
Turpinājums 3. lpp.

Rit 2016. gada pirmais mēnesis, un 
daudzviet notiek Jaunā gada sagaidīša-
nas svētki un atskatīšanās uz paveikto. 
10.janvārī Varakļānu kultūras namā pul-
cējās kupls skaits viesu un pašmāju ie-
dzīvotāju, kam sirds aizvien jauna. 

Prieks par mūsu atraktīvajiem paš-
darbības kolektīviem, kas iepriecināja ar 
kvalitatīviem priekšnesumiem. Senioru 
deju kopa „Varavīksne” Marijas Madžu-
les vadībā iestudējusi jestras dejas, kuru 
ritmā ikvienam gribējās piepulcināties 
viņu pulkam.  Senioru vokālais ansamb-
lis „Sidrablāses” Agnijas Strūbergas va-
dībā kārtējo reizi iepriecināja klausītājus 
ar skanīgām dziesmām. Eiropas deju 
kopa ‘Vēlziedes” Valentīnas Briškas vadī-
bā sniedza  valdzinājumu un atraktivitāti, 
parādot savu soļu vieglumu un smaidu. 
Prieks par šo kolektīvu un jaunatnācējām 
dejotājām, kuras lieliski iejutušās. Lai vei-
cas!

Svētkus pulcināja arī viesi no Atašie-
nes un Sīļukalna. Atašienes deju kopa 
„Pīlādzītis” pulcinājusi savā lokā pašas 
sirsnīgākās dejot gribētājas, tāpēc viņu 
sniegums bija kvalitatīvs, plašs un sirdi 
ielīksmojošs. Ļoti aktīvi ir Sīļukalna ie-
dzīvotāji, viņi mums parādīja gan savu 
dejot, gan dziedāt prieku. Deju grupas 
„Pagrieziens” raitais deju solis ikvienu 
aicināt aicināja iejusties deju ritmos. Sī-
ļukalna dziedošie ļaudis dāvāja izjustas 
dziesmas, kuru melodijām pievienojās arī 
skatītāji.

Pasākuma dalībnieku kopbilde.

Vokālais ansamblis „Sidrablāses”.

Deju kopa „Varavīksne”.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2015. gada 30. decembrī
Nr. 14

1. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozī-
jumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības no-
likums”” apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Va-
rakļānu novada domes saistošo noteiku-
mu publicēšanas vietu” apstiprināšana.

3. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozī-
jumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu”” apstiprināšana.

4. Par precizējumiem 29.10.2015. 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālajiem pabalstiem Varakļānu no-
vada pašvaldībā”.

5. Varakļānu novada pašvaldības 
Varakļānu pagasta pārvaldes nolikuma 
apstiprināšana.

6. Varakļānu novada pašvaldības 
Murmastienes pagasta pārvaldes noli-
kuma apstiprināšana.

7. Varakļānu novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas nolikuma apstiprinā-
šana.

8. Varakļānu novada pašvaldības 
Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma 
apstiprināšana.

9. Varakļānu novada pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas no-
likuma apstiprināšana.

10. Varakļānu novada pašvaldības 
Saimnieciskās daļas nolikuma apstipri-
nāšana.

11. Par komisiju koku ciršanas izvēr-
tēšanai ārpus meža zemes.

Izveidot komisiju koku ciršanas iz-
vērtēšanai ārpus meža zemes šādā sas-
tāvā:

- pašvaldības izpilddirektors Ivars 
Ikaunieks;

- apstādījumu kopēja Lauma Ikše;
- Nekustamo īpašuma nodaļas vadī-

tāja Anna Tocs-Macāne;
- pagastu pārvalžu vadītājs Jānis 

Mozga.
12. Varakļānu novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas nolikuma ap-
stiprināšana.

13. Varakļānu novada pašvaldības 
Darījumu ar lauksaimniecības zemi tie-
siskuma uzraudzības komisijas noliku-
ma apstiprināšana.

14. Varakļānu novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas nolikuma apstipri-

06.12. Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. N.M. vadīja mopēdu, būdams 
alkoholisko dzērienu ietekmē, pār-
baudē konstatētas 1.12 promiles al-
kohola.

11.12. Murmastienes pag., „Stru-
puļos”, konfl ikts starp pils. A.K. un 
A.I.

12.12. Varakļānos, Kosmonautu 
ielā 15-2, pils. J.K. izraisījis ģimenes 
konfl iktu.

12.12. Murmastienes pag., pa 
a/c Murmastiene-Silagals, pils. A.L. 
vadīja a/m VW Jetta, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 1.24 promiles alkohola.

15.12. Varakļānos, Rīgas ielā 4B, 
dega dūmvada sodrēji.

20.12. Murmastienes pag., Jau-
natnes ielā 4, pie veikala „Melita 96”, 
piekauts pils. D.R.

20.12. Varakļānos, Lubānas ielā 
10A, izcēlis ugunsgrēks.

25.12. Varakļānos, Jēkabpils šo-
seja 31B, dega a/m akumulatora no-
dalījums.

31.12. Murmastienes pag., Parka 
ielā 3A, pils. K.V. konfl ikts ar kaimi-
ņiem.

M. Lindāns

Policijas 
informācija

Projekts „Varakļānu 
ūdenssaimniecības 
attīstības II kārta” 

noslēdzies
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA ir veiksmīgi īsteno-
jis projektu „Varakļānu ūdenssaim-
niecības attīstības II kārta” id. Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.

Projekta ietvaros ir veikta ūdens-
apgādes tīklu paplašināšana un re-
konstrukcija, kanalizācijas tīklu papla-
šināšana un kanalizācijas tīklu rekons-
trukcija. Projekts tika īstenots no 2015.
gada jūnija līdz decembrim. Būvniecī-
bas darbus veiksmīgi veica SIA „ĢL 
Konsultants”. Projekta kopējās izmak-
sas EUR 954 516,10, Kohēzijas fonda 
fi nansējums EUR 726 666,95. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!nāšana.
15. Varakļānu mūzikas un mākslas 

skolas nolikuma apstiprināšana.
16. Varakļānu mūzikas un mākslas 

skolas „Izglītojamo uzņemšanas notei-
kumu” apstiprināšana.

17. Varakļānu mūzikas un mākslas 
skolas nolikuma „Par vecāku līdzfi nan-
sējuma samaksas kārtību” apstiprināša-
na.

18. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas dalību pašvaldības kapitālsabiedrī-
bās.

19. Amatu un mēnešalgu sarakstu 
Varakļānu novada pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām apstiprināšana.

20. Par zemes nomas līgumiem.
21. Par nekustamā īpašuma „Mauri-

ņi” sadalīšanu.
22. Par pašvaldībai piederošu zeme 

īpašumu nodošanu atsavināšanai.
Nekustamo īpašumu atsavināšanas 

nosacītās cenas noteikšanai izveidot 
darba grupu šādā sastāvā:

darba grupas vadītāja – Nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-
Macāne;

darba grupas locekļi: pašvaldības 
izpilddirektors Ivars Ikaunieks;

zemes lietu speciālists Jānis Broks;
grāmatvede Sanita Svalba.
23. Par zemes ierīcības projekta 

„Vīķi” apstiprināšanu.
24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu.
25. Par dzīvojamās platības piešķir-

šanu.
26. Par reģistrēšanu pašvaldības 

palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināša-
nā.

27. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

28. Par pārdošanas cenas noteikša-
nu Varakļānu novada pašvaldības 2016.
gada kalendāram.

29. Par ieteikumiem maksas pakal-
pojumu cenas noteikšanai pašvaldības 
kapitālsabiedrībās.

30. Par „Varakļānu novada pašval-
dības kapitālsabiedrību pārvaldības no-
teikumiem”. 

31. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas komisijas izglītojamo atbrīvošanai 
no valsts pārbaudes darbu kārtošanas 
nolikumu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Turpinājums 5. lpp.

Turpinājums no 1. lpp.

Deju kopa „Pīlādzītis”.

Vakara nagla – „Rumbas kvarteta” 
izpildījums. Tas bija vienreizēji! Ja parasti 
šādos pasākumos deju sākums ir nogai-
došs, tad tagad deju zāli piepildīja dejot 
gribētāji, tiklīdz atskanēja ansambļa izpil-
dītie pirmie mūzikas akordi. Pasākuma 
dalībnieki varēja nofotografēties mīlnieku 
stūrītī un izliet laimes.

Visu vakaru tika dalīti un dāvāti smai-
di, prieks un čalas. Paldies kultūras nama 
darbiniekiem par dāvāto prieku, novada 
pašvaldībai un SIA „JIILLS” par materiālo 
atbalstu.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Sīļukalna vokālais ansamblis.

 Deju grupa „Pagrieziens”.

Eiropas deju kopa „Vēlziedes”.

Īstenojot valsts sociālo politiku dar-
ba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību 
aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā 
arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespē-
ju jomā, Labklājības ministrija (LM) infor-
mē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas 
stāsies spēkā 2016. gadā. 

No 2016. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga 

normāla darba laika ietvaros būs 370 
eiro. Minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšana notiks atbilstoši normāla 
darba laika ietvaros mēnesī noteiktām 
darba dienu stundām un apmaksātām 
svētku dienu stundām, ja darbinieks ne-
veic darbu šajās svētku dienās, kas iekrīt 
darba dienās (saskaņā ar Darba likuma 
74. panta pirmās daļas 8. punktu), un ap-
maksātām pirms svētku dienu stundām, 

Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā 
kas iekrīt darba dienās (saskaņā ar Darba 
likuma 135. pantu), ja darbinieks neveic 
darbu šajās stundās. LM katru gadu ap-
rēķinās četru veidu normālā darba laika 
stundu skaitu mēnesī un atbilstošās mi-
nimālās stundas tarifa likmes pa mēne-
šiem par nākamo periodu, un publicēs 
to apmērus LM tīmekļvietnē: http://www.
lm.gov.lv/text/2525.

2016. gadā  pārrēķinās pensi-
jas (vecuma un apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par 
izdienas pensijām” piešķirtās izdienas 
pensijas), kuras piešķirtas 2010. gadā. 
Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvē-
kiem, kuri pensijas sāka saņemt ekono-
miskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu 
kapitāla indeksu. Turpmāk indekss būs 
pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automā-

tiski, un senioriem papildus nekas nav jā-
dara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks 
no 2016. gada 1. janvāra un par periodu 
no 1. janvāra to izmaksās līdz 2016. gada 
augustam.

Piešķirot pensijas  (vecuma un 
apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī 
saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pen-
sijām” piešķirtās izdienas pensijas) no 
2016. gada, pensijas kapitāla aprēķinā-
šanai piemēros izlīdzināto pensijas ka-
pitāla aktualizācijas kārtību. Proti, ja pen-
sijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais 
ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas 
indekss ir mazāks par skaitli „1”, pensijas 
kapitāla aktualizācijai piemēros indeksu 
„1”. Nākamo gadu, kas seko gadiem, 
kuros minētais indekss bija mazāks par 
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15
Jānis Lācis
Kaspars Opuls
Kalvis Reiniks
Gunita Upīte

18
Kaspars Ančevs
Marta Jaunzeme
Vineta Justele
Daniels Pūrīts

20
Laura Barazinska
Juris Drozds
Jānis Drozds
Einārs Guzikovskis
Edgars Stafeckis
Lauris Vilcāns

25
Gvido Antoņs
Sintija Cvilikovska
Aigars Čevers
Ilze Dundiniece
Līga Fjodorova
Itārs Kokars
Ingus Salinieks
Ieva Šuste
Valdis Zeps
Raivis Zorģis

30
Līga Bārbale-Zorģe
Alla Kļimakova
Natālija Vlasova

35
Aigars Apsītis
Solvita Avdeviča
Ilona Čulkova
Zigmārs Počs
Līga Upeniece
Signija Zvaigzne

40
Oskars Elksnis
Dace Ozoliņa
Ilze Strode
Gunita Tīriņa

45
Arturs Broņičs
Māris Gruduls 
Jolanta Lempa
Dace Miķelsone
Juris Strods

50
Edgars Naglis
Vija Pelse

55
Rita Niedra

60
Jānis Akmentiņš
Jānis Gvozdiks 

65
Andris Barševskis
Elza Garanča

Sirsnīgi sveicam janvāra 
jubilārus novadā!

70
Anna Stivreniece
Rita Zalāne

75
Alīda Mālniece
Vera Strode
Gene Šmagra

80
Jānis Broks
Jānis Erels
Valentīna Groza
Janīna Kalniņa

85
Genovefa Broka
Anna Kluša
Jūlija Sondore
Marija Strode
Helēna Vaivode
Genovefa Vēvere

 Lai vai kādu darbu sākt,
Lai ir mīlestība klāt.
Lai ir rokās labi darbi,
Nepateikti vārdi skarbi
  /M. Jansone/

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā „Varakļōnīts”, 
lūdzam, laicīgi paziņot laikraksta redaktorei  

ainajaunzeme@inbox.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā 
(e-pasts dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!
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Turpinājums no 3. lpp.

Turpmāk ikvienam cilvēkam, kuram 
piešķirts trūcīgas personas statuss vai kurš 
nonācis krīzes situācijā, ar Eiropas Savie-
nības atbalstu būs pieejams gan pārtikas 
palīdzības komplekts, gan arī gatava mal-
tīte (t.s. zupas virtuvēs).  Šāda rīcība ne-
pieciešama, lai palielinātu pārtikas atbalstu 
vistrūcīgākajiem cilvēkiem, kā arī sniegtu 
pārtikas atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem 
nav iespēju no saņemtajiem pārtikas kom-
plektiem pagatavot siltu maltīti, informē 
Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminēto paredz otrdien, 8. de-
cembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Mi-
nistru kabineta noteikumos par Darbības 
programmas „Pārtikas un pamata materiā-
lās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014. – 2020. gada plānošanas 
periodā īstenošanu.

Tas nozīmē, ka Sabiedrības integrā-
cijas fondam (SIF) būs tiesības izsludināt 
atsevišķu partnerorganizāciju atlasi maltīšu 
nodrošināšanai.

Vienlaikus, vienkāršojot kritērijus, pēc 
kuriem pašvaldība identifi cēs krīzes situāci-
jā nonākušos cilvēkus, plašāks cilvēku loks 
varēs saņemt fonda atbalstu. Turpmāk so-

Palielinās atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem
ciālais dienests fonda atbalsta saņemšanai 
izsniegs izziņu gadījumos, kad cilvēkam 
nepieciešams nekavējošs atbalsts, indivi-
duāli izvērtējot cilvēka situāciju un iemes-
lus, kāpēc viņš ir nonācis krīzes situācijā.

Tajā pašā laikā precizēti pārtikas pre-
ču komplektēšanas nosacījumi. Pārtikas 
komplektos papildus līdzšinējiem pārtikas 
produktiem ievietos arī sautētās liellopu 
gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu 
biezputras pārslas. Tāpat paredzēts jauns 
komplekta veids gatavās maltītes pagata-
vošanai. To saņems partnerorganizācijas, 
kas nodrošina zupas virtuves pakalpojumu. 
Jaunā satura komplektus varēs saņemt 
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes 
publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot no 
2016. gada 1. jūnija.

2015. gada mācību piederumu kom-
plektus trūcīgas vai krīzes situācijā eso-
šās ģimenes ar skolas vecuma bērniem 
no 5 līdz 16 gadiem varēs saņemt līdz pat 
2015./2016. mācību gada beigām, tas 
ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada 
un turpmāko gadu mācību piederumu 
komplektus varēs saņemt vienu reizi kon-
krētā kalendārā gada laikā.

Atgādinām, ka 2015. gadā noslēgti 
līgumi par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcī-
gākajām personām atbalsta nodrošināša-
nu ar 21 partnerorganizāciju (nevalstiskās 
organizācijas un pašvaldības vai pašvaldī-
bu iestādes), kas nodrošina atbalsta paku 
izdali 479 vietās visā Latvijā. 6 vietās piedā-
vā arī maltītes zupas virtuves pakalpojumu 
ietvaros. 

Tāpat 2015. gadā noslēgts līgums ar 
AS „Dobeles dzirnavnieks” par pārtikas 
preču komplektu piegādi no aprīļa, un ar 
AS „Spodrība” par higiēnas un saimniecī-
bas preču komplektu piegādi no maija.

Līdz 2015. gada 1. oktobrim fonda 
līdzfi nansēto pārtikas, higiēnas un saim-
niecības preču atbalstu šogad saņēmuši 
gandrīz 70 000 vistrūcīgāko cilvēku, saņe-
mot kopumā 190 tūkstošus pārtikas paku 
un 33 tūkstošus higiēnas un saimniecības 
preču paku.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, 

LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
67021581, 29538825, 

marika.kupce@lm.gov.lv

skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai 
aprēķinātos pozitīvos indeksus aizstās ar 
indeksu „1” līdz gadam, kamēr aizstāto 
indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli 
„1”. Pensijas kapitāla aktualizēšanas kār-
tību saistībā ar negatīvajiem apdrošināša-
nas iemaksu algas indeksiem piemēros, 
sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, 
t.i. ar pirmo negatīvo indeksu.

Slimības, maternitātes, pa-
ternitātes un vecāku pabalstu varēs 
pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mē-
nešu) laikā no apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās dienas.

Valsts un pašvaldību iestādēm, 
kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai 
pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 
50%, Nodarbinātības valsts aģentūras 
vakanču portālā būs jāpublicē informā-
cija par izsludinātajiem konkursiem uz 
brīvajām darbavietām. Patlaban infor-
māciju par publiskā sektora amatu kon-
kursiem publicē tikai ofi ciālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Brīvprātīgā darba organizētā-
jiem būs jānodrošina brīvprātīgā darba 
veicēju apdrošināšana nelaimes gadīju-
miem brīvprātīgā darba veikšanas laikā, 
ja pastāvēs risks darba izpildītāja drošībai 
un veselībai, ka arī paaugstināts nelaimes 
gadījumu risks, piemēram, darbā ar tok-
siskām, kodīgām, sprādzienbīstamām 
vielām, bīstamām iekārtām, u.c.

Paplašināta daudzbērnu ģi-
meņu definīcija, nosakot, ka daudzbērnu 
ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai 

vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā au-
džuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši 
bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profe-
sionālo, augstāko vai speciālo izglītību.

Lai mazinātu gadījumu skaitu, 
kad bērnus šķir no ģimenes, ierosinot lie-
tu par bērna aizgādības tiesību pārtrauk-
šanu vecākam, veiks riska novērtēšanu 
(vecāka līdzatkarība, problēmas ne-
atzīšana u.tml.), informēs vecāku par 
sekām un uzdos vecākam sadarbībā 
ar sociālo dienestu noteiktajā termiņā 
novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos 
apstākļus. Tikai tad, ja vecāks noteiktajā 
termiņā kavēsies novērst bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikša-
na ģimenē apdraudēs bērna dzīvību un 
veselību, bāriņtiesa lems par aizgādības 
tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna 
šķiršanu no ģimenes. Par bērna šķiršanu 
no ģimenes varēs lemt tikai tad, ja apdrau-
dējumu nevarēs novērst ar mazāk ierobe-
žojošiem līdzekļiem (pagaidu aizsardzība 
pret vardarbību, bērna nodošana citas 
personas, ar kuru bērnam ir emocionāla 
saikne, īslaicīgā aprūpē drošos apstākļos 
u.tml.).

1,6 miljoni eiro paredzēti, lai 
pilnveidotu un uzlabotu tehnisko pa-
līglīdzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to 
klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Precizēts to cilvēku loks , ku-
riem Latvijas Republikā ir piešķirami so-
ciālie pakalpojumi un sociālā palīdzība. 
Tādējādi Latvija aktualizējusi sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības saņem-

šanas iespējas gan Latvijas pilsoņiem un 
nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, kuriem 
ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pie-
šķirts ES pastāvīgā iedzīvotāja statuss, 
gan trešo valstu pilsoņiem. 

2016. gadā palielināsies Eiropas At-
balsta fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši trūcīgā 
statusu vai nonākuši krīzes situācijā, pār-
tikas komplektos papildus līdzšinējiem 
pārtikas produktiem ievietos arī sautētās 
liellopu gaļas konservus, olu pulveri un 
kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat pa-
redzēts jauns komplekta veids gatavās 
maltītes pagatavošanai. To saņems part-
nerorganizācijas, kas nodrošinās gatavās 
maltītes izsniegšanu (t.s. zupas virtuvēs). 
Jaunā satura komplektus varēs saņemt 
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes 
publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot 
no 2016. gada 1.jūnija.

2015. gadā neizdalītos mācību pie-
derumu komplektus trūcīgas vai krīzes si-
tuācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma 
bērniem no 5 līdz 16 gadiem varēs saņemt 
līdz 2015./2016. mācību gada beigām, tas 
ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada 
un turpmāko gadu mācību piederumu 
komplektus varēs saņemt vienu reizi kon-
krētā kalendārā gada laikā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, 

Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
67021581, 

e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv
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Pašreiz no Lauku atbalsta dienestā 
pieteiktajiem bioloģiski vērtīgajiem zā-
lājiem 27 000 ha nav veikta kartēšana 
un līdz ar to īpašnieki var saņemt mini-
mālo atbalsta likmi. Līdz šim pārkartē-
šana veikta tikai 10% bioloģiski vērtīgo 
zālāju.

Šogad tiks sākta aizsargājamo dzī-
votņu kartēšana visā Latvijas teritorijā 
un turpināsies līdz 2019. gada rude-
nim.

BDUZ atbalstu var saņemt atbal-
sta pretendents, kas apsaimnieko pa-
stāvīgās pļavas un ganības (k.k.710), 
kas atzītas par bioloģiski vērtīgu zālāju 
(BVZ).

 Ja pēc pārvērtēšanas BVZ platī-
ba netiks atzīta par ES nozīmes zālāju 
biotopu, atbalsta pretendentam par šo 
platību saistības netiks pārtrauktas un 
atlikušajā periodā viņš varēs saņemt 
pamatlikmi.

  Sākot no 2015. gada, par bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšanu zālājos 
atbalsts tiek maksāts atkarībā no zālāju 
ražības klases. Turklāt ir izdalīta atseviš-
ķa klase (4.), kur atbalsts tiek maksāts 
tikai par bioloģiskās daudzveidības uz-
turēšanu zālājos, t.i., par konkrēto pla-
tību nevar saņemt vienoto platību mak-
sājumu un citus atbalsta maksājumus.

Atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesī-
gās platības hektāru, ko veido vismaz 
0,3 ha lieli lauki, ir mainījies:

par bioloģiski vērtīgu zālāju(BVZ) – • 
55,00 eiro;
par 1. klases ražības zālāju – 83,00 • 
eiro;
par 2. klases ražības zālāju – • 
155,00 eiro;

par 3. klases ražības zālāju – • 
206,00 eiro;
par  4. klases ražības zālāju – • 
330,00 eiro.
Tas nozīmē, ka par zālājiem, kam 

nav veikta kartēšana, tiek maksāta nul-
les likme – 55 eiro/ha.

Jaunums no 2015. gada ir tas, ka 
personām, kas vēlas saņemt BVZ mak-
sājumus, ir jābūt veiktai apmācībai (tas 
jāizdara 2 gadu laikā).

 Līdz šim zāli no 1. augusta līdz 15. 
septembrim varēja nopļaut un atstāt, 
bet tagad pļaušanas sākuma datums 
vairs nav noteikts. Zāli nedrīkst smalci-
nāt vai atstāt uz lauka vālos, nopļauto 
zāli  novāc, satinot rituļos ar vai bez 
plēves vai žāvē siena gubā ne vēlāk kā  
līdz  15. septembrim.

Zāli joprojām atļauts noganīt, ga-
nīšanai drīkst izmantot tikai zālēdājus. 
Dzīvniekiem obligāti nav jābūt atbalsta 
pretendenta īpašumā, tos var arī iznomāt. 
Ja par šo platību tiek saņemts mazāk 
labvēlīgo platību atbalsts, dzīvniekiem ir 
jābūt īpašumā. Nav atļauta augsnes bo-
jāšana, ko var izraisīt pārganīšana, kad 
nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 
0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha 
vidēji ganību sezonā (no 15. maija līdz 
15. septembrim).Tas nozīmē, ka BVZ 
platībās nedrīkst būt melna zeme pie 
barotavām vai iemītas ganību takas. Ne-
drīkst veikt iekultivēšanas pasākumus. 
Tiem, kas vēlas saņemt BDUZ, ir jāuztur 
arī lauka vēsture. Lauka vēsturi katram 
laukam kārto atsevišķi, atzīmējot visas 
veiktās apsaimniekošanas darbības – 
ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto 
dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas 

datumu un siena vai nopļautās zāles aiz-
vešanas datumu.

Lauksaimniekiem, kuriem īpašumā 
ir tā sauktie vecie bioloģiski vērtīgie 
zālāji, obligātās mācības vēl nav jāsāk. 
Bet, tiklīdz platības būs pārkartētas, arī 
viņiem būs jāapmeklē obligātie bez-
maksas apmācības kursi. Reāli praksē 
tas būs šādi – astoņas stundas teorijas, 
kas varētu notikt tālmācības veidā, un 
astoņas stundas praktisko darbu kom-
petenta lektora vadībā. Iespējamais mā-
cību sākums – šā gada maijs. Praktisko 
nodarbību laikā būs jāizstrādā savas 
saimniecības zālāju apsaimniekošanas 
plāns vismaz turpmākajiem 10 gadiem. 
Saimniekošanas plāna izstrāde palī-
dzēs novērtēt biotopa stāvokli, kā arī 
noteikt pasākumus, kas jāveic, lai uzla-
botu vai saglabātu biotopa bioloģisko 
vērtību. Tiks ņemts arī vērā, kādi lauk-
saimniecības dzīvnieki ir vai nav saim-
niecībā, vai platība tiks noganīta, kādā 
veidā tas tiks darīts. Apmācības zālāju 
apsaimniekošanā plānots organizēt līdz 
2020. gadam.

 Kartēšanai var pieteikt zālāju, kas 
izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganī-
ba un nav uzarts vismaz 30 – 40 gadus, 
nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar  
slāpekļa devu, kas lielāka par 50 kg/ha. 
Ar bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsu-
gām var iepazīties Latvijas dabas fonda 
mājaslapā. Pārbaudes netiks veiktas 
zālājos, kas bija pieteikti BVZ noteik-
šanai 2013. gadā, bet netika atzīti par 
bioloģiski vērtīgiem. Zālājs var tikt ap-
sekots arī bez pieteicēja klātbūtnes.

                 Novada LAK J. Grudule, 
mob. tālr. 26543747

Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, 
atbalsta saņemšana

Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās 
sistēma – palīgs lauksaimniekiem

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpo-
jumi, kas sniedz vairāk iespējas, proce-
sus padara ātrākus un samazina admi-
nistratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un 
ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku 
atbalsta dienests (LAD) jau 2007. gadā 
uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteik-
šanās sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.
gadā tika izveidots Platību maksājumu 
pieteikums, bet šobrīd sistēmā ir pieeja-
mi pakalpojumi gan no Lauku atbalsta 
dienesta, gan citu valsts iestāžu pakal-
pojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis 

gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakal-
pojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem 
lauksaimnieku atbalsta rīkiem pieminams 
Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 
2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu 
atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pie-
teikšanās sistēma saņēma  2. vietu Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas  konkursā 
„Apvienoto Nāciju Organizācijas Pub-
lisko pakalpojumu balva 2015” („2015 
United Nations Public Service Award”) 
kategorijā „Publisko pakalpojumu pie-
ejamības veicināšana informācijas laik-
metā” ("Promoting Whole of Government 

Approaches in the Information Age”). Šis 
ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu 
par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no 
valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pie-
teikumu aizpildīšanu un pārraudzību. LAD 
EPS  Pieteikumu aizpildīšanas process 
ir vienkāršots un papildināts ar papildu 
skaidrojošajiem materiāliem, kā arī ir pie-
ejama papildu informāciju par iesniegto 
pieteikumu apstrādi – saņemto atbalsta 
izmaksu, dažādām problēmām un cita, 
tādējādi  LAD ir kļuvis pieejamāks klien-
tiem. EPS gūst arvien lielāku popularitāti, 
jo tā tiek nemitīgi uzlabota un padarīta 
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lietotājam ērtāka – iespējams autorizē-
ties, izmantojot internetbanku, e-parakstu 
vai elektronisko identifi kācijas karti (eID), 
kā arī LAD EPS vienu klientu var pārstā-
vēt un rīkoties tā vārdā vairāki lietotāji.

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS 
ar vairākiem jauniem e-pakalpojumiem, 
piemēram:

„• Kultūraugu mēslošanas plāns”, 
kas palīdz sastādīt kultūraugu mēs-
lošanas plānu – noteikt, cik daudz 
nepieciešams mēslot/nemēslot ap-
saimniekotās platības, ņemot vērā 
daudzus faktorus (priekšaugs/aug-
sne/plānotās ražas u.c);
izveidots e-pakalpojums Pašvaldību • 
sociālajiem dienestiem operatīvas 
informācijas iegūšanai par LAD iz-

LDC 
aktualitātes un 
jaunumi

No 2016. gada 1. janvāra, veicot 
maksājumus LDC kontā, obligāti jāno-
rāda rēķina numurs. Veicot identifi kā-
cijas līdzekļu pasūtīšanu elektroniski, 
rēķinu pasūtītājs saņem e-pastā. Vei-
cot pasūtījumu telefoniski, rēķinu var 
saņemt e-pastā vai pa pastu. Ja LDC 
kontā ir iemaksāts avansa maksājums, 
tad to noteikti vajag izmantot līdz 2016. 
gada 1. aprīlim.

Pārskata par stāvokli ganāmpulkā 
Pārskats par stāvokli ganāmpulka no-
vietnē ar atskaites datumu 01.01.2016. 
ir jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 
31.01.2016. Ziņas nav jāiesniedz par 
individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem 
(zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cū-
kām). Pašpatēriņa cūku kopsavilkums 
par 2015. gada otro pusgadu jāiesniedz 
no 01.01.2016. līdz 31.01.2016. Pašpa-
tēriņa cūkām ziņojums iesniedzams 
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas 
ievietošanas novietnē un turpmāk reizi 
pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūli-
jam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar 
pārvietošanas deklarāciju.

Lai nenokavētu noteiktos termiņus 
par notikumu ziņošanu un dzīvnieku 
kustību novietnē, lūgums visiem ga-
nāmpulku īpašniekiem slēgt līgumus 
par elektronisko datu ievadi sistēmā ar 
Lauksaimniecības datu centru. Līguma 
veidlapas pieejamas LDC mājaslapā, 
pie novada lauku konsultantes un LDC 
reģionālajās nodaļās.

Novada LAK J. Grudule, 
mob. tālr. 26543747

maksātā atbalstu apmēru fi ziskajām 
personām, kas nepieciešama, lai 
pieņemtu lēmumu par maznodroši-
nātā statusa piešķiršanu; 
pilnveidots Riska pārvaldības (Ap-• 
drošināšana) e-pakalpojums; to no-
teica izmaiņas normatīvajos aktos. 
LAD EPS lietotāji ir lauksaimnie-

ki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, kā arī 
citi klienti, piemēram, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes apsaimniekotāji, 
pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai 
pretendētu uz kādu no atbalsta veidiem, 
DUS operatori, kuri nodrošina bezakcī-
zes degvielas tirgošanu, Latvijas nacio-
nālās sertifi cēšanas shēmas dalībnieki, 
kuri saņem apliecinājumu par platībās 
audzētām kultūrām, ja tās tiek izmanto-

tas biodegvielu un bioloģisko šķidro kuri-
nāmo ražošanai, kā arī citu Zemkopības 
ministrijas iestāžu klienti.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jāno-
slēdz līgums „Par Lauku atbalsta dienes-
ta elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju 
par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, 
kā arī par pieejamajiem e-pakalpojumiem 
var iegūt Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule

Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: simona.saule@lad.gov.lv

APSTIPRINĀTI ar Varakļānu novada domes  30.12.2015. lēmumu Nr. 14.1 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 6

Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Grozīt ar Varakļānu novada domes 25.07.2013. ar lēmumu Nr. 13.1 apstiprinātos 
saistošos noteikumus Nr.  5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt saistošo noteikumu 5. punktu ar 5.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.19. Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa”;
2. Svītrot saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktu.
3. Papildināt saistošo noteikumu 9. punktu ar 9.1.7.; 9.1.8. un 9.1.9. apakšpunktiem 

šādā redakcijā: 
„9.1.7. darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija;
9.1.8. medību koordinācijas komisija;
9.1.9. starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā”.

M. Justs, Domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Varakļānu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 14.2 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 7

Par Varakļānu novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Varakļānu novada domes saistošo noteikumu un to 
paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu.

2. Varakļānu novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu pub-
licēšanas vieta ir neatkarīgais Varakļānu novada laikraksts „Varakļōnīts”.

M. Justs, Domes priekšsēdētājs

NORAKSTS  PAREIZS
Varakļānu novada pašvaldības Lietvedības nodaļas vadītāja I. Broka

Varakļānos, 06.01.2015.

VSAA Madonas reģionālā nodaļa maina adresi
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

Madonas reģionālai nodaļai  jauna adrese Raiņa ielā 3, Madonā.
VSAA Madonas reģionālā nodaļa klientus pieņems vienā klientu apkalpošanas 

zālē ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem.

Papildu informācija pa tālruņiem 64807140 un 20021032.
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Atskatoties uz jaunības dienām
Turpinot rakstu sēriju par Varakļānu 

vidusskolas absolventiem, kuri strādā 
Varakļānu novada iestādēs, šajā numurā 
publicējam atmiņas no 4 iestāžu strādā-
jošajiem.

Varakļānu PII „Sprīdītis” un veco 
ļaužu pansionāts „Varavīksne”

Ilga Mestere – Esmu varakļāniete 
3. paaudzē. 1985. gadā beidzu Varakļānu 
vidusskolu. Bijām viena no sarežģīti labā-
kajām klasēm. Audzinātāja Raina Rotke-
viča. Pamatnodarbošanās skolā – sports: 
treniņi, šaušanas nodarbības, sacensī-
bas, spartakiādes, krosi, sacensības… 
Sporta skolotājs Raimonds Sprūdžs, 
kurš prata ik stundā iesaistīt visu klasi un 
motivēt sacensībām. Daudz patīkamu at-
miņu saistās ar klases ekskursijām, visu 
cieņu klases audzinātājai, ka viņa mūsu 
„mierīgo” klasi aizveda uz Kijevu, Minsku, 
Maskavu, Lietuvu, Igauniju. Patika skolo-
tājas Annas Sondores astronomijas stun-
das, Lilijas Čerņecovas latviešu valodas 
stundas, nodarbības tautu deju, mākslas 
pulciņos, dažādu notikumu piesātinātās 
nakts orientēšanās sacensības, ierindas 
skates, kur biju klases komandieris. Ļoti 
labi klasesbiedri, bez viņiem es nebūtu 
nekas.

Inga Vaška – Vispozitīvākās atmi-
ņas saistās ar klases audzinātāju Rainu 
Rotkeviču, ar viņas rīkotajām 
tuvākām un tālākām ekskursi-
jām, piemēram, uz Ļeņingra-
du, Kijevu. Patīkami atcerēties 
gudrus, zinošus un ar interesi 
savus priekšmetus mācošus 
skolotājus. Tādi bija skolotāji 
Viļumi, Maija Sprūdža, Ro-
zālija Golubeva, Viktors Čer-
ņecovs. Skaisti organizētie 
pasākumi mijās ar ne mazāk 
interesanto un vajadzīgo ik-
dienas darbu – rudens talkām, 
dežūrām virtuvē un darbiem 
skolas lauciņā. Mums tika 
uzticēti dažādi darbi, piemē-
ram, malkas sagāde virtuvei, 
kartupeļu mizošana, dežūra 
gaiteņos un klasēs. Ar atbildī-
bu un pienākuma apziņu veiktais darbs ir 
vērtība arī mūsdienās.

Santa Broņiča – No skolas gadiem 
visspilgtāk atmiņā palikuši interesantie 
pasākumi – jaungada eglītes, nakts orien-
tēšanās sacensības, tematiskie klases 
vakari. Rudens kartupeļu talkas un va-
saras darbi skolas lauciņā saliedēja klasi 
un veidoja jaunas draudzības. Prieks, ka 
man bija tas gods mācīties pie skolotā-
jiem – personībām. Vēsturi pie skolotāja 
Vitālija Viļuma, zīmēšanu, rasēšanu pie 

skolotāja Jāņa Piļpuka, mūziku pie sko-
lotāja Viktora Čerņecova, matemātiku pie 
skolotājas Marfas Mālnieces. Varakļānu 
vidusskola un tajā pavadītie gadi ir pozitī-
vu atmiņu laiks.

Marta Mestere – Varakļānu vidus-
skolu beidzu 1981.gadā. Spilgti atmiņā 
palikusi klases audzinātāja Raisa Sokolo-
va, kura mums mācīja, kā atrisināt dau-
dzas sievišķīgas problēmas. Patika izci-
lās krievu valodas stundas pie skolotājas 
Tamāras Locānes. Izcils kā audzinātājs 
bija Francis Zeimuls.  Jaukas atmiņas par 
skolotājiem Valentīnu un Viktoru Briškām. 
Kopā ar skolotāju Viktoru Brišku braucām 
uz daudzām šaušanas sacensībām, ku-
rās guvu labus panākumus. Patika vācu 
valodas stundas pie skolotājas Antoņi-
nas Gatiņas, skolotājas Marfas Mālnie-
ces matemātikas stundas, skolotājas bija 
ļoti stingras, prasīgas, sakarīgas, spēja 
ātri reaģēt. Neaizmirstamas bija rudens 
talkas kolhozos, dežūras skolas virtuvē, 
malkas kraušana šķūnī, kad pa stafeti 
padevām viens otram malkas šķilas un 
piekrāvām šķūni līdz korei pilnu.

Valija Garanča – Vidusskolu beidzu 
1980. gadā, klases audzinātāja Antoņina 
Viļuma, patika arī viņas stundas, kas iz-
cēlās ar savu krāsainību, fantastiska bija 
matemātikas skolotāja Solomeja Sila, 
viņa mums prata iemācīt matemātikas 

likumus tā, ka ikviens sapratām. Kad 
mācījāmies vidusskolā, atnāca strādāt 
skolotāja Raina Rotkeviča – ļoti kautrīga 
–, viņa veda mūs ekskursijās, ceļotprieks 
no viņas. Klasē visi bijām aktīvi, dziedā-
jām korī, ansambļos, talkojām, sporto-
jām, slidojām, slēpojām, patika orien-
tēšanās sacensības, ierindas skates, 
militārā apmācība pie skolotāja Viktora 
Briškas. Ekskursijas  LOTOS vienību no-
slēgumā. Parka sakopšana, lauciņš va-
sarā – darba mīlestība tika ieaudzināta.

Stirnienes pamatskola
Valda Eiduka – Atmiņā palikusi kla-

ses audzinātāja Anna Zepa, viņa stundās 
izmantoja dažādas mācību metodes. Kla-
ses audzinātāja Maija Sprūdža – sirsnīga, 
saprotoša. Patika Raisas Sokolovas krie-
vu valodas stundas un Antoņinas Gatiņas 
vācu valodas stundas, viņas iemācītais 
krietni noderēja, mācoties augstskolā.

Varakļānu mūzikas – mākslas skola
Ieva Melne-Mežajeva 
Ar  dažām  spilgtām epizodēm atce-

ros 22. aprīli, laikam 1. klase, kad uzņē-
ma oktobrēnos – tie bija svētki, pilsētas 
centrā pie Ļeņina 
pieminekļa (Kul-
tūras nama) bija 
sanākuši vai visi 
pilsētas iedzīvotā-
ji, skanēja mūzi-
ka. Mēs, topošie 
oktobrēni, bijām 
sapucēti baltos 
kreklos, meitenes 
baltās pusgarās zeķītēs, zilas krāsas 
bruncīšos vai sarafānos un zēni buktētās 
biksēs.  Pēc svinīgā pasākuma mājās gā-
jām ar karodziņiem un baloniem rokās, 
pa ceļam veikals – torte. Patiess prieks 
bija visu bērnu acīs. Patriotiskā audzinā-
šana mums bija iepotēta jau no oktobrē-

nu laikiem – Dzimtene ir jāmīl, 
un tās vadītājs ir svēts.  

Siltā atmiņā palikušas kla-
ses audzinātājas Marija Kolneja 
ar sirsnīgiem klases pasāku-
miem, Raina Ratkeviča ar ce-
ļošanas ekskursiju prieku un 
atraktīvā, vienmēr jaunā Aina 
Jaunzeme.

Atmiņā palicis kāds Retro 
ballītes pasākums, kur man ar 
draudzeni  Dacīti bija jāattēlo 
Viktors Lapčenoks un Nora 
Bumbiere, tas bija kolosāli, aiz-
raujoši un arī  klasesbiedriem 
bija jāiejūtas  citu dziedātāju 
lomās.

12. klasē mēs bijām tikuši 
pie 9. klases audzēkņu iesvē-

tīšanas un tur slūžas bija vaļā mūsu ne-
bēdnībām un pat ne visai pieņemamām 
izdarībām.

Tāpat atceros aktīvos Sporta treni-
ņus basketbolā, volejbolā, vieglatlētikā, 
slēpošanā, te neizpalika sacensību uz-
varas gars šajos sporta veidos. Apceļoju 
Rīgas, Madonas, Kadagas, Aizkraukles 
(tad Stučkas) sporta nometnes un valsts 
mēroga sacensības.

 Foto: Aina Jaunzeme. No kreisās – Ilga Mestere, 
Marta Mestere, Santa Broņiča, Inga Vaška, Valija Garanča.
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Murmastienes pamatskola
Vija Pelse
Vidusskolas laiku atceros kā ļoti jauku 

savas dzīves posmu. Jauni klasesbiedri, 
interesanti skolotāji, daudz lielāka skola, 
dzīvošana skolas internātā un vēl daudz 
kas cits. Ar lielu pateicību atceros savu 
audzinātāju, vēstures skolotāju Viļumu, 
kurš mūs uzjautrināja ar savu humoru un 
kuram  rūpēja viņa audzēkņu  tālākās gai-
tas pēc skolas beigšanas.  Matemātikas 
stundās skolotāja Pušmucāne pierakstīja 
pilnu tāfeli, pat nevarējām līdzi tikt savās 
burtnīcās, diktāti latviešu valodā likās ne 
pa jokam sarežģīti pēc pamatskolas. Ķī-
mija un fi zika bija jāmācās, ka galva kū-
pēja, bet ne vienmēr tas izdevās. 

Ir palikušas ļoti labas atmiņas par 
skolu  un skolotājiem, par iegūtajiem 
draugiem. Paldies skolotājiem par man 
atdoto daļiņu sevis un savu zināšanu. 
Dzīvē tas man ir daudz  palīdzējis. Pal-
dies!

Iveta Grudule, 1986. gada absol-
vente.

Manas pirmās atmiņas par Varakļā-
nu vidusskolu saistās ar pirmo audzinātā-
ju Martu Eiduku. Kaut arī šogad paliek 30 
gadi, kā pabeidzu Varakļānu vidusskolu, 
atmiņās ir palicis pirmās audzinātājas 
tēls manas 1. klases 1. septembrī 1975. 
gadā. Toreiz man likās, ka mūsu audzi-
nātāja ir visskaistākā skolotāja visā skolā. 
Siltas un jaukas atmiņas ir arī par visiem 
sākumskolas gadiem, par klases pasāku-
miem un daudzajām lietām, ko klasē da-
rījām. Skolā notika daudzi jauki pasākumi 
– karnevāls, ierindas skate, sadraudzības 
vakari ar citu skolu skolēniem, mācību 
priekšmetu vakari un fantastiskas balles, 
kurās spēlēja skolas ansamblis. Ļoti jauki 
bija nakts orientēšanās pasākumi. Meto-
diski izcilas bija skolotāju Viļumu, Anitas 
Salenieces, Tamāras Locānes un Jāņa 
Piļpuka pasniegtās stundas. Ar ārkārtīgi 
jaukiem klases pasākumiem atmiņās pa-
likusi vidējā mācību posma audzinātāja 
Vilma Lukaševica. Esmu lepna, ka mana 
skola bija Varakļānu vidusskola un arī 
manai meitai ir iespēja mācīties Varakļā-
nu vidusskolā.

Anna Zvaigzne-Tavare
Par Varakļānu vidusskolu man ir tikai 

tās labākās atmiņas. Bijām liela, spēcīga, 
draudzīga klase. Mēs uz skolu gājām pa 
iekšpagalma durvīm. Septembrī  strā-
dājām  kolhozā pie kartupeļu ražas no-
vākšanas, ziemā gājām  pa vakariem uz 
skolas slidotavu slidot. Tur es arī, turoties 
pie bortiem, iemācījos  slidot, un patīk to 
darīt vēl joprojām. Turpat bija vagoniņš, 
kurā varēja aukstā laikā sasildīties un arī 
izmantot skolas slidas. Ļoti patika sko-
lotājas A.Jaunzemes vadītās baltās deju 
stundas no rītiem augšā sporta zālē. Man 
patika dejot  arī modernajās dejās, mums 

bija uzšūtas skaistas gaiši zilas kleitas. 
Ziemā sporta stundās slēpojām Kuces 
kalnā, slēpes mums izsniedza Varakļānu 
pilī. Atmiņā palikuši arī nakts orientēša-
nās pasākumi ar ugunskuru un dziesmu 
dziedāšanu. Pirmā audzinātāja bija Vero-
nika Selicka, un pie viņas mēs spēlējām 
teātri „Maija un Paija”.  Man bija uzticēta 
galvenā loma – es biju Maija. Braucām 
ar šo izrādi uzstāties  uz Barkavu. Mums 
arī bija izgatavotas ļoti skaistas deko-
rācijas. Ļoti cītīgi gatavojāmies ierindas 
skatēm, pat kurpes tika nopūstas ar bal-
tu krāsu, lai tikai visiem būtu vienādas.  
Paldies visiem maniem skolotājiem par 
zināšanām.

Inguna Pelše – 1997. gada absolven-
te, klases audzinātāja Tekla Ikauniece.

Man skolas gadi palikuši spilgtā at-
miņā, arī šobrīd, ierodoties Varakļānu 
vidusskolā, krūtīs iezogas savāda smel-
dze. Vidusskolā mēs bijām liela un drau-
dzīga klase. Par jautrību gan klasē, gan 
skolā allaž gādāja mūsu klases lieliskie 
zēni. Kopā braucām ekskursijās,  rīkojām 
dažādus pasākumus.

No pamatskolas laikiem atmiņā pa-
likušas  kartupeļu talkas kolhozā, darbs 
skolas  lauciņā, dežūras skolas ēdnīcā. 
Atmiņā ataust arī uzņemšana oktobrēnos.    
1. kl. audzinātāja  V. Visnape  mums lika 
ļoti apzinīgi  gatavoties šim svarīgajam 
pasākumam. Jā, šobrīd tas vairs nav ak-
tuāli, bet toreiz  uzņemšanai oktobrēnos  
gatavojāmies  daudz un nopietni,  un  bi-
jām lepni, ka pie skolas zilās formas  spī-
dēja sarkanā oktobrēnu zvaigznīte.

Paldies visiem skolotājiem par snieg-
tajām zināšanām un ieteikumu neapstā-
ties sava izvirzītā mērķa priekšā!

Mani sauc Teresija Pelša (agrāk 
Raģele)

Skolu esmu beigusi 1988. gadā 
– tajā laikā 8 klases. Vidusskolā Vara-
kļānos nemācījos. Manas atmiņas par 

skolu vienmēr ir bijušas pozitīvas. Man 
ir bijuši vislabākie skolotāji. Daži no tiem 
vairs nav šajā pasaulē. Mana pirmā au-
dzinātāja bija Anna Mičule – sirsnīga un 
ļoti jauka; viņa pat uz 18 gadiem man 
atsūtīja dzimšanas dienas apsveikumu. 
No 4. klases audzināja Lilija Čerņecova. 
Viņa arī mācīja latviešu valodu,  bija  jau-
ka skolotāja. Centās būt  arī stingra, mūs 
arī audzināja katru audzināšanas stundu, 
jo blēņas darīt mums ļoti patika. Matemā-
tiku man mācīja Marfa Mālniece – viņai 
varētu teikt vislielāko paldies, jo algebru 
vēl joprojām saprotu un varu risināt uz-
devumus. Pie viņas pamācījās arī mans 
dēls. Es nevaru nosaukt nevienu mācī-
bu priekšmetu, kurš man nebūtu paticis. 
Mani skolotāji bija ļoti gudri, interesanti- 
Maija Sprūdža (ķīmija), skolotāja Viļuma 
(vēsture) – viņu varēja klausīties visu die-
nu, Viktors Čerņecovs – mans mūzikas 
skolotājs un audzinātājs izlaiduma klasē; 
kur vēl sporta skolotāji Briška, Sprūdžs, 
Locāns…..tā varētu turpināt. Skolā noti-
ka daudz pasākumu, kuri bija interesanti. 
Daudz gadi jau pagājuši, te ir mācījušies  
arī mani bērni – Mārcis un Endija. Arī vi-
ņiem Varakļānu vidusskolā patika mācī-
ties.  Visiem skolotājiem – gan bijušajiem, 
gan tagadējiem vēlu ļoti stipru veselību, 
izturību, daudz jaunu ideju viņu ikdienas 
darbā. Lai viņiem viss dzīvē izdodas. Lai 
Varakļānu vidusskola pastāvētu daudzus 
gadus un skolēnu būtu tikpat daudz un 
vēl vairāk kā mūsu laikos.

Inta Zepa
Par savu skolu un tajā pavadīto laiku 

var būt tikai vislabākās atmiņas. Te ir bijis 
gana daudz jautrības un jaunības ēverģē-
lību. Te pavadītajos 11 gados iemantots 
pamats visai turpmākajai dzīvei.

Vissirsnīgākās atmiņas saistās, pro-
tams, ar audzinātājām. Pirmā audzinātāja 
Genovefa Melne, tolaik vēl Zeimule, bija 
vismīļākā skolotāja visai klasei, un arī vi-

Foto: no kreisās Anna Zvaigzne-Tavare, Ingūna Pelše, Iveta Grudule, 
Teresijas Pelša, Vija Pelse, Inta Zepa
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Gribas, lai baltā pasaulē 
Balti sniegi snieg. 
Un uz baltiem lielceļiem 
Balti cilvēki iet. 
Un, lai baltos cilvēkos 
Baltas domas dzimst, 
Un, lai baltās darbdienās 
Balti svētki ir. 
 /Imants Ziedonis/ 

Ziemassvētki – brīnumains laiks. At-
kal no jauna zemi pārņem balts ziemas 
miers. Tas ir Dieva miers, kas ienāk Cil-
vēka Bērnā, kurš spēj visu piedot un spēj 
visu vienot. Tas apņem laukus, mājokļus 
un cilvēkus, apņem visu pasauli. Tas iz-
gaismo un sasilda. Tas atnes daudz un 
dāvā daudz. Tikai mazliet jāpieklust un jā-
ļauj mīlestības gaismai ienākt mūsu sirds 
dziļākajā klusumā. Šis klusums jāatrod 
sevī, jānes un jānodod tālāk, lai tas iz-
staro un nes mieru pasaulē, bet vispirms 
tepat līdzās, kur mēs katrs dzīvojam vai 
atrodamies.

Mūsu novads ir pavisam mazs uz lie-
lās planētas, bet tajā dzīvo cilvēki ar tik 
lielām sirdīm, ka prot šo gaismu nest arī 
citiem. Arī mūsu pilsētas pansionāts „Va-
ravīksne” saņēma šo īpašo Ziemassvētku 
gaismu. To Ziemassvētku noskaņai radīja 
un ienesa mūsu novada bērni, jaunieši 
un pieaugušie. Kā katru gadu arī šogad 
savu sirds siltumu mums dāvāja Vara-
kļānu vidusskolas vecāko klašu skolēni, 
kuri pansionāta iemītniekus iepriecināja 
ar dziesmām un viņiem sagādātajām ie-
vārījuma burciņām. Mūs visus ielīksmoja 
arī novada bērni – mūsu mazie kaimiņi 
no bērnudārza, kā arī bērni un skolēni no 
Murmastienes. Paldies visiem – gan pe-
dagogiem, gan pašiem māksliniekiem, 
kuri mūsu mājās radīja Ziemassvētku 
noskaņu!

Šo brīnuma pilno noskaņu savā un 
citu sirdīs ienesām arī mēs paši. 23. de-
cembrī pansionātā svinējām Ziemassvēt-
kus. Uzvedām ludziņu “Sarkangalvīte, 
vilks un meža rūķi”, skaitījām dzejoļus. 
Kopīgo svētku noskaņu uzturēja Ieva 
Zepa ar Stirnienes, Varakļānu un Dekšā-
res kora bērniem. Viņi bija sagatavojuši 
muzikālu Ziemassvētku stāstu.

Ziemassvētki – brīnumu laiks

Kā lielu pārsteigumu pansionāta 
iemītniekiem Varakļānu novada pašval-
dība un pensionāru biedrība „Pīlādzītis” 
Ziemassvētku vecītim bija pasūtījuši arī 
dāvanas. Sešzirgu pajūgā kopā ar di-
viem Lapzemes rūķīšiem tie tās atveda 
uz pansionātu. Kāds prieks un pateicība 
sirmgalvju acīs!

2016. gads visā pasaulē ir paslu-
dināts par Žēlsirdības gadu. Tāpēc šajā 
gadā novēlu katram ieklausīties savas 
sirds labajos tikumos, lai iepriecinātu cits 
citu!

Biežāk apciemosim viens otru, dā-
vāsim savas klātbūtnes mīlestību un at-

balstu tuvākajiem. Atcerēsimies arī tos, 
kam ir grūti, kas cieš, ir slimi un vientuļi! 
Dažreiz vajag tik maz, lai dāvātu savu mī-
lestību, kura apslēpta mīļā smaidā, siltā 
rokas pieskārienā.

Dāvināsim viens otram arī labus 
vārdus, lai tie pavisam neizzustu steigas 
pilnajā pasaulē. Nesīsim sirdī apņēmību 
izpildīt sev dotos solījumus un drosmi sev 
noticēt, mīlestību pret sevi pašu un mīles-
tību pret pasauli tepat aiz loga. Lai veicas 
un viss izdodas!

Pansionāta sociālā darbiniece –
Daiga Smeltere

Foto – Daiga Smeltere

sas dzīves garumā satiekoties vienmēr 
patiesi ieinteresēti apvaicājas, kā klājas. 
Mūsu klasei īpaši palaimējās, jo mūsu au-
dzinātāja kādu laiku bija arī skolotāja Rai-
sa Sokolova. Ļoti īpašs cilvēks, kas prata 
aizraut visu klasi ar savu entuziasmu, pati 
vienmēr bija notikumu virpulī un mūs aiz-
rāva līdzi. Pēdējā audzinātāja Maija Sprū-
dža mūs spēja izveidot par atbildīgiem 
cilvēkiem, pie tam darīja to neuzbāzīgi un 
mums gandrīz nemanāmi, bet apbrīnoja-

mi rezultatīvi.
Arī pārējie skolotāji bija spilgtas 

personības – Antoņina Viļuma, Jānis Piļ-
puks, Tekla Garanča, Anna Zepa, Tamāra 
un Vladislavs Locāni, Spodra un Aloizs 
Tutāni, Raimonds Sprūdžs, Pēteris un 
Eleonora Ziemeļi, Tekla Ikauniece, Raina 
Rotkeviča un daudzi citi. 

Skolas dzīve mūsu laikos bija gan 
aizraujoša, gan izglītojoša, gan interesan-
ta. Jā arī ideoloģizēta, bet tāda tolaik bija 

visa mūsu dzīve, un tas mūs netraucēja 
pilnvērtīgi baudīt skolas gadus. Pionieru 
dzīve skolotājas Olgas Mālnieces vadībā 
mutuļot mutuļoja, un nebūt ne ideoloģija 
bija tā, kas bērnus tajā iesaistīja. To ap-
liecina kaut vai nakts orientēšanās, ko ie-
dibināja militārās mācības skolotājs Vik-
tors Briška - pasākums, kas pārdzīvojis 
visādas ideoloģijas un aizrāvis vairākas 
paaudzes. Lai tādu būtu vairāk! 

Atmiņas par skolas gados piedzīvoto 
apkopoja Aina Jaunzeme

Ieva Zepa ar kora bērniem
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Cilvēka ķermenis ir radīts kustībām. 
Regulāras fi ziskas aktivitātes pagarina 
dzīvi. Tāpēc 2015. gadā Veselības minis-
trija un Slimību profi lakses un kontroles 
centrs, piedaloties Varakļānu novada pa-
domei, organizēja un izveidoja veselības 
maršrutus kampaņas „Aktīva ik diena!” 
ietvaros piecās Latvijas vietās: Ogrē, Jūr-
malā, Tukumā, Cēsīs, kā arī Varakļānos. 
Veselības takai ir pievienotā vērtība: tas 
notiek bez maksas, svaigā gaisā, veicot 
fi ziskus un garīgus vingrinājumus. Va-
rakļānos veselības maršruta atklāšana 
notika 26. septembrī pils parkā, kur 8 in-
formatīvi plakāti vēsta par vingrojumiem, 
kas jāizpilda, par soļiem, kas ejami no 
viena punkta līdz otram, un uz kādu burtu 
ir izdomājami vārdi atmiņas un prāta asi-
nāšanai. Veselības taka domāta dažāda 
vecuma cilvēkiem, sākot no 4 gadu vecu-
ma līdz mūža novakaram.

Vingrojumus izstrādāja fi zioterapeite 
Anna Sproģe. Regulāra fi ziska aktivitāte 
uzlabo visu orgānu un sistēmu darbību: 
pastiprina koncentrēšanās spēju, sagla-
bā ķermeņa un ādas vitalitāti, uzlabo paš-
sajūtu un mazina stresu, veicina asinsriti 
un vielmaiņu, palīdz kontrolēt ķermeņa 
svaru, stiprina sirdi un mazina sirds un 
asinsvadu slimību risku, ļauj gulēt dziļākā 

VESELĪBAS TAKA
miegā, paaugstina kaulu blīvumu un iztu-
rību, palielina enerģijas krājumus, stiprina 
imunitāti, paver aizraujošas izklaides ie-
spējas, stabilizē līdzsvaru. 

Galvenais – Varakļānu vecajā parkā 
ir svaigs gaiss, miers un parka mūžības 
elpa. Virs galvas zarus šūpo dažas 100 
gadīgas liepas un ozoli kā senas pagāt-
nes un leģendu lieci-
nieki. Veselības ceļš 
ved garām estrādei, 
sūnām apaugušam 
Mīlestības akmenim, 
Jadvigas kapelas 
drupām. Mieru sirdī 
un prātā iedveš rā-
mais Kaževas upītes 
ūdens tecējums. Pa-
vasarī būs vēl skais-
tāk – krāšņais ziedu 
paklājs sabirušo lapu 
vietā un skanīgās put-
nu dziesmas priecēs 
katru parka apmeklētāju. Uz soliņiem 
visapkārt ir iespējams atpūsties, ja kļūst 
grūti. Šī taka izmantojama cilvēkiem ar 
dažādu veselības stāvokli.

Taka ir gluda, tīra, samērā sausa. 
Iesim, skriesim, nūjosim, skrituļosim, 
vingrosim, brauksim ar divriteni vai slē-

posim! Esi aktīvs! Tu esi radīts kustībai! 
Kustībā ir dzīvība!

Paldies visiem, kas domāja par tiem, 
kuri labprāt vēlas regulāri izkustēties, un 
izveidoja šo veselības maršrutu!

Rita Liuke

Grāmata meklē mājas – Nākot uz bib-
liotēku, kāpņu telpā ir pieejams grāmatu 
apmaiņas plaukts. Ja mājās kāda grāmata 
kļuvusi lieka, bet Jums šķiet, ka kādam ci-
tam tā varētu noderēt, tad ielieciet to plauk-
tā un paskatieties, vai tur nav kas Jums 
noderīgs. Grāmatas var brīvi ņemt un nolikt 
šajā plauktā, bet lūgums to nepārvērst par 
makulatūras krātuvi. Izvērtējiet grāmatu no-
derību un aktualitāti!

Latvijas fi lmu kolekcija – Pagājušā 
gada nogalē bibliotēka saņēma dāvinā-
jumu no Nacionālā kino centra – 25 DVD 
diskus, kuros apkoptas 70 latviešu fi lmas. 
Ir pieejamas vecākas un jaunākas mākslas 
fi lmas, dokumentālās un animācijas fi lmas, 
piemēram, „Purva bridējs”; „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”; „Vecāks par desmit minūtēm” 
(dokumentālais kino – trīsgadīga puisē-
na dvēseles portrets; 1978);  „Krustceļš” 
(stāsts par Baltijas valstu centieniem atgūt 
neatkarību; 1990);  „Kurpe” (L. Pakalniņas 
pirmā spēlfi lma; 1998); „Sapņu komanda 
1935”; „Klucis – nepareizais latvietis” (do-
kumentālā fi lma; 2008); „Dokumentālists” 
(2012. gada spilgtākā dokumentālā fi lma 
par purva Intu); animācijas fi lmas no 1966. 
līdz 2014. gadam („Zaķīšu pirtiņa”, „Desas 
piedzīvojumi”, „Akmeņi manās kabatās” 
u.c.). 

Šie DVD, tāpat kā grāmatas vai preses 
izdevumi, tiek izsniegti reģistrētajiem ap-
meklētājiem uz mājām. 

Kas jauns Varakļānu bibliotēkā?
Ko varēs lasīt bibliotēkā 2016. gadā? 
Abonētie preses izdevumi: 

Stars Latvijas Avīze Vietējā Latgales Avīze Sīrups
Vakara Ziņas 100 labi padomi Praktiskā Astroloģija Ieva
Nezināmā Vēsture Ievas Stāsti Praktiskais Latvietis IR
Mājas Viesis Klubs Likums un Taisnība Una
Saimnieks Veselība Ilustrētā Zinātne Annas Psiholoģija
Čaklās rokas Dārzs un Drava Varakļōnīts

Abonētās datubāzes: 
www.letonika.lv – enciklopēdijas, vārdnīcas, grāmatas;
www.news.lv – laikrakstu bibliotēka, kas satur vairāk kā 50 Latvijas periodisko izdevu-

mu pilntekstus.

Jauni izcenojumi maksas pakalpojumiem – Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, Varakļānu novada 
pašvaldības iestādēs, arī  Varakļānu bibliotēkā, maksas pakalpojumiem tiek noteikti šādi izcenojumi: 

Kopēšana un izdruka no datora (EUR) (1 lpp.):
Melnbalts teksts uz A4 formāta  0,08 + PVN*
Melnbalts teksts + grafi ska informācija A4 0,11 + PVN
Krāsu kopija A4 formāts 
(atkarībā no krāsas pārklājuma %)  0,20 – 0,27 + PVN
Melnbalts teksts uz A3 formāta  0,14 + PVN
Melnbalts teksts + grafi ska informācija A3 0,20 + PVN
Krāsu kopija A3 formāts 
(atkarībā no pārklājuma %)  0,36 – 0,50 + PVN
Laminēšana (1 gb.)
A7 formāts 0,20 + PVN
A5 formāts 0,25 + PVN
A4 formāts 0,30 + PVN
A3 formāts 0,35 + PVN
Skenēšana (1 lpp.) 0,07 + PVN

*Saskaņā ar Pievienotās vērtī-
bas nodokļa likuma 52. panta pirmās 
daļas 17. punkta e) apakšpunktu, ar 
PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā 
esošās informācijas izmantošanas 
pakalpojums (kopijas no bibliotēkas 
krājuma).

(Ar pilnu maksas pakalpojumu 
sarakstu var iepazīties pašvaldības 
iestādēs.)

Lai šajā gadā mums visiem ne-
trūkst zinātkāres, radošuma un 
apņēmības sasniegt iecerēto!

Indra 

Grāmatas ir spoguļi: tajās var 

redzēt tikai to, kas jau ir tevī 

pašā… 

/K.R. Safons/
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Aicinājums kopā veidot izstādi  
„Manas svētdienas brokastis”!

Jaunais gads ir iesācies un rit savā straujajā gaitā.  Tradicionāli februārī un 
martā omulīgajā Stirnienes tautas namā rīkojam izstādes – rokdarbu, gleznu, 
koka izstrādājumu, vēdekļu, rotaslietu. Šogad aicinām katru piedalīties ar savu 
brokastu galda servējumu, ko var izvietot 50x50 cm laukumā -– kādu īpašu krū-
zīti (skaistuma, mīļuma vai ar šo trauciņu saistīta notikuma pēc) vai komplektiņu, 
galdsedziņu, salvetēm, galda dekoriem un novēlējumu izstādes apmeklētājiem. 

Kādēļ svētdienas brokastis? – šķiet, laiks, kad ģimene mierpilni pie kopīga 
galda tā īsti var pulcēties, ir tikai brīvdienas. Un ziemas rāmums, raugoties no 
siltas istabas sniega plašumos, pastiprina kopības izjūtu, ļauj vienam otrā mir-
kli ilgāk paraudzīties, ieklausīties otra teiktajā, pārrunāt aizvadīto laiku un domāt 
par nākamību. Varbūt kādam svētdienas brokastis ir sapnis, kam vēl tikai meklēt 
vietu savā dzīvē. Varbūt kādam ir jāatjauno šī tradīcija, bet gan jau lielajam vairu-
mam – tikai jāturpina, jānovērtē labais, kas mums jau ir un jāpriecājas. 

Lūgums pieteikties dalība izstādē līdz 5. februārim pa tālruni 29678002.
Cerot uz atsaucību,

 Stirnienes Ieva

16. janvārī plkst.15.00
Murmastienes KC

uz koncertprogrammu
ielūdz 

Lubānas vokālais ansamblis

„Naktsputni”
Ieeja: cik nav žēl

Murmastiens KC
12. februārī

Atpūtas pasākums

„Svēt ki sirdij”
plkst. 22.00 
groziņballe 

kopā ar grupu „KIWI”

 

apskatāma 

2015. gada mākslinieku plenēra 
darbu izstāde 
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LAD aicina veikt 
Lauku bloku un 
ainavu elementu 
precizēšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) in-
formē, ka līdz šī gada 1. aprīlim Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) 
ir iespējams iesniegt lauku bloku un 
ainavu elementu precizēšanas pie-
prasījumus 2016.gada Platību mak-
sājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jā-
veic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, 
kuru lauksaimnieks apstrādā:

• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku 

kartē un dabā atšķiras, piemēram, 
dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, iz-
cirsti krūmi un sakopta platība;

• ja apsaimniekotā platība šo-
brīd ir labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta 
LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no vei-
diem, kā nodrošināt zaļināšanas pra-
sību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un 
koku, krūmu grupas) precizēšanas 
pieprasījums jāiesniedz LAD, ja ka-
dastrā Lauku reģistra ģeogrāfi skajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir 
izveidojis ainavu elementu slāni ar 
iekļautiem dīķiem un koku, krūmu 
grupām:

• nav norādīts dabā esošs ai-
navu elements (dīķis vai koku, krūmu 
grupa);

• ir norādīts neatbilstoša lielu-
ma vai izvietojuma ainavu elements.

Ja situācija LAD lauku bloku kar-
šu slānī atbilst situācijai dabā un nav 
nepieciešams veikt izmaiņas ainavu 
elementiem, tad lauku bloku precizē-
šanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar 
aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni 
un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu 
elementiem ir iespējams iepazīties, iz-
mantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv/ 

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-
pastu: eps@lad.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni 67027843 vai 27876161.

Informāciju sagatavoja:
Simona Saule

Sabiedrisko attiecību daļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: simona.saule@lad.gov.lv

2015. gada 1. decemrī darbu uzsācis 
Valsts un pašvaldību vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs (VPVKAC) Varakļānos. 
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu 
pakalpojumus, Varakļānu un apkārtējo no-
vadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties 
uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos varēs 
saņemt Valsts vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā Varakļānos, Rīgas ielā 13. Šādu 
iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkal-
pošanas centru projekts, kas tiek īstenots 
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Valsts un pašvaldību klientu apkal-
pošanas centros var:

Pieteikt  noteiktus Valsts ieņēmu-
mu dienesta un Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras pakalpojumus.

Valsts ieņēmumu dienesta pakalpo-
jumi:

Iesniegumu pieņemšana par:1. 
Algas nodokļu grāmatiņu;1.1. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-1.2. 

vieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
 Iesniegums par VID izsniegtu 1.3. 

identifi katoru un paroli EDS lietošanai;
Gada ienākumu deklarāciju 1. 

(pašu personu sagatavotu) pieņemšana;
Atbalsta sniegšana darbam ar 2. 

elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS)/
atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras pakalpojumi:

Vispārpieejamas informācijas sniegša-
na 
Iesniegumu pieņemšana (19 pakalpo-
jumi)

Apbedīšanas pabalst s
Bezdarbnieka pabalst s
Bērna invalīda kopšanas pabalst s
Bērna kopšanas pabalst s
Bērna piedzimšanas pabalst s
Brīvprātīga pievienošanās valsts so-
ciālajai apdrošināšanai
Ģimenes valsts pabalst s
Invaliditātes pensij a
Maternitātes pabalst s
Pabalsts invalīdam, kuram nepiecie-
šama kopšana
Pabalsts transporta izdevumu kom-
pensēšanai invalīdam, kuram ir ap-
grūtināta pārvietošanās
Paternitātes pabalst s
Pārmaksātās valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas
Slimības pabalst s
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensi-
ju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un 
ieguldījumu plāna izvēle
Valsts fondēto pensiju shēmas (pen-
siju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un 
ieguldījumu plāna maiņa
Valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts
Vecāku pabalst s

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionā-
ra laulātajam (pensionāram)

Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā 
www.latvija.lv un izdrukai
Atbalsts e-izziņu iegūšanai portālā www.
latvija.lv (12 izziņas) un izdrukai

Informācija par sociālās apdro-1.1. 
šināšanas iemaksām un apdrošināšanas   
periodiem; 

Informācija par reģistrēto darba 1.2. 
stāžu (līdz 1996. gadam);

Informācija par piešķirtās pensi-1.3. 
jas/pabalsta/atlīdzības apmēru;

Informācija par izmaksai nosūtīto 1.4. 
pensiju/pabalstu/atlīdzību;

Informācija par VSAA ieturēto ie-1.5. 
nākuma nodokli;

Informācija par prognozējamo 1.6. 
vecuma pensijas apmēru;

Valsts fondēto pensiju shēmas 1.7. 
(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta iz-
raksts;

Informācija par valsts fondēto 1.8. 
pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa)līdzekļu 
pārvaldītāja un   ieguldījuma plāna maiņu;

Informācija par izmaksātajiem 1.9. 
pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturē-
to ienākumu nodokli  (ienākumu deklarē-
šanai);

1.10. Informācija par apdrošinātās 
personas pensijas kapitālu;

1.11. Informācija par valsts fondēto 
pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 
ieguldījuma plāna izvēli;

1.12. Informācija par ieturējumiem no 
izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzība

 Vienoties ar VSAA par pakal-
pojuma pieprasītāja apkalpošanu pēc ie-
priekšējā pieraksta 

Saņemt konsultācijas par 8 (No-
darbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu 
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valde, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņē-
mumu dienests, Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra, Valsts zemes dienesta, 
Lauku atbalsta dienests) valsts iestāžu 
e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību 
darbā ar datoru, internetu un eID viedkar-
tes lasītāju.

Saņemt informāciju un palīdzī-
bu – datora, interneta, eID viedkaršu lasītā-
ju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

Kompetences robežas
E-iespēju informatori
Sniedz vispārpieejamu informā-

ciju! Nesniedz konsultācijas
Nodrošina atbalstu lēmumu un 

izziņu iegūšanai e-vidē. ! Neizskaidro lē-
mumu un izziņu saturu

Orientējas VSAA  „pakalpojumu 
grozā”, atpazīst pakalpojumu grupas pēc 
dzīves situācijas. ! Nepieņem iesniegumus 
to pakalpojumu piešķiršanai, kuri neietilpst 
“pakalpojuma grozā” 

Varakļānu VPVKAC
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Ziemassvētki 
Sociālās aprūpes 

centrā

Stirnienes pamatskolā
Radoši un darbīgi Stirnienes pamat-

skolā ir aizritējis pirmais mācību semes-
tris ar interesantām aktivitātēm mācībās 
un ārpusstundu aktivitātēs. Skolēniem 
visvairāk paliks atmiņā – mācību eks-
kursija uz Krustpili ar radošajām darbnī-
cām, vēstures stundu un fi ziskajām ak-
tivitātēm; Skolotāju dienas neparastām 
nodarbībām skolotājiem un skolēniem; 
dzejas diena ar jaunākajiem lasījumiem 
un radošām darbnīcām. Skolēni ar lielu 
interesi piedalījās krāsu nedēļas norisēs, 
Tēvzemes nedēļas pasākumos: Lāčplēša 
dienas piemiņas brīdī Kapenieku kapos 
un koncertā Stirnienes tautas namā, kā 
arī  kokursā „Vai pazīsti Latviju?” Decem-
bri noslēdzām ar kopīgu svecīšu iedeg-
šanu adventes vainagā, kur katrs izteica 
savas domas, idejas un koncertu pie Zie-
massvētku eglītes. 

Mēs lepojamies ar skolēniem, kuri 
čakli mācījās un aktīvi piedalījās ārpus-
stundu aktivitātēs: Simona Pastare, Kat-
rīna un Kristīne Krista Ubagovskas, Katija 
Piļpuka, Elvīra Stafecka, Inga Madžule, 
Raimonds Ubagovskis, kā arī Andrejs 
Zeps, Aļona Grigorjeva, Lāsma Justele, 
Rihards Zeps, Sanita Piļpuka, Vineta Jus-
tele, kas radoši darbojās ārpus mācību 
stundām. 

Jaunais gads nāk ar jaunām rado-
šam aktivitātēm, pašlaik notiek gatavoša-
nās masku ballei – Neparastākā cepure, 
kā arī mācību olimpiādēm.

Ne vienai dienai, bet mūžam,
ne vienai sirdij, bet visiem mīļajiem, – 
Jaunais gads, lai nāk ar sauli, baltām 
domām,
labiem darbiem, pilnu sirdi mīlestības! 

Rita Pelša,
Stirnienes pamatskolas direktore

Sirsnības un rūpju piesātināti bija Ziemas-
svētki Sociālās aprūpes centrā. Smaržoja krāšņi 
izpušķotā eglīte un darbinieču ceptās piparkū-
kas. Īpašs sveiciens no bērniem un jauniešiem 

Ievas Zepas vadībā. Viņu muzikālais 
uzvedums par Jāzepu un Mariju bija 
dziļi izjusts un emocionāli piesātināts. 
Arī Sociālā aprūpes centra darbinie-
ces bija sagatavojušas savu dziedo-
šo pārsteigumu. Varakļānu novada 
pensionāru biedrības „Pīlādzītis” pār-
stāves pasniedza dāvanas, kuras bija 
sarūpējuši Rietumu bankas darbinie-
ki. Sirsnīgi un mīļi sagaidīti svētki.

A. Jaunzeme, teksts un fotoSAC darbinieces sveic iemītniekus.

SAC iemītnieki saņem 
dāvanas no Rietumu 

bankas.
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IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715

2016. gads Nr. 1 (258)

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Es nevaru ne dzimt, ne mirt,
Es varu tikai iedegties un izdzist-
Kā zvaigzne skaidrā mēness naktī...
 /J. Kronenbergs/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
decembrī mūžībā aizgājušajiem:

Varakļāni
Anna Vanaga – 90
Janīna Zepa – 88
Tekla Indāne – 87
Leontina Čevere – 81

Novembrī mirusi 
Valentīna Rita Siksaliete 

Atvainojos par kļūdaini norādīto 
uzvārdu!

Nogrima saule, nodzisa zvaigzne.
Norima vēji un apklusa sirds…

Lielajās bēdās esam kopā ar 
AIJA EIDUKAS bērniem – Andīnu, 

Guntru un Rinaldu. Patiesa līdzjūtība 
mammai un brālim, tik pēkšņi meitu 

un māsu zaudējot.
Aija visu atmiņās paliks kā gaišs, 

sirsnīgs, smaidošs saules stariņš…
Bijušie darbinieki Varakļānu patērētāju 

biedrībā

Tici, draugs, tu arī esi
Lielās Saules gaišais stars:
Mīlestību sevī nesi –
Dzīve lai kā pavasars!
 /K. Students/

Sveicam:
Anitu un Jāni Bērziņus 
ar meitas Ievas dzimšanu
Ievu Zeimuli ar meitas Sofi jas 
dzimšanu

Izstrādā mežus, tīra grāvjus no ko-
kiem, krūmiem, atmežo lauksamniecī-
bas zemes.

PĀRDOD MALKU – 3 m garu un 
klučos. Ar piegādi.

T. 29480554, Ivars

DARBNĪCA
Skolas ielā 9A 
piedāvā šādus pakalpojumus:

Apavu remonts;• 
Somu remonts;• 
Rāvējslēdzēju iešūšana ādas, der-• 
matīna un auduma vējjakām;
Dažādi šūšanas pakalpojumi;• 
Šujmašīnu remonts.• 

Atbraucējiem un studentiem pēc 
vajadzības ir iespēja saremontēt 
apavus tajā pašā dienā.

DATORU REMONTS

Kvalifi cēts speciālists veic datoru 
remontu, tehnisko apkalpi, diagnosti-
ku, instalēšanu un konsultācijas.

Darba laiks: darbdienās no plkst. 
9.00 līdz 16.00, otrdienās apmeklētāju 
pieņemšana Barkavā.

         T. 25951702

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
  (Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar Andīnu, 
Guntru un Rinaldu, no mammas uz 

mūžu atvadoties.

Krastu ģimene, Vaira un Alda ar 
ģimenēm

s:

u

Pienācis laiks dzīves debesīs
Atbrīvot laiku priekam.
Sāc ar šodienu – līksmojot
Par vismazāko prieku.
Lai 
Bezgala daudz prieka pērlīšu
Ikdienā apkārt spulgo.

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgās dzīves jubilejās:

Viju Eiduku,
Annu Stivrenieci,
Valentīnu Grozu!

Veselību, dzīvesprieku, sauli sirdī 
un domās!

Varakļānu novada pensionāru 
biedrība „Pīlādzītis”

Lai mātes mīlestībs paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
   (Z. Vijupe)

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
RINALDAM, mammu mūžība pavadot.

Klasesbiedri, audzinātāja, vecāki

Sāp...
Neizsakāmi sāp.
Klusums ir mājās ienācis,
Gaismu nodzēsis,
Skumjas atnesis.
Sāp...
 /V. Kokle-Līviņa/

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Guntrai Eidukai, mammu mūžībā 

pavadot.
Klasesbiedri, vecāki, audzinātāja

Statistika
iedzīvotāji uz 01.01.2015.
Varakļānu pagasts 813
Varakļānu pilsēta 2006
Murmastienes pagasts 788
  Kopā 3607

iedzīvotāji uz 01.01.2016.
Varakļānu pagasts 794
Varakļānu pilsēta 1972
Murmastienes pagasts 756
  Kopā 3522
Dzimuši 24
Miruši 76

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