arī jaunās un topošās
māmiņas. Vairāk nekā 150 cilvēku teju
gada garumā apgūs pareizas nūjošanas prasmes, stiprinās savu veselību
vingrošanas nodarbībās, klausīsies lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, apgūs
krāsu terapijas jēgu un pielietojumu.
Pieredzes apmaiņas brauciens pie radniecīgām biedrībām Preiļos, Krāslavā
un Daugavpilī atkal rosinās uz jaunu
rosību Varakļānos.
Šonedēļ fonda programmas „Nāc
un dari! Tu vari!” ietvaros atbalstu saņēma septiņas biedrības: Ventspils novada biedrība „Invalīdu biedrība „Labas

pārmaiņas”,” Cēsu invalīdu biedrība,
Talsu novada krīžu centrs, Siguldas
biedrība „Cerību spārni”, biedrība „Valkas dāmu klubs”, biedrība „Otrā māja
dzīvniekiem” no Daugavpils novada
un biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” no Varakļāniem.
Visas biedrības un nodibinājumi,
kas saņēma fonda atbalstu, ar savu
rosību bagātina apkaimes iedzīvotāju
dzīvi un palīdz līdzcilvēkiem. Atbalstīto
organizāciju aktivitātes aptver dažādas
jomas, tostarp sociālo palīdzību, darbu
ar bērniem un ģimenēm, kultūru un radošas iniciatīvas, darbu ar senioriem,
jauniešu aktivitātes.
Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauksaimniecības aktualitātes
Lauku Atbalsta Dienests informē,
ka no 2016. gada 4. janvāra ir pieejams
atbalsts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos.” Projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2016. gada 4.
janvāra līdz 2016. gada 4. februārim

apakšpasākumos:
• Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās;
• Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
• Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infra-

struktūras attīstībā.
Apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” tiks atbalstītas šādas aktivitātes – investīcijas
tādu jaunu iekārtu, tehnikas aprīkojuma,
Turpinājums 5. lpp.
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Ap tevi vienmēr pavasars –
Kā to no ziemas nosargāji?
Varbūt ir tevī saules stars
Uz mūžu atradis sev mājas?
/Ā. Elksne/

Sirsnīgi sveicam decembra
jubilārus novadā!
15
Anna Paegle
Dainis Počs
Ermīns Trušelis
18
Artūrs Mediņš
Inuta Tropa
20
Renāte Cakule
Ieva Dzērvīte
Diāna Ivanova
Līga Rozenfelde
Dāvids Vanags
25
Zane Brenča
Jānis Krišāns
Daiga Mičāne
Valdis Pelšs
Baiba Vanaga
30
Oksana Kiceja-Kruste
Slaviks Niniks
Jūlijs Purbērziņš

35
Zita Juste
Māris Strods
Irina Vecozola
Arnis Zelmenis
45
Valdis Melnis
Māris Namatēvs
50
Raimonds Grudulis
Ivars Vintišs

70
Dzidra Bruzgule
Janīna Nagle

55
Andrejs Dzerkals
Marija Kārkla

75
Anna Augšpole
Zenta Jermakova
Leontīna Juste
Julijanna Pinkule
Marija Stafecka
Anna Zepa

60
Jānis Caune
Veronika Mačuļska
Aina Pugačevska
Valdis Upmalis
65
Jānis Buteiķis
Valija Kjudele
Jānis Voldemārs Leimanis
Andrejs Pauniņš
Veronika Špura

80
Janīna Kozule
Pēteris Latkovskis
85
Gele Groza
Antoņina Indāne
Janīna Poča
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Turpinājums no 3. lpp.

informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu
iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai; nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju
pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves
tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt lauku
saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt
lauksaimniecības produktu pārstrādes
efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas
kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas
lauksaimnieciskās ražošanas attīstību
un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Šī apakšpasākuma ietvaros tiks

atbalstītas sekojošas aktivitātes – investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmnodrošinājuma iegādei un
uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to
saistītai iepakošanai un pirmsapstrādei;
– pamatojoties uz līgumiem ar trešajām
personām, kas atbildīgas par darbu
veikšanu, – lauksaimniecības produktu
pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un
pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju
būvniecībai un esošo būvju pārbūvei,
būvju ierīkošanai, būvju novietošanai,
būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas
ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt
lauksaimniecības produktu pārstrādi,
vai juridiska persona, kas nodarbojas
ar lauksaimniecības produktu pārstrādi
mājas apstākļos.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis
ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību, meža ražī-
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bas paaugstināšanu, audzes veselības
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu,
saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē,
uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu,
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes – meliorācijas
sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve
vai atjaunošana (bez seguma); laukuma
būvniecība vai pārbūve pie ražošanas
objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā
seguma); pārbūvētajam vai atjaunotajam
meliorācijas objektam piegulošo ceļu un
ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamo augsto sūnu purvā
vai izstrādātā kūdras purvā.
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.2020. gada plānošanas periodā.
Varakļānu novada LAK
J. Grudule, mob. tālr. 26543747

Gads godam aizvadīts
ne Apšuciemā pie jūras, baudījām jūras
tuvumu trīs dienas, piedalījāmies seminārā , sportojām, atpūtāmies.
Novembra pēdējā nedēļa tika veltīta Adventes gaidīšanai, sapulcējāmies
savā istabiņā un gatavojām Adventes
vainagu, tika iedegta svece – ticībai,
cerībai mīlestībai. Kā pārsteigums pie
mums ieradās „čigānmeitenes” pazīlēt
un novēlēt izturību, veselību tumšajos
ziemas mēnešos. Nākošajā tikšanās reizē gatavosim Ziemassvētku apsveikuma
kartiņas.
Paldies tām meitenēm, kas piebiedrojās mūsu pulciņam, gaidām jaunas
dalībnieces, nāciet ar jaunām idejām,
darbosimies!

Sarmoti rīti atgādina, ka gads tuvojas izskaņai, laiks atskatīties uz paveikto
un nospraust jaunus mērķus. Mēs, sieviešu invalīdu biedrība „VARAKĻĀNU
ASPAZIJAS”, pastāvam jau vairāk kā
desmit gadus. Šis gads ir pagājis, apgūstot dažādas jaunas prasmes – mā-

cījāmies sveces liet, izšuvām lentīšu
tehnikā, apguvām nūjošanas mākslu,
lai varētu uzlabot savu veselību. Sanākot kopā, vienkārši uzmundrinām viena
otru, jo dažreiz vajag tikai labus vārdus,
un cilvēks aizmirst savas kaites. Katru
gadu notiek visu nodaļu kopīga nomet-

Gaišas domas, prieks un
labes ba
Lai pār slieksni
Ziemassvētkos nāk.
Un ne kai saņemt mīles bu –
Ci em dot to arī sirds lai māk!
Lai Ziemassvētku miers un gaišums valda
jūsu dvēselēs, domās un mājās! Lai zem
katras svētku egles ir trīs atslēdziņas –
veselībai, laimei un mīles bai!
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”

6

„VARAKĻÕNĪTS” 2015. gada decembris

Sadraudzība ar
kaimiņu novadu
Mārtiņdiena ir īstais laiks, lai ciemotos,
apskatītu, kā dzīvo citi
citi.
izrādītu sevi un apskatītu
Tā 10. novembra rītā „Ābolīša” grupas
bērni, skolotājas un sporta skolotāja braucām ciemos pie kaimiņiem – Galēnu pamatskolas bērniem. Tur notika Riebiņu novada Sporta svētki. Kā jau Mārtiņos, goda
viesis Gailis, kas draudzīgi sagaidīja visus
dalībniekus. Pēc tam Gailis visus aicināja
uz iesildīšanās rotaļām un pacienāja ar

tradicionālo ēdienu – vārītiem zirņiem.
Pēc aktīvās iesildīšanās un iepazīšanās daļas sekoja ne mazāk jautrās un atraktīvās sacensības. Bērniem bija iespēja
parādīt sevi gan kā veikliem lēcējiem ar
bumbu, gan kā uzmanīgiem velobraucējiem, gan kā ātriem un precīziem komandas spēļu dalībniekiem.
Jautrība, vienots komandas gars, pozitīva gaisotne un jaunu draugu iegūšana –

pats vērtīgākais, ko sniedza šī ciemošanās!
Liels paldies Galēnu pamatskolas
skolotājai Daigai Brūderei par ielūgumu
piedalīties Sporta svētkos! Paldies par
patīkamu braucienu šoferītim Anatolijam
Tučam!
Cerot uz turpmāku sadarbību
Jaunajā gadā starp kaimiņu novadu
izglītības iestādēm –
„Ābolīša” grupas bērni un skolotājas

Gatavosimies ZIEMASSVĒTKIEM!
Vēl mirklis un tiks skandēts „Zvaniņš
skan”, tiks izteikti vilinoši piedāvājumi baudīt un tērēt, un, iespējams, par spīti apņēmībai
piedzīvot Ziemassvētkus
citādāk – varbūt šogad
mums izdosies atrast to, pēc
kā ilgojamies. Un varbūt labi
pavadītu svētku izjūta mums šogad saistīsies ar skaisti piedzīvotu jauna Saules gada
sākumu – ieelpu jaunam ciklam. Svētku
svinēšana rada iespēju atjaunot līdzsvaru
dažādos dzīves aspektos: starp došanu un
ņemšanu, krāšanu un tērēšanu, vēlmēm un
apmierinājumu, atturēšanos un baudīšanu.
Latviešu Ziemassvētki – tīra, sapušķota māja, zaļa, izrotāta eglīte, liels ar baltu
galdautu bagātīgi klāts galds ar latviešu
ēdieniem un ciemiņiem – bērniem, mazbērniem, mammu, tēti, vecmāmiņu, vectētiņu
un citiem patīkamiem cilvēkiem – brīnišķīgs
mirklis, kas atstāj patīkamas sajūtas un pozitīvas atmiņas visa nākamā gada garumā.
Svinot svētkus kopā ar saviem tuvajiem
cilvēkiem, bērniem nekad nerodas šaubas
par to nozīmību. Bērnībā redzētais, izjustais un pārdzīvotais paliek atmiņā uz visu
mūžu.
Izjūtiet Ziemassvētku noslēpumaino
laiku. Esiet kopā viens ar otru ne tikai istabā – ejiet dabā. Izejiet ārā ziemas tumsā
un kopā ar bērniem priecājieties par zvaigžņoto nakti un garaiņiem, kas runājot veļas

no mutes, nelielo salu, kas kniebj
degungalā. Pievērsiet uzmanību
īsajam un steidzīgajam gaismas brīdim lielajā ziemas
tumsā. Gads ir gluži kā
cilvēks, dzīvnieks, augs –
piedzimst, nobriest, noveco
un aiziet. Vecais gads aiziet,
bet Jaunais nāk ar saviem pārsteigumiem.
Ziemassvētkos un Vecgada vakarā senie
latvieši zīlēja, lai noteiktu nākotnes redzējumus, bet arī mūsdienās daudz nāk palīgā
astrologi.
Ar kādām iecerēm gads būs labvēlīgs
pēc astrologu teiktā?
Saskaņā ar Austrumu kalendāru 8.
februārī sākas un līdz 2017. gada 27. janvārim turpināsies Pērtiķa gads. Tā valdošā stihija ir vīrišķā Uguns, krāsa – sarkanā. Šajā
gadā var sagaidīt visu, arī dažādus likteņa
pārsteigumus, tostarp dažādas izdevības.
Pērtiķa – tāpat kā Kazas – gads ir visai nemierīgs. Mērkaķa ātrums, izmanība, veiklība… Kas palaiž savu izdevību garām, paliek tukšā; kas neriskē, tas nevinnē. Taču,
lai risks būtu attaisnojams, kaut kas jāspēj
arī katram pašam. Tostarp īstajā momentā
apstāties, citādi kritiens var izrādīties visai
sāpīgs. Pērtiķa gads ir īpaši labvēlīgs jaunām idejām, izgudrojumiem. Iespējamas
pārmaiņas politikā, izmaiņas valdībā, masu
aktivitāte, protesti. Ugunīgā Pērtiķa gads
var nest risinājumu daudzām problēmām,

ko mums sarūpējusi vieglprātīgā Kaza. Un
arī kritienu, iespējams, nebūs nemaz tik
daudz. Uguns stihija ir pārlieku emocionāla un savā vīrišķajā formā, tāpēc pavisam
bez muļķībām iztikt neizdosies. Katrā gadījumā būtu pareizi, ja, pieņemot lēmumus,
šajā gadā vismaz dažreiz tiktu septiņreiz
nomērīts, pirms nogriezt. Vienīgi nelaime,
ka Pērtiķis ir pārāk ātrs un kustīgs un bieži
vien neatstāj pārāk daudz laika mērīšanai.
(Citēts no www.la.lv)
Bet laika ir ļoti daudz, un tāpēc lai mēs
visi protam atrast laiku labiem darbiem,
labiem vārdiem, uzklausīt un ieklausīties
otrā, pasmaidīt otram, saprast otru...
Lai ikvienam no mums svētku sajūtu
dod egļu mirdzums, piparkūku smarža un
karstvīna aromāts.
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt
prieka un laimes mirkli otram.
Tad atcerēsimies par to pēc iespējas
biežāk, jo, darot priecīgākus citus, arī mēs
paši kļūstam priecīgāki!
Siltus, mīļus un ģimeniskus Ziemassvētkus mūsu bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem bērnudārzā un pansionātā! Gaišus
svētkus visiem Varakļānu un Varakļānu
novada iedzīvotājiem!

Ražīgu, darbīgu,
veselīgu Jauno gadu!
Ilga Mestere, Varakļānu pirmsskolas
un pansionāta vadītāja
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Kur zemi lai krāšņāku
raﬆu?
Kam skaiﬆākās
dziesmas lai dzied...
Mēs katrs mīlam savu dzimteni, un
katram mums tā saistās ar mājas sajūtu.
Mūsmājās, Murmastienes KC, dzimteni
dzimšanas dienā sveicām 21. novembrī. Ar dziesmām un dejām, ar skečiem
un sirsnīgiem vārdiem, ar sirdi un smaidiem, ar kopā būšanu – tā mēs priecējām savu valsti.
Koncertā, ko sniedza pašmāju pašdarbības kolektīvi – Saulstariņi, Fantāzija, Brāzma, Aizvējš – netrūka nedz nopietnības, nedz jautrāku brīžu. Taču pati
kulminācija, šķiet, bija sumināšana, kad
kolektīvi un to vadītāji, kā arī Varakļānu

novada Goda pilsone, mūsu novadpētniecības kabineta vadītāja Valērija
Solzemniece, spēkam un izturībai saņēma mājās ceptas maizes kukulīti, kas izlolots un cepts Janīnas Grudules mājās
(Paldies Janīnai ar ģimeni), bet Kultūras
centrā stiprināti ar deju un spēka dzies-

mām, kuras izdziedāja visi klātesošie.
Paldies visiem par skaisto koncertu,
paldies pašdarbniekiem par ieguldīto
darbu un paldies pasākuma apmeklētājiem par kopā būšanu un pozitīvajām
emocijām!
Rita

Velta Kalvāne 1933.17.06.- 2015.19.11.
Paliekošas pēdas Varakļānos un līdzgaitniekos ir atstājusi šī mūsu apbrīnotā un cienītā
sieviete.
Dzimusi un bērnību vadījusi
Gaigalavas apriņķī, mīļoto vecāku atbalstīta, mācījusies pieejamās skolās Gaigalavā un Rugājos, tālāk Daugavpils skolotāju
institūtā, bijusi izcila skolotāja
Gaigalavā, Rīgā un Viļānos. Mācījusi bērniem eksaktos mācību
priekšmetus, vienmēr bijusi prasīga pēc izcilības visās lietās un
pienākumos, godīga vērtējumā
ar prasmi arī uzslavēt. Katrā saskatījusi ko
atzinības vērtu, virzījusi uz tālāku izglītību.
Piedzīvojusi visus mūsu vēstures drūmos
laikus un pavērsienus
Par Varakļānu iedzīvotājiem Velta ar
Jānīti kļuva ap 1985. gadu. Strādāja Varakļānu vidusskolā, pasniedzot matemātiku,
ģeometriju un rasēšanu. Latvijas Atmodas
laikā, redzot pārmaiņas sabiedrības apziņā
un vēlmē atgriezties pie garīgām vērtībām
uz tautas pacēluma viļņa, arī Velta vēlējās
paveikt ko paliekošu, nebaidījās uzstādīt
augstus mērķus un šinī vēsturiski katoliskajā vidē sāka atjaunot luterāņu draudzi.
Galvenais mērķis iesākumā bija cēlā, bet
izpostītā dievnama ēkas (iesvētīta1879.g.)
glābšana no iznīcības. Par piemiņu pirmskara 540 luterāņu draudzes locekļu izpostītajām dzīvēm tika nolemts atjaunot draudzi
un dievnamu. Draudzes atjaunošanas sanāksmes (1989.g.) notika kultūras namā,
pirmie dievkalpojumi luterāņu kapsētas
kapličā, kas bija labi saglabājusies. Vietējā
vara noraidoši izturējās pret ieceri un nebija
labvēlīga, bet atbalsts tika atrasts ģimenē,

draudzes locekļos un Baznīcas Virsvaldē, tās rīkotajos semināros. 1991. gadā
draudze atguva juridisko
statusu, dievnamu un īpašumu. Draudzes atjaunotāji vienotībā nesavtīgi ziedoja savu laiku, darbu un
prasmes dievnama atjaunošanā, izkopa pamesto
kapsētu, izveidoja Svētdienas skolu draudzes bērniem, darbojās Dāmu komitejā un diakonijas darbā.
Pie katra draudzes locekļa
Velta prata saskatīt talantus, kas tika virzīti
un atbalstīti draudzes darbā. Ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes, kas apzinājās
sevi kā luterāņus, atrada sev domubiedrus un iedvesmojošu pulcēšanās vietu ar
sadraudzības pasākumiem. Ar Luteriskās
Baznīcas Virsvaldes atbalstu tika nodibinātas draudzīgas attiecības ar partnerbaznīcu
Mineapolē ASV , kas bija milzīgs garīgs un
materiāls atbalsts, bīskaps Uldis Cepure
vadīja pirmās iesvētāmo grupas, kristīja
bērnus un laulāja.
Ar minimāliem līdzekļiem, bet milzīgu
pašatdevi, nebaidoties no izaicinājumiem
un grūtībām, enerģiskās draudzes priekšnieces Veltas Kalvānes vadībā ik gadu tika
sasniegts kāds mērķis - uzklāts jumts, ielikti logi un durvis, ievilkta elektrība, uzstādīts altāris un izgatavoti jauni soli, sakārtota
apkure. Partnerbaznīca no Ferdinanshofas
Vācijā atdāvināja zvanu, un bija jāmeklē
risinājumi, kā atjaunot padomju varas nogāzto torni. Dievkalpojumi iesākumā notika
reizi mēnesī, vēlāk – divas, uz pastāvīgu
dzīvi tika norīkots mācītājs. Pēdējais Veltas

projekts bija šovasar izbūvētās baznīcas
ieejas kāpnes. Dievs ir bijis klātesošs un
svētījis ikvienu viņas ieceri.
Varakļāni var lepoties ar vienīgo pilnībā
atjaunoto luterāņu dievnamu Latgalē, vienkāršībā cēlu un Dievu pagodinošu. Latvijas
luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags ir novērtējis Veltas Kalvānes ieguldījumu ar augstāko apbalvojumu - ,,Uzticības
vairogu”.
Kā paraugs ir arī Veltas mūžizglītība.
Viņa daudz lasīja zinātniskās grāmatas, garīgo literatūru un studēja Bībeli, pašmācībā
apguva vācu valodu un 75 gados – datorprasmes. Pavasaros palodzes bija pilnas
ar dēstiem un vasarās prieku deva dārzs ar
zemeņu vagām un dārzeņiem. Dzīves 80
gados viņa vēl iestādīja ābelītes rūpēs par
savu Jānīti.
Veltai mīļš bija joks, ja luterānim Dievs
teiks, ka rīt ir jāaiziet, tad šodien viņš vēl
iestādīs ābeli. Pēc tāda principa Velta arī
dzīvoja, katrai dienai atrada uzdevumu,
kas jāpaveic ar vecāku ieaudzināto neatlaidību, pacietību un rūpību. Velta bija apbrīnojama dzīves gudra un pat vieda sieviete,
saskatīja un saprata daudz vairāk kā mēs,
viņas spriedumi bija pamatoti un pamācoši, nepieņemama bija sabiedrības tumsonība, tenkošana un negodīga rīcība. Vai var
būt cilvēka dzīvei skaistāks uzdevums, kā
ikvienu kaut nedaudz vest tuvāk Dieva mīlestībai un garīgās dzīves telpai, mācīt no
dzīves piedāvātā izvēlēties to, kas dod iespēju pagodināt Dievu un pildīt viņa gribu.
Mēs esam pateicīgi, ka varējām veikt
kādu šīs laicīgās dzīves laiku blakus...
Līdzjūtība Jānītim un tuvajiem ģimenes locekļiem.
Varakļānu luterāņu draudzes vārdā
Lauma Ikše
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Lai mūsu zeme ir svētums!
Lai mūsu zeme ir svētums,
Kas skaidrībai pretī plūst.
Lai mūsu vislabākie darbi
Kā skaliņi nesalūzt.
(Marta Bārbale, no dzejoļa „Varakļāni
ir mana pils”)
Ir visādi gājis, un katram pietiekoši
daudz būs ko atcerēties no 2015.gada,
kuru nu jau varam saukt par VECO!
„Daudz tu man solīji, maz tomēr devi”,
dziedam dziesmā un citā ar nopūtu piebalsojam: „vai nav vienalga man?!”Te
man gribas mazliet „atsperties” uz tiem
daudziem „vecajiem”(ceru, arī 20-gadīgie
sapratīs pareizi!?) , uz kuriem balstās ŠODIENA;
„To vietu vairs nav,
Tikai vietu vārdi vēl skan,
Bet aiz vārdiem ainas,
Kas svešas man.
To vietu vairs nav,
Kur bizoju basām kājām,
Un ļaužu vairs nav,
Tie deportēti uz debesu mājām.
To vietu vairs nav,
Šad tad tik iztēlē rodu,
Kad noglāstu vārdu
Ar spalvu vai otu.”
(Paldies J. Streičam par dziļi izjusto
dzeju!)
Jā, gribam to vai negribam, bet jāpieņem, ka viss, kas notiek, notiek uz labu!

Lielajā dzīves grāmatā visi būsim apguvuši arī to, ka nekas nemēdz būt nejauši,
visam ir savs iemesls! Dzīvojam Mūžīgi
mainīgajā pasaulē. Gadu skaitli taču nevaram pamainīt, tāpat kā savu dzimšanas
dienu, pat stundu. Nejaušības!? Interesants vārds! Arī katram burtam numeroloģijā savs atbilstošs cipars, tad nu
saskaitot sanāk? Bet gala rezumējums
katra paša ziņā, ko pieņemt, ko atzīt, ko
noraidīt. Rezultāts būs atkarīgs no intuīcijas attīstības pakāpes. Jā, tā arī būs noteicošā mūsu tautas, pasaules likteņceļos.
Dzīvojam taču globalizācijas laikmetā!
Aizgājušais novembra mēnesis ums
bija gan ziemīgā baltuma gaidīšanas
laiks, reizē arī dvēseļu godināšanas laiks,
kurš sasaucās ar 11. novembra (Lāčplēša dienas) un 18. novembra (Latvijas
dzimšanas dienas) svinēšanu. Svētku
gaidas, rosīšanās stimulē cilvēkus radošiem kopbrīžiem. Nostiprinās sajūtas, ka
ap tevi ir dzīvā pasaule un viss notiek!
Kopā būšana, tā ir kā dvēseles gaisma.
Mūs visus apņem kā plīvurs, kurā pamirdz blakus cilvēku BŪTĪBA! Katram
sava! Bet ar kopēju AURU šimbrīžam.
Vairāk vai mazāk svinīgi posušies, ar
iekšējo svētku prieka vai ikdienas darbīguma pozitīvo enerģiju pildīti. Tas var
būt arī ikdienas, – cilvēkos iešanas starojums. Mēs taču POŠAMIES, jau krietnu
laiku iepriekš ar domām, darbošanos.

Katrai dienai ir savi tikšanās enerģētikas
apmaiņas brīži. Tik dažādi! Ik pa brīdim
uzplaiksnī, cits ar citu mainās. Ir labi, ja
patīkamu brīžu ir vairāk, pie kuriem pieturēties, no kuriem stiprināties, par kuriem
pateikties, jo tie dod iekšējo labsajūtas
gaismu. Astroloģe L. Krāģe saka: „Mēs
visi savā starpā esam vienoti, un esam
daļa no Kosmosa”, bet Rainis apgalvo:
„Var visu vērst caur savu gara spēku:/
Var sevi, citus, var i pasaul`spēku.”
Pietuvojies Ziemassvētku laiks, kuru var
saukt arī par brīnumu gaidīšanas laiku.
Cilvēku sirdis un jūtas atveras labajam,
gaišajam.
„Dievs mīlestību dāvā cilvēkiem
Caur citu – tamlīdzīgo – sirdīm
Kā mirdzošu debesu rasu
Un brīnumus Savus Viņš dara
Tik daudzreiz ar cilvēku rokām...”
(Māra Ozola)
2015. gada izskaņā mans PALDIES
Dieva pasaulei ap mani, manī! Manai ģimenei, maniem līdzcilvēkiem Murmastienē, novadā, reģionā, Latvijā, pasaulē!
Visiem labas gribas ļaudīm, kuri ikdienā
ar savām domām, darbiem un vārdiem ir
PAR MIERU PASAULĒ!
Lai mums visiem gaiši Ziemassvētki!
Lai Jaungads nāk pie mums ar prieku,
ar ticību – viss labi būs!
Valērija Solzemniece,
Murmastienē

Vēlējums novadniekiem
No tēvutēvu pastalām,
No mātes puķu rakstiem
Kāds visuvarens paliek spēks,
Kas ielijis ir plakstos.
Kas ielijis ir kamiešos,
Ko svelmei neizdeldēt.
Mums nolemts vien pret straumi iet
Un ne pret straumi peldēt.
(M. Bārbale „Laiks”)
Vissvarīgākais šajā pasaulē ir cilvēki, īpaši tie, kuri ir mums blakus, kuri mīt
mūsu domās un sirdīs…
Laikā, kad kavējamies atmiņās, kā
galvenais iezīmējas cilvēki, viņu likteņi.
Nozīmīgs dzīves posms ir mūsu senči –
pirmsākums. Uz senču darbu un domu
pamatiem taču būvēta mūsu dzīves telpa.
Telpa, kurā gūts dzīves rūdījums. Daudzveidīgs. To es saucu par dzīves skolu.
Nodzīvotos gadus dēvējot par klasēm, ar
prieku varu teikt: esmu pārcelta…
Savādas kļuvušas šodienas dzīves
skolas klases, joprojām daudz jāmācās
un jāstrādā, daudz kas jāapgūst no jauna.
Mūžizglītībai taču izlaiduma nav!

Cienījamie murmastienieši, cienījamie stirnienieši, cienījamie varakļānieši –
laukos un pilsētā! Cienījamie novadnieki,
kuri pasaules vēju izkaisīti citās pusēs,
citās zemēs! Lai katra diena mums ir ar
SIRDSGUDRĪBU nodzīvota un sniedz
gandarījumu pašiem par paveikto, par ko
būs pateicīgas nākamās paaudzes!
Valērija Solzemniece,
Varakļānu novada Goda pilsone
Lai miers virs zemes un labs prāts
cilvēkiem!
Paldies visiem, kuri cenšas godprātīgi pildīt savus ikdienas darbus!
Paldies visiem, kuri ar mīlestību,
gaišām domām un labiem vārdiem palīdz savam novadam, Latvijai, pasaulei!
Dievs, svētī Latviju!

Valērija Solzemniece

Ar pateicību – Valērija Solzemniece
Murmastienē
Ieraksts Varakļānu novada Goda
pilsoņu grāmatā
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Stirniene ir mana lielā mīlestība
Koncerts „Mirdzi, Stirniene!” ir dzimis visdziļākajā pateicībā Kungam un
jums visiem, ar kuriem man dāvāts gods
kopā kalpot Dievam un Tēvijai. Esmu pateicīga maniem vistuvākajiem cilvēkiem,
manai ģimenei un dzimtai, kas ir manas
saknes un mani nākotnes zari. Esmu
pateicīga visiem maniem audzinātājiem,
pedagogiem, kolēģiem un dzīvesgudrajiem ļaudīm – jūs dalījāties vienā no
pasaules lielākajām bagātībām – zināšanās un prasmēs. No sirds pateicos par
kopīgajiem darba un mūzikas mīlestības
gadiem diriģentam Jānim Grudulam un
koncertmeistarei Agnijai Strūbergai. Lai
varētu piepildīties cilvēka ieceres un pārdrošākie sapņi, lai dzīve ļautu realizēt to,
kas cilvēkam pat prātā nenāk, vienmēr
rokrokā iet lūgšana un darbs. Pateicos
visiem priesteriem un garīgās kārtas
ļaudīm, paldies ikkatram, kurš atbalstot
lūgšanās ir saistījis zemi ar debesīm. Ar
visdziļāko godbijību pateicos katram no
jums – mīļie mazie un lielie koristi, mīļie
Stirnienes draudzes, mīļie tuvākas un tālākas apkaimes ļaudis – mēs kopā šajos
gados esam daudz paveikuši, bet vēl
vairāk darāmā ir atlicis. Paldies maniem
audzēkņiem, kuri iemīlējuši mūziku un

vairāki izdarījuši spožu izvēli šajā jomā.
Īpaši pateicos izcilajiem māksliniekiem,
kuri bija kopā ar mums. Paldies visiem
draudzes vajadzību, dievnama remontu
un labiekārtošanas darbu atbalstītājiem

un veicējiem, paldies visiem pasākumu
sponsoriem. Katrs mazākais darbs, sīkākais santīms, kluss labais vārds ir bijis
vajadzīgs, nozīmīgs un svarīgs, lai kopīgi paveiktu lielas lietas. Tādēļ lai priecājamies un pateicamies par dziesmām,
darbiem un laiku, kas mums ir doti.
Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem, īpaši – Varakļānu novada pašvaldībai, Aldim Naglim, Annai Zeimulei,
z/s „Sābri”, z/s „Pūpoli”, SIA „V55”,
SIA „Raibais Asaris”, SIA „Kamil Pluss”,
Laimonim Stafeckim, Ivetai Onufrijevai,
Sērmū ģimenei, Broku ģimenei Lielvārdē, Jānim Mozgam, Edgaram Kokaram,
par ieguldīto darbu dievnama izgaismošanā – Aināram Ančevam, par palīdzību
daudzajos darbos – Ivaram Ikauniekam,
Naurim Lazdam un vīru komandai, Vilnim Dzērvītim, Andrim Mālniekam, Anatolijam Tučam, Marijai Vaļkai, Nellijai
Počai, Monikai Klušai, Marijai Pastarei,
Rutai Eriņai ar komandu, Artūram Āboliņam un Mārtiņam Grudulam.
Tik bagāti un dāsni esmu Dieva un
ļaužu apveltīta, par visu pateicos.
Ar cieņu, Ieva Zepa

Mirdzi, Stirniene!
Stirniene mirdzēja! Ar mūzikas skaņām, daudzbalsīgo bērnu dziesmām un
kora emocionālo dziedājumu, ar cilvēku
labestību un sirsnību, ar pateicības vārdiem Ievai Zepai par pašaizliedzīgo un
nenogurstošo darbu garīgās dziesmas
un ticības stiprināšanā.
Pateicoties Ievas mīlestībai uz mūziku, šajā vakarā skanēja komponista Riharda Dubras skaņdarbi, fascinēja operas
solistu Evitas Zālītes un Miervalda Jenča
dziedājums.
Neizsīkstoša ir Ievas enerģija un darba spējas. Viņa ir ne tikai baznīcas ērģelniece, bet vada dievnama saimnieciskos
darbus – remonti baznīcā, apkārtnes
labiekārtošana un apzaļumošana, ērģeļu
atrašana un uzstādīšana, baznīcas iekštelpu renovācija, draudzes nama sakārtošana, dievnama izgaismošana – tie ir vērienīgākie darbi, kas veikti šajos gados.
Mīlestības sēkliņa uz mūziku iesēta
daudziem viņas audzēkņiem, tradicionālajās Dziedošajās dienās ik gadu pulcējas arvien vairāk dziedāt gribētāju. No
bērnu vecuma izaugušie turpina dziedāt
dažādos koros vai turpina muzikālo izglītību. Koncertā dzirdējām Ievas Grēveles
skanīgo dziedājumu, kā arī Jāņa Zepa un

Guntas Grēveles solo dziesmas.
Ieva Zepa kā neviens cits prot
saliedēt cilvēkus, uz viņas aicinājumu atsaucas lieli un mazi. To
lieliski apliecināja bērnu un garīgās mūzikas kora „Revesium” sniegums.
Klausoties kora emocionālajā izpildījumā,
acis pildījās pateicības un gandarījuma
asarām.

Lai līdzcilvēku pateicības smaidi un
mīlestība dod spēku turpmākajiem gadiem!
Aina Jaunzeme, teksts un foto
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Prāvestam Vaclavam Erelam – 100
Otrā decembra pievakarē vairāku
draudžu priesteri un Erelu dzimtas pārstāvji pulcējās Varakļānu kapsētā, lai pieminētu prāvestu Vaclavu Erelu viņa 100.
dzimšanas dienas priekšvakarā. Vējš bija
sapinies kapu kalniņa priedēs un kapsēta
mūs sagaidīja mierīga un klusa. Pēc neliela svinīga piemiņas mirkļa pie prāvesta
atdusas vietas visi devās uz Varakļānu
pils kapelu, kur notika Dievkalpojums –
aizlūgums. To vadīja prāvesti Genādijs
Alferovs un Viktors Naglis.
Pēc aizlūguma visiem bija iespēja apskatīt muzeja darbinieku iekārtotu izstādi,
kura veltīta prāvestam V. Erelam. Izstādē ir
bagātīgs priestera personīgo lietu klāsts
un ļoti interesanti dokumenti, kas liecina
par to laikmetu, kurā dzīvoja godājamais
prāvests. Izstādi joprojām var apmeklēt
jebkurš interesants, jo tā būs apskatāma
līdz šā gada beigām. Izstādei tika izmantoti materiāli, ko muzejam nodeva priestera
V. Erela brāļa dēls Jānis Erels ar ģimeni.
Prāvests V. Erels, savu garo mūžu veltīdams Dievam un cilvēkiem, galvenokārt,
nostaigāja pa Latgales takām no dienas,
kad viņam tika kārts šūpulis Varakļānu pagasta Mālniekos 1915. gada 3. decembrī,
līdz dienai, kad Varakļānu Romas katoļu
baznīcas zvanu skaņas iezvanīja viņa
pēdējo ceļu uz šīs zemes, līdz Varakļānu
kapsētai 2003. gada maijā.
Pēc Varakļānu ģimnāzijas beigšanas
1938. gadā viņš stingri bija nolēmis kļūt
par priesteri, bet toreizējie nenoteiktie politiskie apstākļi stipri traucēja viņa izvēlētā
sapņa īstenošanu. Pārvarēdams dažādus
nopietnus šķēršļus, viņš spēja iegūt attiecīgo izglītību un 1947. gadā tika iesvētīts
par priesteri.
Lielu izturību, gribasspēku, pat varonību prasīja priestera darbs padomju
varas gados. Vaclavs Erels tika pabijis arī
VDK arestā. Tam iemeslu tajos laikos varēja viegli atrast – viņš tika apvainots it kā

jaunatnes musināšanā.
Savos kalpošanas 56 gados V. Erels
strādājis vairākās Latgales draudzēs. Pats
sākums bija Peipiņu draudzē Krāslavas
pusē, pēc tam Kombuļu un Skaistas draudzēs. Vēlāk strādājis vairākās citās draudzēs Latgalē, bet visilgāk tagadējā Balvu novada Krišjāņu un Bēržu draudzēs.
Pildot prāvesta pienākumus, savā mūžā
daudz tika izdarījis dievnamu un draudžu
labā. Vienmēr viņa palīdzīgā roka, līdzjūtība un labestība bija jūtama ģimenes lokā,
jo tieši pie viņa Bēržos savas grūtākās
dzīves dienas vadīja un mūžībā aizgāja
četri viņa ģimenes locekļi – brāļi Aloizs un
Pēteris, māsas Jūlija un Valentīna.
Erelu dzimtas ģimenes stiprums ir
dziļi iesakņojies līdz pat šodienai, kad ar
Vaclava Erela radinieku gādību un atbalstu varēja notikt piemiņas pasākums. Uz
šo pasākumu tika uzaicināti vairāki priesteri – tie, ar kuriem V. Erelam dzīves laikā

bija kaut kāda saistība, viņa radinieki, arī
tie, kas kādreiz pie viņa izgājuši praksi.
Muzeja kolektīva darbinieki un radinieki ir
pateicīgi tiem prāvestiem, kuri atrada laiku un iespēju ierasties uz šo pasākumu.
Liels paldies arī ērģelniecei Agnesei Solozemniecei. Tas bija skaisti un svētīgi, ka
septiņi priesteri piedalījās aizlūgumā pils
kapelā. Liekas, ka mūsu visu klātesošo
sirdīs ienāca lielāks miers, svētība un
gandarījums.
Modra Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja darbiniece

Varakļānu vidusskolas kino festivāls „ZELTA LAPSA 2015”
Šā gada 20. novembrī Varakļānu vidusskolā notika pirmais
Kino festivāls „Zelta lapsa 2015”.
Festivālā piedalījās skolēni no 5.
līdz 12. klasei.
Pasākuma mērķis bija izveidot
Varakļānu vidusskolas reklāmu, kā
arī attīstīt skolēnu prasmes video
sižetu veidošanā. Tāpat pasākums
bija veltīts arī Latvijas 97. dzimšanas dienai. Vakara gaitā pilnveidojām savas zināšanas par Latvijā
ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem.

Pasākums noritēja īstā kino atmosfērā. Visus video vērtēja žūrija.
Tā kā video bija ļoti dažādi un
radošā pieeja katrai klasei bija sava,
arī balvu nominācijas par video bija
īpašas. Kā labākie šogad tika atzīti
11. klases skolēni, kuri savā balvā
ieguva ceļojošo lapsu.
Šis kino festivāls parādīja to, cik
radoši un talantīgi esam. Ļoti ceram,
ka šis kino festivāls ir tikai iesākums
kaut kam lielam un tradīcija tiks saglabāta!
Laura Prusakova
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Mana mīlestība – Varaklanu vidusskola
Turpinot rakstu sēriju par Varakļānu
vidusskolas absolventiem, šajā numurā
nedaudz par Varakļānu vidusskolas skolotājiem, kuri pēc vidusskolas beigšanas
turpinājuši mācības kādā no augstskolām, gandrīz visi ieguvuši maģistra grādu un tagad strādā par skolotājiem savā
skolā. Jāpiebilst, ka 19 Varakļānu vidusskolas skolotāji ir šīs skolas absolventi.
Lūk, viņu atmiņas par saviem skolas
gadiem!
Aina Kazāka – Spilgtākās atmiņas
par skolas gadiem gribu sagrupēt:
- pirmkārt, ļoti prasīgi, zinoši un stingri skolotāji, kuri sniedza labu starta kapitālu turpmākajām studijām,
- otrkārt, jautri, dzīvespriecīgi un radoši skolas biedri, ar kuriem skolas ikdiena bija aizraujoša,
- treškārt, klases pasākumi, talkas un,
protams, audzinātāja Raina Rotkeviča,
kura iemācīja, ka cilvēkam nepārtraukti
jāpilnveidojas, jābūt stingram rokasspiedienam, ceļotprieku.
Anita Saleniece – Atmiņas par skolu ir gaišas un sirsnīgas. Mani skolotāji
– erudītas un interesantas personības,
kolorītas, mēs viņus mīlējām un cienījām.
Mani klases un skolas biedri – jaunības
azarta un degsmes pilni. Patstāvīgi un
atbildīgi, darbīgi. Daudzas sabiedriskās
aktivitātes organizējām un veicām paši.
Man skola – saulainā silto atmiņu oāze,
pasaules uzskata veidotāja, dzīves gudrības devēja.
Ilga Krūmiņa – Kolosāli, gudri, erudīti skolotāji. Krāšņi skolas pasākumi –
Ziemassvētku eglītes, žetonu vakari...
Lepnums par to, ka esmu beigusi Varakļānu vidusskolu, jo bija laiks, kad skola
bija slavena visā valstī.
Inga Strode – No skolas gadiem vislabākās atmiņas par:
Skolotājiem Tutāniem un viņu
vadītajām sarīkojumu deju nodarbībām,
Skolotāju Viktoru Čerņecovu,
kurš vadīja ansambli, un mēs TV konkursā „Ko tu proti” ieguvām 2. vietu republikā.
Skolotājiem Antoņinu un Vitāliju
Viļumiem, ļoti interesanti pasniedza savus mācību priekšmetus, izcili oratori.
Mūsu klases un paralēlklases puiši
noorganizēja estrādes ansambli, spēlēja
ballēs, klases vakaros, bija jautri.
Skolas vēsturē mūsu klase „lauza”
tradīciju, parasti Jaungadā visu klašu
grupās skolēni gaidīja Salatēti. Mūsu
Jaungada pasākums notika pilī, pie karaļa un princeses.
Ilze Eiduka – Varakļānu vidusskolu
absolvēju 1992. gadā. Audzinātāja vidusskolā bija Lilita Strode. Ļoti interesantas

Sēž no kreisās – Daira Zepa, Anita Saleniece,
stāv no kreisās – Aina Jaunzeme, Ieva Mozga, Inga Strode, Ingrīda Dalecka,
Ilze Strode, Inese Prusakova.

No kreisās – Līga Mālniece, Lolita Briška, Sanita Zaburdajeva, Ilze Eiduka,
Ingrīda Melne.

No kreisās – Aina Kazāka, Aija Caune, Sandra Grudule, Ilga Krūmiņa, Velga Stepiņa.
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bija fizkultūras, vēstures un ģeogrāfijas
stundas. Lielas jautrības notika klases
vakaros un diskotēkās, kuras draudzīgi
apmeklēja visa klase.
Saku paldies par iegūtajām matemātikas zināšanās skolotājām Marijai Kolnejai un Teklai Ikauniecei, par fizisko sagatavotību sporta skolotājam Raimondam
Sprūdžam.
Sanita Zaburdajeva – Visspilgtāk atmiņā ir palikuši skolotāji – personības. Vēl
tagad atceros vēstures skolotājus Antoņinu un Vitāliju Viļumus, kuru stundas bija
īpašas. Spilgta personība bija arī vidusskolas audzinātāja Raisa Sokolova. No
viņas daudz esmu mācījusies, audzinot
savas klases.
Ingrīda Melne – Dažādi pasākumi:
eglītes, komjauniešu uguntiņas, mācību
priekšmetu vakari, vakars „Par skolas
godu”. Bijām ļoti aktīva klases. Bieži rīkojām klases pasākumus, vakarus ar
kaimiņu skolām, braucām ekskursijās, uz
sporta sacensībām. Palikuši atmiņā daži
skolotāji, kuri aizrāvuši ar savu priekšmetu vai paši ar savu personību: koris
– Viktors Čerņecovs, krievu valoda – Tamāra Locāne, sports – Vladislavs Locāns
(klases audzinātājs), pionieru vadītāja –
Olga Mālniece (iemācījusi ļoti daudz, kā
uzstāties, koncentrēties pirms atbildīgas
uzstāšanās), izcila personība, vēstures
skolotāja Antoņina Viļuma. Spilgtā atmiņā palikusi skolotāja Veronika Selicka,
kura mūsu klasi aizrāva ar teātra spēlēšanu, darbojāmies jauno žurnālistu pulciņā,
veidojām sienas avīzes. Atceros, kā skolotāja mācīja izteiksmīgi skaitīt dzejoļus.
Katru rudeni talkojām kolhozos. Par
nopelnīto naudu braucām ekskursijās.
Vasarā strādājām Lotos vienībā.
Sandra Grudule – Ļoti mīļas atmiņas par manu pirmo skolotāju Annu Mičuli. Pateicoties viņai, esmu sākumskolas
skolotāja.
Jaungada eglītes, zāles pušķošana,
balles ar „dzīvo” mūziku, plkst. 24.00
skolotāja Raisa Sokolova dziedāja „Balto
deju”.
Tā kā bijām klases ar sporta novirzienu, bijām priecīgi apmeklēt 9 sporta
stundas nedēļā.
Katru gadu audzinātāja Raina Rotkeviča organizēja ekskursijas uz Lietuvu,
Igauniju, Sankt-Pēterburgu, Maskavu,
Kijevu.
Sarīkojumu deju nodarbības pie skolotājiem Tutāniem, vingrošana ar lentām,
riņķiem pie skolotājas Janīnas Brokas.
Vasarās strādājām „Lotos” darba
vienībās. Tas deva iespēju pabūt kopā ar
draugiem, jautri pavadīt laiku, nedaudz
nopelnīt, aizbraukt ekskursijās.
Aģitbrigādes. Vairāku mēnešu garumā skolotājas Olgas Mālnieces vadībā

mācījāmies dzejoļus, dziesmas, iestudējām kustības. Ar savu sniegumu līdz asarām aizkustinājām pat prasīgos rajona
skolu direktorus.
Aina Jaunzeme – jau 40 gadus pati
strādāju par skolotāju, bet vēl joprojām
spilgtā atmiņā saturīgie, emocionālie, aizraujošie skolas gadi.
Skolotāja Spodra Tutāne, viņas vadībā gan tautu, gan sarīkojumu deju kolektīvi piedalījās 2. dziesmu un deju svētkos
Rīgā.
Skolotājs Francis Zeimuls. Spēlējām
teātri, viņš iemācīja daiļlasīšanas pamatus.
Ārpusklases darba organizatore
Tamāra Locāne – grandiozie skolas pasākumi, lāpu gājieni, skolas dziesmu un
deju svētki, Vakars par skolas godu, Žetonu vakari.
Jautrais un atraktīvais klases kolektīvs, nerātnie piedzīvojumi ārpus skolas,
pašsacerētās dziesmiņas, ekskursijas,
pārgājieni.
Ieva Mozga – laikā, kad mācījos vidusskolā, bija vairāk kā 700 skolēnu ar
2 plūsmām – latviešu un krievu. Visas
klases bija paralēlās. Mācījāmies tādus
priekšmetus, kādi tagad nav mācību
programmā, piemēram, astronomiju, militāro mācību. 10. klasē bija obligātā stunda – modernās dejas, mācījāmies dejot
valsi, fokstrotu u.t.t. Bija samērā liels pūtēju orķestris, moderno deju kolektīvi,
kori, ansambļi, piedalījāmies koncertos
gan Varakļānos, gan braucām uz lauku
klubiem. Ar dramatisko kolektīvu devāmies uz Cēsīm, piedalījāmies dramatisko
kolektīvu skatē.
Skolā strādāja daudz skolotāju – vīriešu, kas mācīja sportu, militāro mācību,
mūziku, latviešu valodu, vēsturi, zīmēšanu, darbmācību, ģeogrāfiju, fiziku.
Sports bija viens no svarīgākajiem
priekšmetiem. Treniņi (vieglatlētika, basketbols, volejbols, sporta vingrošana)
notika katru dienu. Ziemā slēpojām un
slidojām, puiši spēlēja hokeju. Tā kā nebija sporta zāles, stundas notika aktu zālē,
koridoros, kur pat skrējām barjeras, sporta laukumā un pat luterāņu baznīcā (!).
Mācības bija politizētas un ideoloģizētas. Vienreiz nedēļā katrā klasē notika
politinformācijas, kurās analizējām notikumus valstī un pasaulē.
Ingrīda Dalecka – Varakļānu vidusskolā mācījos no 1981. līdz 1984. gadam.
Klases audzinātājs Jānis Lukasevičs. Patīkamas atmiņas saistās ar skolas ekskursijām, kuras rīkoja klases audzinātājs.
Ceļojām uz vēsturisko Sankt-Pēterburgu,
Viļņu, Trakai, kur nakšņojām teltīs pie
ezera. Šie braucieni arī šobrīd devuši iedvesmu ceļot gan pa Latviju, gan doties
ceļojumos uz ārzemēm.

Skolā katru gadu notika skaists un
svinīgs Jaungada pasākums ar krāšņu
zāles noformējumu, kuru vismaz trīs dienas gatavoja un rotāja skolēni.
Protams, klasesbiedri, draugi, paziņas no skolas gadiem, tie vienmēr paliks
atmiņā. Un skolotāji, kuri mācīja, katrs no
tiem ir devis kādu ieguldījumu turpmākai
dzīvei, profesijas un darba izvēlei.
Ilze Strode – No skolas laikiem
spilgti atmiņā palikusi aina no 1. klases,
kad tika rīkota eglīte aktu zālē. Es, ieejot
zālē, jutos kā pasakā. Tajā laikā zāli dekorēja ļoti grezni. Centrā pie griestiem bija
piekarināta spoguļbumba, un no tās uz
visām pusēm stiepās virtenes: vates pikuči, papīra ķēdītes, kreppapīra vijumi,
vēl velniņi, raganas, sniegavīri un citas
figūriņas. Zāles logus parasti skolēni apzīmēja ar multeņu varoņu tēliem, izmantojot guaša krāsas. Zāli dekorēja pēdējā
vidusskolas klase vairākus vakarus pēc
kārtas, jo virtenes bija jāizgatavo pašiem,
veikalā neko tādu nepārdeva.
Arī mūsu laikos skolā bija profesionālā izglītība. Meitenēm mācīja mašīnrakstīšanu. Tā kā mūsu klasei bija krievu
valodas novirziens, tad daļai meiteņu
bija jāmācās rakstīt ar rakstāmmašīnām
krievu valodā. Bija jākārto eksāmens, kas
sastāvēja no 3 daļām: rakstīšana ar aklo
metodi un ātrrakstīšana. Ja nokārtoja eksāmenu, piešķīra attiecīgo kvalifikāciju.
Velga Stepiņa – Varakļānu vidusskolā pavadītie 11 gadi bija interesanti. Klase
bija draudzīga, kopā paveicām daudzus
darbus un daudzus nedarbus (īpaši pamatskolas klasēs). Dziedājām, dejojām.
apmeklējām pulciņus (piemēram, – jauno ugunsdzēsēju pulciņu). Patika piedalīties ierindas skatēs. Ar īpašu izdomu un
priekšnesumiem bija organizēti klases
vakari.
Aija Caune – Visspilgtākās atmiņas
saglabājušās par izcilajiem skolotājiem:
Antoņinu Viļumu, Franci Zeimulu, Raisu
Sokolovu, Mariju Pušmucāni, Raimondu
Sprūdžu.
Vēl tagad atceros vēstures stundas,
kurās Antoņina Viļuma mums lika iejusties dažādu vēsturisku personību un notikumu apstākļos, mēs ceļojām ar kuģiem,
lidojām, dzīvojām alās utt. Viņas stāstos
piedalījās visi klases skolēni, neviens
netika aizmirsts. Pateicoties skolotājam
Francim Zeimulam, izvēlējos mācīties par
latviešu valodas skolotāju. Viņa vadītās
stundas bija interesantas, tajās valdīja
sirsnīga un brīva atmosfēra.
Mūsu skolai bija vieglatlētikas virziens, bet mēs tehniski pareizi pratām
gan mest disku, šķēpu, gan spēlēt jebkuru spēli. Toreiz skolā populārs bija
basketbols. Mums bija pirmās vietas bijušajā Madonas rajonā. Paldies skolotājam
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Raimondam Sprūdžam, kurš sistemātiski
un ar lielu aizrautību pasniedza mums fizkultūru un sporta treniņus. Mums nedēļā
bija 8 sporta stundas, kuras apmeklējām
ar prieku.
Līga Mālniece – Varakļānu vidusskola – daudz labu, patīkamu atmiņu un
emociju saistās ar šo vārdu. Tā ir jaunība,
dzīvesprieks, draudzība, pirmā mīlestība
un protams, skolotāji – tādi, kas daudz
prasīja un arī daudz deva (Marfa Mālniece, Aina Jaunzeme, Inga Strode u.c.).
Varakļānu vidusskolā mācījos trīs
gadus. Tas bija laiks, kad sāku dzīvot
patstāvīgi, mobilo telefonu nebija, ar vecākiem sazinājos dažas reizes nedēļā –

zvanīju no telefonbūdiņas. Dzīvoju gan
Varakļānu vidusskolas kopmītnēs, kuras
atradās tagadējā mūzikas – mākslas skolā, gan pie skolotājas G. Melnes.
Mēs, skolēni, ļoti aktīvi apmeklējām
skolas rīkotos pasākumus. Skolēni bija
atsaucīgi un darboties griboši. Visspilgtāk atmiņā ir saglabājusies nakts orientēšanās, žetonu vakars, pēdējais zvans,
jaunsargu nometne Alūksnē, skolas diskotēkas, 10. klases iesvētības, skolotāju
dienas.
Varakļānu vidusskola ir bijis viens no
labākajiem laika posmiem manā mūžā.
Lolita Briška – Mums bija ļoti jauka
klase, tas bija darbīgs laiks. Daudz strā-
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dājām paši, organizējām pasākumus
paši, līdz ar to pašiem bija jautri. Mūsu
darbošanos aktīvi atbalstīja klases audzinātāja Antoņina Viļuma.
Daira Zepa – Skolas gados visi bijām kā viena ģimene, vienpadsmitā klase
jutās kā saimnieki, it sevišķi pēc žetonu
vakara. Bija arī nedarbi. 7. klasē visi aizmukām no vēstures stundas pie skolotāja
Pētera Ornicāna, viņš devās mūs meklēt
un atrada garderobē. Nācās vien doties
atpakaļ uz klasi. Vēl 3. stāva klasē nejauši izsitām lielo logu, tad gan bijā pārbijušies, jo nekur tik lielu stiklu sadabūt
nevarējām.
Atmiņas apkopoja Aina Jaunzeme

Gada
skolotāja 2015 –

SANDRA
GRUDULE

Varakļānu vidusskolā Ziemassvētku pārsteigums – SIA „Latvijas Tirgotāju
savienība” („LaTS”) dāvanas – korķa tāfeles, lineāli, krāsas, zīmuļi, bloki un
citas noderīgas lietas.

Paldies par jauko pārﬆeigumu!
Kristiešu himna
Tradicionāli A/S „Swedbank”
apbalvo Gada skolotāju Varakļānu
novadā. Šogad nominācija piešķirta
Varakļānu vidusskolas sākumskolas
skolotājai Sandrai Grudulei.
Radoša skolotāja, talantīga bērnu
iedvesmotāja un audzinātāja. Atbalsta
skolēnu iniciatīvu, iedrošina, palīdz un
iedvesmo savus skolēnus. Organizē
dažādas aktivitātes un iesaista to īstenošanā savus skolēnus. Stundas
organizē, izmantojot daudzveidīgas
mācību metodes skolēnu motivācijai
un iniciatīvas radīšanai. Aktīvi sadarbojas ar skolēnu vecākiem, organizējot
kopīgus skolēnu atbalsta pasākumus.
Savā darbā ir prasīga, stingra, precīza
un taisnīga. Galvenais skolotājas darba mērķis – cilvēka ētisko un pamatvērtību akcentēšana.

ES DZIEDĀŠU PAR DIEVU TRĪSVIENĪGO
Es dziedāšu par Dievu Trīsvienīgo,
Par Viņa brīnumdarbiem visumā,
Kur zvaigžņu pulki mil(i)joniem gadu mirdz} 2 x
Dieva godam debess plašumos.} 2 x
Es dziedāšu par Jēzu – Dieva Dēlu,
Kas nāca visus ļaudis atpestīt.
Viņš pacelts Golgātā pie krusta koka,} 2 x
Tos šķīstīja ar savām Asinīm.}2 x
Es dziedāšu par Dieva Garu svēto,
Kas iedvesmoja Kristus mācekļus,
Lai Viņa Baznīcā caur Svētiem Rakstiem} 2 x
Var skanēt Dieva patiesības vārds.} 2 x
Es dziedāšu par Dieva mīlestību,
Kas vēlas visus darīt laimīgus;
Jo svētīgi, kas tīrām sirdīm dzīvo,} 2 x
Tie Dieva vaigu redzēs debesīs.} 2x

Es dziedāšu par debess Tēva mājām,
Uz turieni ved mūsu dzīves ceļš.
Tur piepildīsies Dieva ļaužu ilgas }2 x
Un viņu laime nebeigsies nekad.} 2 x
P.S. No komponista Jēkaba Graubiņa
mantiniekiem ir saņemtas tiesības kristiešu
dievnamos un citos saietos izmantot šai
reliģiskajai himnai komponista radīto
melodiju no dziesmas „Es dziedāšu par
tevi, tēvu zeme”.
(Kardināls Jānis Pujats)
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NOVEMBRIS KULTŪRĀ
Aizvadīts valstiskuma mēnesis. Arī
mūsu Varakļānu novadā notika vairāki, plaši apmeklēti pasākumi. Uz Valsts
svētkiem aicināja gan Murmastienes KC,
gan Stirnienes TN, gan Varakļānu KN.
Varakļānos 11. novembrī atzīmējām Lāčplēša dienu, kad Varakļānu KN
notika jaunsargu uzņemšana, varējām
klausīties Daugavpils teātra aktieru koncertuzvedumu, kā arī visi kopā devāmies
lāpu gājienā uz Brīvības cīnītāju piemiņas un atdusas vietu Varakļānu kapsētā.
Un pēc tam sildījāmies pie tējas tases,
klausījāmies pūtēju orķestra „Dekšāres”
skanējumā, kopā ar Varakļānu vidusskolas audzēkņiem dziedājām karavīru
dziesmas. Paldies visiem par kopības
Novada Goda pilsoņi, sakoptāko sētu saimnieki, ar atzinības rakstiem apsveiktie.
sajūtu un emocijām piepildīto vakaru.
Kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem arī mēs Varakļānu
KN 18. novembrī svinējām Latvijas republikas proklamēšanas 97. gadadienu. Pasākumā tika sumināti Varakļānu novada Goda pilsoņi, apbalvoti novada sakoptāko sētu saimnieki, kā arī dome ar atzinības rakstiem sveica savus iedzīvotājus par īpašu ieguldījumu novada attīstībā aizvadītājā
gadā. Mums koncertēja Varakļānu pašdarbības kolektīvi un
mūsu novada dziedošie, dejojošie un muzicējošie jaunieši
un bērni.
Šogad jau 29. novembrī svinējām pirmo Adventi, kad
atkal kārtējo reizi varējām pārliecināties, ka mums nemaz
nevajag dārgus māksliniekus, mēs paši esam varens spēks
un kopā varam paveikt daudzas skaistas lietas iepriecinot
gan pašu, gan līdzcilvēku sirdis.
Gribu teikt lielu paldies par nesavtīgu atbalstu pasāVidējās paaudzes deju kolektīvs.
kumu tapšanā Varakļānu novada pašvaldībai, personīgi
priekšsēdētājam M. Justam un izpilddirektoram I. Ikauniekam, kā arī visiem pārējiem pašvaldības darbiniekiem un
tehniskajam personālam, kas iesaistījās šo pasākumu veidošanā un norisē.
Svētki nebūtu izdevušies bez ļoti daudzu pašvaldības
iestāžu vadītāju un viņu vadīto iestāžu darbinieku līdzdarbošanās, bez uzņēmēju, bez zemessardzes un jaunsardzes
vadības un dalībnieku atbalsta, bez visu kultūras darbos un
pašdarbībā iesaistīto cilvēku aktīvas līdzdarbošanās. Tāpēc,
lai kādu neaizmirstu nosaukt, vēršos pie visiem un vēlreiz visiem – saku LIELU PALDIES, jo jūs ikviens
un visi, kas palīdzējāt un atbalstījāt, ziniet,
ko esat paveikuši, lai svētki izdotos!
Dejo vecākās paaudzes deju kolektīvs.
Paldies! Un uz tikšanos nākamajos
pasākumos!
Patiesā cieņā, Varakļānu KN direktora p.i.
Līga Rubīne

Zemessargi un jaunsargi 11. novembra pasākumā.

Koncerta noslēgumā vienojamies dziesmā.
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STĒRNĪNES DRAUDZĒ

Adventa laiks 2015 Zīmasvātku laiks
Lyugums Adventa laikā aicynōt
prīsteri pi sliminīkim.
Prāvests: Viktors Petrovskis
tel. 28277839

24. dec. Kristus Dzimšonas svātku
sōkums:
16.30 Zīmassvātku koncerts
17.00 Betlemes pasvēteišona,
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. dec. Kristus Dzimšonas svātki.
7.00 Sv. Mise
27. dec. Svātōs Ģimenes svātki
13.00 Sv. Mise, tod svēteiba ģimenem;
svēteis auzas, veinu un sulas
31. dec. Vacō goda nūslāgums. 16.00
Pateiceibas sv. Mise
1. janv. 13.00 sv. Mise
3. janv. 13.00 sv. Mise; svēteis kreitu,
vīraku, cālmetālus

18. dec. 10.00 sv. Mise tautas nomā
par skūlu, pedagogim, skūlas
darbinīkim, skūlānim, studentim,
skūlānu vacōkim
19. dec. 9.00 Rorātu Sv. Mise par
labdarim, draudzes kūri,
ministrantim, procesijas daleibnīkim,
bazneicas kolpōtōjim
20. dec. Adventa IV svātdīna. 13.00
sv. Mise

Murmastienes KC

17., 18., 21. decembrī KC foajē
darbosies Rūķu pasts – nāc un izgatavo (vai atnes mājās sagatavotu) Ziemassvētku apsveikumu, atstāj to Rūķu
pastā un tas tiks nogādāts adresātam
jau līdz Ziemassvētkiem (apsveikumus nogādāsim TIKAI Murmastienes
pagasta teritorijas iedzīvotājiem);
17. decembrī no plkst.14.00 darbu sāk Rūķu darbnīca – nāc un ar
saldo glazūru izrotā savu piparkūku
(maza piparkūciņa, ko izrotāt, un glazūra, būs pieejama uz vietas)
plkst. 16.00 ārā pie pagasta pārvaldes kopīgi izrotāsim un iedegsim
svētku eglīti. Ko Tu šajā svētku laikā
novēlētu pasaulei un cilvēkiem?

25. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts
plkst. 22.00 Balle, Spēlē Inga un
Normunds, Ieeja EUR 2,50, balle pie
galdiņiem
27. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku vakarēšana senioriem
kopā ar Barkavas KN folkloras kopu
„Madava”. Ņemiet līdzi mazu groziņu,
dziesmu un stāstu pūru, lai veidotu
sev tīkamu pēcpusdienu ar dziesmām, sarunām un smaidiem.
01.01.2016. plkst. 01.00 Jaungada balle, spēlē grupa AIRI

Stirnienes TN

28. decembrī 13.00 Senioru eglīte
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Dīvkolpōjumu korteiba
Varakļānūs
2015. goda decembrī
20.12. IV ADVENTA un III MĒNEŠA SVĀTDĪNA sv. Mises plkst. 9:00 un
11:00 – Kristaceļš. Rūžukrūni dzīdos:
Bernānu, Ičaunīku s. t.
24.12. ceturtdiena – KRISTUS
DZIMŠONAS SVĀTKU – VIGILIJA
Ticeigim gavens un attureiba nu
gaļas ēdīnim leidz vokora dīvkolp., –
Ganeņu sv. Misei.
Pēc tam atļauts lītot gaļas ēdīņusi;
19:30 – Zīmassvātku dzīsmu koncerts
Ganeņu sv. Mise plkst. 20:00
25.12. piektdiena – KRISTUS
DZIMŠONAS SVĀTKI. sv. Mises plkst.
9:00 un 11:00. Rūžukrūni dzīdos: Varakļānu pils. tic.
26.12. sestdiena – II ZĪMAS SVĀTKI – SV. STEFANA SVĀTKI. sv. Mises
plkst. 9:00 un 11:00. Rūžukrūni dzīdos:
Mežatūču, Armušku, Brangovas s.t.
27.12. IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA –
sv. Ģimenes – Jezus, Marijas un Jezupa svātki. sv. Mises plkst. 9:00 un
11:00. Rūžukrūni dzīdos: Dekšāru,
Lazdinīku 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!
01.01.2016. piektdiena – Vissv.
Jaunova Marija, Dieva Māte. Sv. Mises
plkst. 9:00 un – Veni creator Spiritus
plkst. 11:00

VARAKĻĀNU LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
Kristus piedzimšanas svētvakara
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 21.30

Varakļānu KN piedāvā:
Datums
laiks
19. decembrī
plkst. 11:00
25. decembrī
no plkst. 21:00

26. decembrī
plkst. 18:00
31. decembrī
no plkst. 23:30
1. janvārī
no plkst. 00:30
10. janvārī
plkst. 15:00

Pasākums
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
„REIZ RŪĶU CIEMĀ”
Uz balli „SATIKSIMIES ZIEMASSVĒTKOS”
ielūdz „Novadnieki”, „Airi”, „Nakts ekspresis”,
„Četri ar pussyti”
Pašdarbības kolektīvu koncerts
„AIZKULIŠU SARUNAS”
Vecā gada aizvadīšanas un jaunā gada sagaidīšanas
sarīkojums, valdības apsveikumi, svētku salūts
JAUNGADA BALLE jums spēlēs un dziedās
GRUPA „ZENĪTS”
Senioru jaungada balle
„MANA SIRDS IR MŪŽAM JAUNA”

Ieejas maksa
EUR
Ieeja ar ielūgumiem

Pasākuma norises
vieta
Varakļānu KN

līdz plkst. 23:00 – EUR 3,00
vēlāk – EUR 5,00
Līdz 24:00 iegādātās biļetes
piedalās lielajā loterijā
Bezmaksas

Varakļānu KN
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EUR 2,00
iegādātās biļetes piedalās loterijā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 3

„Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
maznodrošinātām personām
Varakļānu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 15. punktu un
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta pirmo prim pirmo, trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
(29.10.2015. SN Nr. 5 red.)
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā Varakļānu novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām par Varakļānu novada
administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem
īpašumiem.
1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē Nekustamā īpašuma nodaļa.
1.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var apstrīdēt Varakļānu
novada domē.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
2.1. Saistošajos noteikumos paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami
maznodrošinātām personām, kurām Varakļānu novada Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas
personas statusu.
2.2. Nekustamā īpašuma atvieglojumi piešķirami 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam attiecībā uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi: (29.10.2015. SN Nr. 5 red.)
2.2.1. Varakļānu novada pagasta teritorijā ēkai
(būvei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai
nepieciešamā zeme;
2.2.2.
Varakļānu pilsētas teritorijā šādai
ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aizņem ēka
(būve), kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
3.1. Personai, kurai saskaņā ar saistošo noteikumu 2.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības
uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atvieglojumus piešķir, balstoties uz Varakļānu novada
pašvaldības vienotās informācijas sistēmas datiem
par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem
3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.
3.3. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus gan saskaņā ar šo saistošo noteikumu, gan citu normatīvo
aktu nosacījumiem, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
01.01.2016.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

„Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem
Varakļānu novada pašvaldībā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mi-

tinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (persona)) īpašumā
esošās mantas veidus, kas netiek uzskatīti par
īpašumu ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Varakļānu novada pašvaldībā;
1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanas kārtību;
1.3. Varakļānu novada pašvaldības sociālo pabalstu
(turpmāk – pabalsti) veidus un apmēru;
1.4. personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
1.5. pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
1.6. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ienākumus un materiālos resursus apliecinoši
dokumenti – dokumenti, kas apliecina personas
ienākumus, īpašumus, vērtspapīru esamību, uzkrājumus un noslēgtos uztura līgumus;
2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka,
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls
vai internetbankas izdruka (apstiprināta bankā,
ja dokuments nav apstiprināts ar elektronisko
parakstu), kurā norādīts klienta vārds, uzvārds,
personas kods, maksājuma mērķis, samaksas
summa un samaksas datums;
2.3. klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona
un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja
palīdzību vēršas Varakļānu novada pašvaldības
Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests)
un lūdz izvērtēt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai lūdz
piešķirt pabalstus.
II Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana
3. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
vai saņemtu kādu no saistošo noteikumu 17. punktā
minētajiem pabalstiem, klients vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:
3.1. iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot,
pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam
atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes
locekļiem;
3.2. iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem.
Pieprasot saistošo noteikumu 17.5.apakšpunktā
minēto pabalstu, ienākumus un materiālos resursus
apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz.
4. Lai saņemtu saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktā
minēto pabalstu, klienta ienākumus un materiālos
resursus ģimenēm, kurās ir personas darbspējīgā
vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā izvērtē ne retāk kā reizi trijos mēnešos,
bet, ja ģimenē nav personu darbspējīgā vecumā, –
ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
5. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc klienta iesnieguma, ienākumus un materiālos resursus
apliecinošu dokumentu saņemšanas, pamatojoties
uz klienta sniegto informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un Varakļānu novada vienotajā informācijas sistēmā par klientu pieejamo informāciju no
valsts un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.
6. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta
Sociālā dienesta sociālā darba speciālists un deklarācijas iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegtās
informācijas pareizību.
7. Klients deklarācijā norāda ienākumus saskaņā ar
normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu. Deklarācijas iesniedzējs, parakstot deklarāciju, ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, savu
rīcību, kā arī par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies klienta vainas dēļ, ja klients sniedzis
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai arī klienta nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
8. Klients deklarācijā ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.
9. Aprēķinot vidējos ienākumus, Sociālais dienests
personas ienākumu apmēru samazina par summu, kādu persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam
(bērniem), bet ne vairāk kā par valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot
gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti saskaņā ar
tiesas spriedumu.
10. Izvērtējot klienta materiālo resursu atbilstību trūcī-

gas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un tiesības saņemt pabalstus, papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts:
10.1. ģimenes (personas) īpašumā esoši šādi kustamie īpašumi (kuri nav iegādāti trīs mēnešu laikā
pirms pabalstu pieprasīšanas vai sociālās palīdzības saņemšanas laikā):
10.1.1. viens vieglais automobilis, kas nav jaunāks par
10 gadiem;
10.1.2. viens motorollers vai mopēds;
10.1.3. viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
10.2. viena garāža viena transportlīdzekļa novietošanai,
ja ģimenei (personai) pieder automobilis, kurš atbilst saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un ja garāžā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta;
10.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder
klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem,
kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums,
ja attiecīgā nekustamā īpašuma vai tā daļas kadastrālā vērtība nepārsniedz 2900 euro.
III Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu
11. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi
ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu
tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un saistošo noteikumu 10.punktā
noteikto.
12. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 110% no normatīvā aktā
par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu, noteiktā ienākumu
līmeņa.
13. Maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas)
statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai
darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav
nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.
14. Sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā
no dienas, kad saņemts klienta iesniegums un citi
lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
15. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu,
sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais
dienests izsniedz rakstveida izziņu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
IV Pabalstu veidi
16. Pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas
izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei
(personai) situācijās, kad ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai nodrošinātu pamatvajadzības.
17. Varakļānu novada pašvaldība piešķir:
17.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai;
17.2. dzīvokļa pabalstu;
17.3. pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu segšanai;
17.4. brīvpusdienu pabalstu;
17.5. ienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
V Personu tiesības uz pabalstiem
18. Šo saistošo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto
pabalstu ģimenei (personai) piešķir saskaņā ar
normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību.
19. Tiesības saņemt saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas
pamata dzīvesvietu Varakļānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
20. Tiesības saņemt saistošo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto pabalstu ir trūcīgām ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu
Varakļānu novada pašvaldības administratīvajā
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teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai
adresei.
21. Tiesības saņemt saistošo noteikumu 17.4. apakšpunktā minēto pabalstu ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu (personu), kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Varakļānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, bērniem, kuri mācās citu
novadu/pilsētu arodvidusskolās.
22. Tiesības saņemt saistošo noteikumu 17.5. apakšpunktā minēto pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Varakļānu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un ārkārtas
situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības
minimālā apmērā.
23. Saistošo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. apakšpunktā minētos pabalstus klientam nepiešķir, ja:
23.1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo noteikumu 10.
punktā minētos īpašumus;
23.2. tas ir noslēdzis uztura līgumu;
23.3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus
vai atrodas ieslodzījuma vietā;
23.4. persona darbspējīgā vecumā nav reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētos
gadījumus;
23.5. persona darbspējīgā vecumā atsakās slēgt ar
sociālo darbinieku vienošanos par līdzdarbību,
nepilda noslēgtās vienošanās par līdzdarbību
noteiktos pienākumus;
23.6. tas nepiekrīt dzīvesvietas apsekošanai vai nav
noskaidrojama ģimenes (personas) patiesā dzīvesvieta un/vai ģimenes sastāvs;
23.7. ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu un materiālā
stāvokļa līmenim.
24. Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto pabalstu ģimenei (personai) nepiešķir, ja bez saistošo
noteikumu 23. punktā minētajiem kritērijiem ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta izlikšanu no
dzīvokļa, izņemot gadījumus, kad klients iesniedz
apliecinājumu no ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz
noteiktu laiku.
25. Saistošo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto pabalstu ģimenei (personai) nepiešķir, ja persona jau
ir saņēmusi cita veida atvieglojumus (kompensāciju) saistībā ar medicīniskā rakstura izdevumiem.
VI Klienta pienākumi un atbildība
26. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists nosaka
klienta līdzdarbības pienākumus un par šo pienākumu veikšanu noslēdz vienošanos.
27. Papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktajam klientam ir šādi
pienākumi:
27.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
27.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri
nosaka ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalsta saņemšanu un apmēru;
27.3. vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības
pasākumiem savu sociālo problēmu risināšanai
un mazināšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
27.4. personai darbspējīgā vecumā:
27.4.1. kura ir bezdarbnieks:
27.4.1.1. piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un pašvaldības organizētajos darbos, t.sk. sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos un darbos
pašvaldības administratīvajā teritorijā, slēdzot
darba līgumu uz noteiktu laiku;
27.4.1.2. iesniegt Sociālajā dienestā pierādījumus par darba meklēšanas aktivitātēm;
27.4.2. ierasties Sociālajā dienestā, lai novērtētu
līdzdarbības pienākumu izpildi.
28. Sociālais dienests ar motivētu lēmumu klientam
samazina pabalstu par tai personai piešķirto daļu
(bet atsevišķi dzīvojošai personai izbeidz izmaksu),
kura:
28.1. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, bet nav izmantojusi Nodarbinātības valsts aģentūras vai pašvaldības piedāvātos nodarbinātību veicinošos pasākumus
(iespēju strādāt subsidētajās darba vietās, al-

gotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, pašvaldības organizētajos darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos u.c.);
28.2. bez attaisnojoša iemesla nepilda vienošanās par
līdzdarbību pienākumus;
28.3. nav ieradusies Sociālajā dienestā, lai novērtētu
vienošanās par līdzdarbību pienākumu izpildi;
28.4. atrodas prombūtnē ilgāk par vienu kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas
pamatvajadzības;
28.5. atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas
izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ
nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
29. Ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav izmantojis
atbilstoši paredzētajam mērķim, Sociālais dienests
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu.
VII Pabalstu piešķiršanas kārtība
30. Pabalstus klientam piešķir pēc ģimenes (personas)
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
31. Pieprasot saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktā
minēto pabalstu, klients papildus saistošo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda:
31.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi;
31.2. īres līguma oriģinālu (iesniedzot kopiju);
31.3. cietā kurināmā vai gāzes balona iegādes izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus (iesniedzot
kopijas), kas nav vecāki par trim mēnešiem.
32. Pieprasot saistošo noteikumu 17.3. apakšpunktā
minēto pabalstu, papildus saistošo noteikumu 3.1.
un 3.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem
klients iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā
dienestā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Ja dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu
dēļ, Sociālais dienests izvērtē personas tiesības
saņemt pabalstu.
33. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda klienta deklarācijā
sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
privātpersonām un, ja nepieciešams, pieprasot arī
ziņas apliecinošus dokumentus.
34. Ja klients Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai
nav vērsies pēdējo divu gadu laikā, sociālā darba
speciālists pirms lēmuma pieņemšanas papildus
saistošo noteikumu 30.punktā minētajam novērtē
arī klienta dzīves apstākļus, apsekojot klientu dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos noteikto
veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta
abas puses.
35. Atkārtoti klienta dzīves apstākļus, apsekojot klientu
dzīvesvietā, sociālā darba speciālists novērtē gadījumos, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
bet ne retāk kā reizi divos gados.
36. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
37. Sociālais dienests klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 20. datumam.
38. Ja klientam ir mainījies ģimenes sastāvs un/vai
mainījusies materiālā vai sociālā situācija, Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta no jauna
iesniegto deklarāciju, izvērtē ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam un/vai pabalstu saņemšanas
nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību/neatbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam un/vai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
VII Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
39. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir materiāls atbalsts krīzes situācijā
nonākušai ģimenei (personai), kura normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.
40. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai apmēru aprēķina saskaņā ar Ministru
kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līme-
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ņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 4. pantā noteikto.
41. Ja ģimene ar bērnu (bērniem) saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un pēc Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas
bērna vecāki (aizbildnis), kuru bērns apmeklē pašvaldības izglītības (pirmsskolas izglītības) iestādi,
nav veikuši samaksu par ēdināšanas pakalpojumiem attiecīgajā iestādē, Sociālais dienests Ministru kabineta noteiktajos gadījumos daļu no pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pārskaita attiecīgās iestādes, kurā bērnam
ēdināšanas pakalpojums sniegts, kontā.
IX Dzīvokļa pabalsts
42. Dzīvokļa pabalsts ir Varakļānu novada pašvaldības
pabalsts dzīvojamās telpas lietošanas maksas daļējai segšanai vai cietā kurināmā iegādei vai gāzes
balona iegādei.
43. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir līdz 96 euro gadā (8
euro mēnesī).
44. Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas lietošanas
maksas daļējai segšanai vai gāzes balona iegādei
klients var prasīt reizi trijos mēnešos, bet cietā kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā.
X Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai
45. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai
tiek piešķirts dažādu ārstniecības izdevumu daļējai apmaksai – ārstu izrakstīto medikamentu, zobu
protezēšanas izdevumu, slimnīcas izdevumu, ārstēšanās no atkarībām un rehabilitācijas izdevumu, smagas operācijas un citos gadījumos.
46. Pabalsta daļēju medicīnisko izdevumu segšanai
apmērs ir 50% no izlietotās summas katrai personai, bet gada laikā ne vairāk kā puse no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
XI Brīvpusdienu pabalsts
47. Brīvpusdienu pabalsts ir Varakļānu novada pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai.
48. Brīvpusdienu pabalsta apmēru nosaka Varakļānu
novada dome ar savu lēmumu.
49. Brīvpusdienu pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgās vai
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanas laiku.
50. Brīvpusdienu pabalsta piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē bērna
ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pēc piestādīta rēķina.
XII Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
51. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā ir Varakļānu
novada pašvaldības vienreizējs materiāls atbalsts
ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai ārkārtas situācijā – stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu iestājušos seku,
kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā, gadījumā.
52. Vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs ir
līdz 1000 euro.
53. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā,
klients mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās iesniedz Varakļānu novada pašvaldībā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu),
kas apliecina ārkārtas situācijas faktu.
54. Sociālais dienests, izvērtējot klienta sociālo situāciju, spēju apmierināt savas pamatvajadzības,
ņemot vērā ārkārtas situācijas izraisītās sekas un
materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un
mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem,
sniedz atzinumu pašvaldībai par pabalsta nepieciešamību.
XIII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
55. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un/
vai pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
un faktisko rīcību klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Varakļānu novada domē.
56. Varakļānu novada domes lēmumu par apstrīdēto
administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV Noslēguma jautājumi
57. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada
1. janvāri.
58. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos savu spēku zaudē ar Varakļānu novada domes 28.11.2013.
lēmumu Nr. 20.1. apstiprinātie saistošie noteikumi
Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Varakļānu novadā”.
Domes priekšsēdētājs M. Justs

„VARAKĻÕNĪTS” 2015. gada decembris
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Lūk, balta puķe zied
Un pretī sēklām iet...
Kaut arī tu tā spētu
Kā šis baltais zieds
Pāri zemes tumsai
Gaismā pacelties!
/K. Kundziņš/
š/

IESPĒJAMS
KREDĪTS.
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Sveicam:

Guntu un Artūru Āboliņus ar meitas
Agates dzimšanu
Sanitu un Gunti Vilkaušus ar meitas
Sabīnes Paulas dzimšanu
Ilzi un Raiti Stiukas ar dēla Stefana
dzimšanu
Sarmīti un Ivaru Saleniekus ar meitas
Viktorijas dzimšanu

Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura dāsni labestību dod,
Saules mirkli katram dāvāt prot!

Sveicam Stirnienes erudītāko
vēsturnieku un lauksaimnieku
Aleksandru Eriņu
dižajā 93. gadu jubilejā!
Teilānieši

Katram zināms – pie dzīves
mierīgas
Tava dvēsele nepieradīs,
Vienmēr tā kādu sapni sildīt pie
krūtīm ļaus,
Vienmēr tā kādu dziesmu
gājputnu ceļos stādīs.
Vienmēr tā vidū būs dzīvei, kamēr
gadi to ļaus.
Tikpat olimpiski raitas
Lai arī turpmākās dzīves un
darba gaitas!

Sveicam Ievu Zepu
sudrabotajā darba jubilejā!
„Bokonu bryuklines”

NOTIEK UZŅEMŠANA
jaunā sociālo deju grupā
pieaugušajiem
(valsis, salsa, bačata).

Pirmā nodarbība 16.11.2015. plkst. 18.30
Sīkāka informācija pa t. – 29854657.

Eglīte iedegta.

DARBNĪCA
Skolas ielā 9A
piedāvā šādus pakalpojumus:
• Apavu remonts;
• Somu remonts;
• Rāvējslēdzēju iešūšana ādas, dermatīna un auduma vējjakām;
• Dažādi šūšanas pakalpojumi;
• Šujmašīnu remonts.
• Atbraucējiem un studentiem pēc
vajadzības ir iespēja saremontēt
apavus tajā pašā dienā.
• DATORU REMONTS
Kvalificēts speciālists veic datoru
remontu, tehnisko apkalpi, diagnostiku, instalēšanu un konsultācijas.
Darba laiks: darbdienās no plkst.
9.00 līdz 16.00, otrdienās apmeklētāju
pieņemšana Barkavā.

Limfodrenāžas
masāža
Raiņa ielā 23/1, Viļānos
Telefons pierakstam: 26657732
Izstrādā mežus, tīra grāvjus no kokiem, krūmiem, atmežo lauksamniecības zemes.
PĀRDOD MALKU – 3 m garu un
klučos. Ar piegādi.
T. 29480554, Ivars

IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715

Mūžības viļņos nu veries
Zilgani sārtos,
Šaubās un neziņā stāvot
Aizsaules vārtos.
/E. Zālīte/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
novembrī mūžībā aizgājušajiem:
Murmastienes pagasts
Elmārs Skraustiņš – 61
Valentīna Rita Saleniece –77
Varakļāni
Velta Kalvāne – 82
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs…
Izsakām patiesu līdzjūtību
ERNESTAM AKMANIM, mīļoto
Leontīnu pavadot mūžības ceļos.
Patiesā līdzjūtībā – Pelši, J. Svilāns,
Bikovskas. L. Kazāka un
visi, visi Jaunatnes ielā
…Vairs tikšanās gaišuma nebūs.
Ir atdots un paņemts viss…
Jo īsas ir ziemeļu vasaras
Piejūras madaru pļavās…
/Ārija Elksne/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību JĀZEPAM
Dekšārēs, brāli Jāni zaudējot.
Anna un Ingmārs Vilciņi Rīgā

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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