NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2017. gads

JANVĀRIS

Veselību, radošus panākumus,
sapratni un izdošanos
UGUNĪGĀ GAIĻA gadā!
Katrs Jaunais gads saistīts ar vēlēšanos mainīties uz labo pusi, tikties ar interesantiem cilvēkiem, veidot produktīvu sadarbību - tā ir avīzītes
„Varakļōnīts” lielākā vēlme. Jaunais gads - jauni mērķi,
lielāka pārliecība par sevi un drosme pieņemt lēmumus. Lai savstarpējā
cieņa un rūpes vienam par otru palīdz sasniegt arvien jaunus panākumus. Ikvienas ģimenes un tautas spēks un gudrība dzimst savstarpējās
attiecībās, tāpēc svarīgi tās veidot uz uzticēšanās un kopā darīšanas pamatiem. Mēs katrs ar savām domām, darbiem un iecerēm esam - Latvija.
2017. gads ir pašvaldību vēlēšanu gads, tāpēc avīzītes gada pirmajā
numurā aicināju novada domes deputātus atskatīties uz paveikto, iezīmēt
pozitīvo un ieskicēt nākotnes perspektīvas.
Aina Jaunzeme,
laikraksta „Varakļōnīts” redaktore

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Māris Justs
Esam aizvadījuši strauju un darbīgu gadu. Varam
lepoties ar kokapstrādes uzņēmēju sasniegumiem –
2016. gadā darbu sākusi koksnes granulu rūpnīca
Varakļānos, taras dēļu līnija Murmastienes pagastā,
veiksmīgi strādā pārējie uzņēmumi. Prieks par mūsu
lauksaimnieku uzņēmību, kuri, neskatoties uz pagājušā gada lielo nokrišņu daudzumu, piena cenu kritumu,
elektroenerģijas cenu pieaugumu un citiem šķēršļiem,
attīsta savas ražošanas sfēras. Svarīgs ir mūsu ikviena
darbs, panākumi, lai stiprinātu mūsu novadu, mūsu
valsti.
Pašvaldībā 2016. gadā liels darbs veikts grantēto
ceļu segumu uzlabošanā. Izmantojot pašvaldības karjeru, sagatavots grants-smilts maisījums un atjaunota
ceļa seguma virskārta 11 ceļa posmiem kopā vairāk kā 9 km garumā. Varakļānu pilsētā
diviem ielu posmiem uzklāts asfaltbetona segums. Darbs pie ceļu un ielu kvalitātes
uzlabošanas plānots arī šogad. Ir izstrādāti trīs investīciju projekti uzņēmējdarbības
infrastruktūrai svarīgu pievedceļu sakārtošanai, kas dos iespēju kapitāli sakārtot vairāk
kā 6 km mūsu novada ceļu un ielu.
2016. gadā ir rekonstruēta mūzikas un mākslas skolas aktu zāle, nomainīta kultūras nama zāles grīda, veikta Stirnienes skolas pirmā stāva pārbūve atbilstoši pansionāta vajadzībām. Šogad plānota skolas slēgšana un pansionāta pārcelšana uz Stirnieni,
tāpat paralēli tiks veikta otrā stāva un internāta telpu pārbūve. Pagājušajā gadā izstrādāti un atbalstu guvuši vairāki gan lielāki, gan mazāki ES fondu investīciju projekti,
kuru ieviešana plānota šogad. Kā liels izaicinājums un milzīgs ieguvums nākotnei būs
pils jumta nomaiņa, jau iepriekš minētie ceļu pārbūves projekti. Šogad lielāka uzmanība tiks pievērsta atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanai. Ir jāpanāk, lai atkritumu
konteineri būtu katram atkritumu radītājam, jāmācās šķirot atkritumus un veidot šķirotu
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atkritumu savākšanas sistēmu. Komunālo pakalpojumu jomā šogad plānots izstrādāt Varakļānu pilsētas siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijas projektu cerot
uz investīciju piesaisti ES fondos.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
vēlos mudināt izvērtēt iespējas veikt
energoefektivitātes pasākumus savām
mājām. Mums šobrīd ir Kosmonautu ielas 13 un 15 māju veiksmīgie piemēri. Lai
arī vēlme pēc lielāka ietaupījuma un mazākām maksām ir pašsaprotama, tomēr
māju vizuālais stāvoklis, sakārtots jumta
segums, nomainīti logi, siltuma apgādes
sistēma un siltinājums nodrošina labvēlīgus dzīves apstākļus, ir palielinājusies
māju ilgmūžība, cēlusies dzīvokļu vērtība.
Visi minētie, neminētie, paveiktie un
plānotie darbi nav iespējami bez darbīgiem cilvēkiem. Paldies visiem, kas strādā mūsu novadā, ir aktīvi un ieinteresēti
mūsu attīstībā. Paldies visiem kolēģiem
pašvaldībā, kas katrs veic savus darbus,
un no katra atbildīgi paveikta darba veidojas mūsu kopējā labklājība.
Lai 2017. gadā mums ik vienam izdodas piepildīt savas būtiskākās vēlmes, lai
izdodas dzīvot ar labām domām, pozitīvu
attieksmi, kas bagātina mūs un sniedz
enerģiju tuvākajiem!

Novada domes deputāts
Jānis Erels
Kā
Varakļānu novada
deputāts esmu
abus sasaukumus. Strādāju
„Budžeta, likumības un saimniecisko
lietu
komitejā”. Šajos gados pašvaldība ir paveikusi ļoti daudzus darbus un izcelt kaut ko
ir grūti.
Varakļānos – ūdensvads un kanalizācija, vidusskolas sporta laukums, pilsētas
skvēra pārveide, sociālo māju renovācija,
Kosmonautu ielas daudzdzīvokļu mājas
renovācija, ielu remonts, „vienas pieturas
aģentūras” izveide un daudzi citi.
Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.

Varakļānu pagastā – Kokaru ciema infrastruktūras sakārtošana un Stirnienes muižas renovācija.
Murmastienes pagastā – ūdenssaimniecības sakārtošana,
kultūras centra būvniecība un izveide, ceļu remonts u.c.
Visi veiktie darbi novadā ir nepieciešami iedzīvotājiem un
novada viesiem, bet izceļami būtu: pilsētas skvērs, renovētās
mājas, skolas sporta laukums, Stirnienes muižas komplekss.
Kā novada iedzīvotājs iespēju robežās palīdzu pašvaldībai
dažādās aktivitātēs. Ja laika apstākļi atļauj, organizēju auto sacensības uz ledus „Ļovānos”. Šogad plānojam uz pēdējo janvāra svētdienu. 2016. gada vasarā Varakļānos notika lielas zemessardzes mācības un kā bāze bija SIA „JILLS” teritorija. Manā
atbildībā bija saimnieciskās lietas.
Pēc manām domām, novadā vēl varētu organizēt pa vienam
vasaras un ziemas sporta pasākumam ar iestāžu un ģimeņu piedalīšanos.
Ja man jautā, kas ir Varakļānu novads, tad mana atbilde ir:
„Atbrauc pie mums un pārliecinies, cik šeit ir sakopta un dabiska
vide, jauki un atsaucīgi cilvēki!”

Varakļānu novada
domes deputāte
Anita Saleniece
Pateicoties maniem vēlētājiem, jau otro sasaukumu esmu
Varakļānu novada domes deputāte, un man ir bijusi iespēja
redzēt lielās politikas atbalsis
tajā laikā – 2009. gada vasarā
–, kad Latvijā rajonus nomainīja
novadi. Esmu izjutusi visas peripetijas, ambīcijas, principus
jaunās administratīvās teritorijas izveidē, kā arī lepnumu par
mūsu novadu. Uzskatu, ka novada darbība šajos gados un arī
tagad ir veiksmīga un pierādījusi, ka esam pašpietiekami visās
jomās, realizējot pašvaldības funkcijas, kā arī spējot sadarboties ar kaimiņu novadiem. Gribētos, lai arī turpmāk novads spētu pastāvēt, lai Latvijas politiķu lielie projekti autoritārā veidā
neizjauktu novada patstāvību, lai nodokļu politika, u.c. ļautu
Latvijas iedzīvotājiem uzlabot savu sociāli ekonomisko situāciju. Arī mūsu novada attīstībai būtiskāko uzplaukumu var nest
uzņēmējdarbības aktivitātes, kas risinātu darba vietu problēmu
un veicinātu novada attīstību. Mūsu novadā gan lielie, gan mazie ražotāji ir tieši tie, kuri atsaucīgi atbalsta sociālas jomas, kultūras un izglītības pasākumus.
Abus sasaukumus strādāju Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā, un, pārskatot šajā laikā paveikto, gribu dalīties pardomās, kuras jomas, manuprāt, ir aktuālākās.
Pirmkārt, tās ir rūpes par līdzcilvēkiem, jo pašvaldība ir pieņēmusi virkni pozitīvu lēmumu, lai uzlabotu atsevišķu sociālo
grupu, bērnu, jauniešu ikdienu. Viens no tādiem veiksmīgiem
projektiem bija divu sociālo māju atvēršana, kas būtiski uzlaboja to iedzīvotāju sadzīves apstākļus.
Mūsu novads bija viens no pirmajiem, kas nodrošināja mācību gada laikā bezmaksas pusdienas novada izglītojamajiem.
Visu pašvaldības darbības laiku ir atbalstīti un apsveikti jaundzimušie Varakļānu novada pilsoņi, skolas gaitas uzsākušie
pirmklasnieki, izcilākie 9.,12. klašu absolventi, aktīvisti, konkursu, olimpiāžu dalībnieki, mūsu jauniešu viesošanās sadarbības
pilsētā Vaijē, Eiropas jauniešu dienās Strasbūrā u.c., jo mūsu
visu rūpe, lai jaunais cilvēks šeit varētu veidoties kā daudzpusīga personība. Īpaši pašvaldība ir atbalstījusi sportu, aktīvu dzī-

vesveidu – to visspilgtāk raksturo mūsu novada jaunā tradīcija
– jau plašu popularitāti ieguvušais velobrauciens. Mūsu sportisti – gan seniori, gan jauniesi – popularizē Varakļānu novadu
ar savam sportiskajām veiksmēm Latvijā un arī ārzemēs, Gribu
izcelt ielu futbola komandu „Varakļāni” kā uzvarētājus Eiropas
ielu futbola čempionātā.
Vienmēr esmu atbalstījusi iesniegtos projektus, lai novada
attīstībai piesaistītu sponsoru un dažādu Eiropas projektu naudu, lai attīstītos uzņēmējdarbība, infrastruktūra. Bez lielajiem
daudzu tūkstošu projektiem atzinīgi vērtēju un atbalstu mūsu
iedzīvotāju grupu projektus, jo kopienas iniciatīva ir tā, kas saskata neizmantotās rezerves un atrod nepieciešamākos ieguldījumus. Biedrību „Sinerģija”, „Pieaugušo izglītības projekts”,
„Dzērvenīte”, „Pīlādzītis”, „Mēs saviem bērniem”, veselības
veicināsanas un slimību profilakses, zupas virtuves darbības
nodrošināšanas, u.c. jomas projekti ir konkrēti un ātri sasniedz
iecerētos mērķus.
Varakļānu novadā ir arī virkne problēmu, kas būtiski ietekmē attīstības procesus. Vissatraucošākā ir demogrāfiskā situācija, jo maza izglītojamo skaita ietekmē ir apdraudēta izglītības
iestāžu vai atsevišķu izglītības posmu pastāvēšana novadā.
Kā risināmu problēmu gribu minēt arī pašvaldības dzīvojamā
fonda slikto stāvokli, kas nenodrošina cilvēka cienīgus dzīves
apstākļus.
Vēlētos, lai pašvaldības deputāti arī turpmāk atbalstītu projektus Varakļānu muižas pils attīstības iespējām, lai šis atbalsts
nestu redzamus augļus un lai mūsu pils atdzimtu kā aktīvs kultūras centrs, Varakļānu novada kultūras vērtību simbols.
Mans vēlējums 2017. gadā – meklēt un saskatīt lielas norises mazajās, lepoties un atbalstīt darbīgos Varakļānu novada
ļaudis, kopt kristīgās vērtības un atbalstīt mūsu jauno paaudzi.

Varakļānu novada
domes deputāte
Dina Inķēna
Atšķirībā no kolēģiem, Varakļānu novada domes deputāte esmu pirmo sasaukumu,
tātad nepilnus četrus gadus.
Darbojos sociālo jautājumu komitejā. Uzsākot darbu, pozitīvi
pārsteidza tas, ka domes darbā
lēmumus pieņemam, nevis domājot par to, no kura saraksta
tie izvirzīti, bet uzklausot viedokļus un balstoties uz lietas būtību. Tas rada patīkamu darba
atmosfēru un sajūtu, ka kopīgi
virzāmies uz kopīgu mērķi. Protams, vienmēr būs daudz vēlmju un vajadzību, kuras piepildīt nebūs iespējams. Tomēr, man
šķiet, ka no savas puses mēs cenšamies atbalstīt to, lai novada
iedzīvotājiem būtu patīkama un sakopta vide, kā arī nodrošinātas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību, medicīnas un sociālos
pakalpojumus. Ne mazāk svarīgi ir kultūras un sporta pasākumi, un arī tos iespēju robežās vienmēr esam centušies atbalstīt.
Sevišķi patīkami ir reizēs, kad atbalstītie pasākumi, piemēram,
Varakļānu ielu futbolistu starti, izskan tālu aiz novada un pat
valsts robežām.
Biežāk gan darbs sastāv no pavisam praktisku un ikdienišķu jautājumu izskatīšanu. Cenšamies, lai tiktu atrisināti pēc
iespējas ātrāk un ērtāk iedzīvotājiem. Personīgi man liekas
svarīgi, ka deputāti vienbalsīgi atbalsta ieceres, kuras vērstas
uz jebkādu attīstību – Eirpoas fondu projekti, kultūrvēsturiskā
mantojuma sagalabāšana, infrastruktūras uzlabošana. Vēl gri-
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bētos izveidot kādu projektu konkursu, ar kura palīdzību varētu
atbalstīt tieši novada iedzīvotāju iniciatīvas. Domāju, tas varētu
radīt lielāku sabiedrības ieinteresētību un varbūt arī ieraudzīt vēl
neapzinātas iespējas.
Paldies par sadarbību, sapratni un reizēm tik nepieciešamo
atbalstu – Varakļānu novada domei, domes priekšsēdētājam
Mārim Justam, izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam! Paldies
katram novada iedzīvotājam par izrādīto atbalstu un uzticību!
Lai veiksme, spēks, gaišums, radošums un uzdrīkstēšanās
mums visiem Jaunajā 2017. gadā!

Varakļānu novada
domes deputāte
Modra Vilkauša
Mans deputātes stāžs ir no
1997. gada marta mēneša – 12
gadi Murmastienes pagastā un
astotais gads Varakļānu novada
domē. Gadi ir pagājuši tik ātri,
un ir bijis tik daudz notikumu, ka,
raugoties atpakaļ, nemaz nevar
pateikt, kas ir bijis svarīgākais
un sarežģītākais, kas bija jārisina
aizvadītajā laikā. Esmu cilvēks,
kas nerakājas pagātnē, meklējot
un atceroties negatīvo. Dzīvoju
un priecājos par visu labo, kas notiek, par gaišiem cilvēkiem, par
labajiem darbiem, kas izdevušies mūsu pašvaldībai. Cilvēki vērtē
pašvaldības, domes, tās vadības darbu pēc redzamām, taustāmām lietām un paveiktiem darbiem. Tā arī es – esmu gandarīta
un lepna par moderno, mūsdienīgo centrālo skvēru Varakļānu
pilsētā (it sevišķi, kad vadu ekskursijas mūsu pilsētas ciemiņiem).
Liels prieks par manā dzīvē tuvām un mīļām vietām, kuras tagad
ir skaistas un pievilcīgas – Stirnienes muižas kompleksu un Murmastienes centru, pagasta pāŗvaldes ēku, kura sakoptības ziņā
ir paraugs visām novada iestādēm.
Apsveicami, ka domes vadība pievērš uzmanību tam, lai
sapostu pilsētu svētkos, vasarā veido dažādus akcentus, kur
piesaistīt skatu. Reizēm gan sanāk raibi un ne visai gaumīgi, bet
mums visiem jāmācās un līdzekļu arī visam vajag ne mazums.
Nākošajam domes sastāvam varbūt izdosies sakārtot jautājumus, kas saistās ar komunālajiem pakalpojumiem. Manuprāt, tā
ir vislielākā pašvaldības problēma, kas ilgst daudzu gadu garumā – pašvaldības SIA grimst nenomaksāto parādu katlā, no kura
nevar un neredz iespēju atsperties un izķepuroties.
Mazai pašvaldībai ir savi trūkumi, savas priekšrocības. Viena no priekšrocībām – mēs katrs varam gandrīz jebkurā laikā
piezvanīt vai satikt domes vadību, kas lielās nemaz nav tik viegli
izdarāms. Neraugoties uz to, mums biežāk būtu jākomunicē ar
iedzīvotājiem, jāinformē par izdarītajiem un neizdarītajiem darbiem un jārīko tikšanās.
Pēdējos gados daudz sakoptāks ir kļuvis parks, vairs nav
kauns vest ekskursantus, kuri ir patīkami pārsteigti par plašo
teritoriju, kas ir pašvaldības pārziņā. Prieks, ka beidzot sāksies
reāli darbi mūsu novada īpašās rotas – pils atjaunošanā. Nekad
neviens deputāts nav šaubījies par nepieciešamajiem ieguldījumiem šajā ēkā. Šogad pils tiks pie jauna jumta, bet ticu un
esmu pārliecināta, ka tas ir tikai sākums skaistās ēkas lielajām
un labajām pārmaiņām.
Ja man internetā vajadzētu aizpildīt šķirkli Varakļānu novada
pašvaldība – es rakstītu – Mazs bij’ tēva novadiņš, bet diženi
turējās!
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Varakļānu novada
domes deputāts
Jānis Vēvers
Kopējais deputāta stāžs ir
gana liels, jau pirms novadu reformas! Varētu būt kādi 16 gadi.
Darbojos Finanšu un attīstības
komitejā un administratīvajā komisijā!
Viena no svarīgām problēmām 2016. gadā, kā jau līdzīgi
citās pašvaldībās, ir komunālo
maksājumu parādnieki! Tas ir kā
apburtais loks attiecībā uz komunālo uzņēmumu! Iedzīvotājiem nemaksātājiem vajadzētu aizdomāties, kā komunālajam uzņēmumam apsaimniekot mājas, nodrošināt siltumu (malku,) ūdeni, attīrīšanas iekārtu darbību u.t.t.
Veiksmīgākais un pamanāmākais no darbiem, protams, ir
pilsētas centrā jaunizveidotais Skvērs ar strūklaku un oriģināli
veiksmīgo lapsas simbolu – Saules pulkstenī! Manuprāt, pelnīta
uzslava projektētājiem – izpildītājiem! Iedzīvotājiem liels ieguvums ir realizētie ūdens saimniecības projekti Varakļānos un
Murmastienē.
Novadā mums kā Mazā Rundāle, kuru novada iedzīvotājiem
ikdienā sanāk redzēt retāk, ir skaisti izgaismotā Varakļānu pils un
Stirnienes Muiža!
Žēl, ka nav rasts risinājums un netiek saulītē celta (atbrīvota
no koku gūsta) Sv. Viktora kapela „Apaļā baznīca”, kas ir mūsu
pilsētai unikāls vēsturisks apskates objekts!
Priecē sakārtotā lauku teritorija, centri – Murmastiene un
Stirniene, kur veiksmīgi darbojas daudzi pašdarbības kolektīvi!
Pateicību visiem darba darītājiem un veiksmi Jānim Mozgam.
Prieks un atzinīgi var novērtēt ikkatru novada pasākumu, ko
organizē Līga Rubīne! Visi pasākumi ir augstā līmenī, viss līdz
niansēm profesionāli un mākslinieciski pārdomāts! Veiksmi un
radošu viņai Jauno gadu!
Manuprāt, novada pasākumu plāns ir labs un pietiekošs, jo
tas ir cieši saistīts ar budžetu un mūsu iespējām! Lai gan priecētu, ka apzinātu un vairāk koncertos iesaistītu mūsu novada
izaugušos talantus – māksliniekus, varbūt sapulcinot tos kopā
uz kādu lielu pasākumu – koncertu!?
Kopumā Varakļānu novada pašvaldībā ir sakārtota teritorija ar skaistu, baltu pilsētu, ar darbīgiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, ar tīru, pareizu latgaliešu valodu,
dvēseliski patiesiem, sirsnīgiem cilvēkiem! Visiem enerģisku un
veiksmīgu Jauno gadu!

Varakļānu novada
domes deputāts
Oskars Kančs
Domē darbojos no 2013.
gada, Finanšu komitejā un Zemes lietu komisijā.
Darbojoties maza novada
apstākļos, nav svarīgu vai nesvarīgu jautājumu, tāpēc jebkurš
jautājums ir svarīgs.
Gribas atzīmēt ūdenssaimniecības sakārtošanu novadā,
Turpinājums 5. lpp.
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Sirsnīgi sveicam
novada jubilārus!

50
Ņina Broka
Ineta Pastare
Aigars Zvaigzne-Tavars

Kaut ko klusiņām, klusiņām – kā krīt sniegs,
kaut ko viegliņām, viegliņām – kā tālu atmiņu
tu man nodziedi, viss vienalga, no kurienes,
es tik tuvu tev esmu, ka noteikti dzirdēšu.
Tuvāk būt – tas, vienalga, nav iespējams,
es tik tuvu tev esmu, ka tāluma nemana,
viss, kas pastāv starp mums, tikai savieno –
tāda caurspīdīga var pasaule būt, kad ir laimīga,
tad var klusiņām – kā krīt sniegs –
un tik viegliņām, viegliņām – kā tālu atmiņu –
nodziedāt pašu skumjāko, bet būs priecīgi.
(Ojārs Vācietis)

55
Tatjana Grigorjeva
Sarmīte Kalniņa
Aivars Pelšs
Anna Siksaliete

15
Elvis Ančevs
Janita Broka
Reinis Zeps

35
Gita Kokare
Artis Podziņš
Rudīte Sondore

18
Mairis Kančs

40
Jānis Brencis
Māris Dūda-Čačs
Vita Upīte
Jānis Kassalietis
Svetlana Kapkova
Raimonds RampsRampāns

20
Ralfs Bernāns
Liene Marinska
25
Pēteris Barševskis
Elīza Briška
Madara Madžule
Gints Mičuls
Armands Naglis
30
Laura Lazda
Santa Strušele

45
Aivars Birkens
Sarmīte Gorsāne
Santa Jokuma
Ilga Krūmiņa
Velta Latkovska

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) paziņot
laikraksta redaktorei
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv).
Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru
dzīvesvieta netiek norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem
un uzvārdiem, bet atšķirīgiem gadu skaitļiem un jubilejas mēnešiem.
Būsim korekti pret jubilāriem! Mēs taču zinām savu draugu un radu dzimšanas dienu datumus, vai ne! Paldies!

60
Andrejs Bečs
Anna Vilkauša
65
Aleksandrs Leimanis
70
Jānis Bārbals
Jānis Siliņš
Konstantīns Skabs
75
Valentīna Kupča
Genovefa Melne
80
Veronika Grandāle
Lonija Mozga
Janīna Strode
Veneranda Zepa
85
Julijana Broka
Konstancija Kanča
Valērija Solozemniece
90
Anna Lucāne
Pēteris Pauniņš
95
Tekla Bernāne
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Turpinājums no 3. lpp.

prieks, ka ir saglabāts un uzlabots Veselības aprūpes centrs, novada grantēto ceļu uzturēšana ar saviem spēkiem.
Kā pamanāmākie darbi Varakļānu centra sakārtošana, Murmastienes centra sakārtošana.
Izvēloties darboties gribošus un varošus cilvēkus, ir ļoti uzlabojusies novada kultūras dzīve, kas sniedz iedzīvotājiem vispusīgu atpūtu un izklaidi. Pats piedalos pašdarbībā un līdz ar to visur
sanāk līdzdarboties novada dzīvē. Biežāk vēlētos sporta aktivitātes gan pieaugušiem, gan jauniešiem visa novada ietvaros.
Noteikti būtu jārīko regulāras tikšanās ar novada iedzīvotājiem, tā labāk notiktu iedzīvotāju informētība par novadā notiekošo un arī cilvēku vēlmes tiktu uzklausītas labāk.
Ja es rakstītu šķirklī par novadu, tad „Mazs, bet ņiprs” .
Ja mēs turēsimies uz viena viļņa, tad mūsu novads plauks
un zels.
Darboties prieku visiem Jaunajā 2017. gadā!

Varakļānu novada
domes deputāts
Gunārs Puntužs
Pašvaldības deputāts esmu
jau trešo sasaukumu, tātad šis
ir jau divpadsmitais gads. Deputāts biju Varakļānu pilsētas pašvaldībā pirms teritoriālās reformas un tagad arī novada pašvaldībā. Šajā sasaukumā darbojos
Budžeta un finansu komitejā un
iepirkuma komisijā.
Svarīgākā problēma, kas skar lielu daļu Varakļānu pilsētas un līdz ar to visa novada iedzīvotāju, ir stāvoklis Varakļānu
DzKU. Pašvaldība ik pa laikam atgriežas pie šīs problēmas, taču
tās risinājums joprojām tā arī nav rasts.
Pēdējā laikā iedzīvotājiem pamanāmu darbu ir paveikts
diezgan daudz: Varakļānu pilsētas centrālais laukums, sakārtotā vide Murmastienē un Stirnienē, nosiltinātās dzīvojamās mājas, lauku ceļu remonts. Ļoti daudz ir veikti tādi darbi, kas lielākajai daļai iedzīvotāju paliek nepamanīti. Manuprāt, veiksmīgi
darbojas sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa. Nepārtraukti
tiek uzlabota pašvaldības iestāžu materiāli tehniskā bāze.
Ceru, ka pozitīvs rezultāts būs arī pansionāta „Varavīksne”
pārvietošanai uz Stirnieni.
Visaktīvākā līdzdalība pašvaldības darbā man ir Iepirkumu
komisijā. Par pozitīvāko šīs komisijas darbā uzskatu to, ka esam
izvairījušies no komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas, kas
ļauj iecerētos projektus realizēt paredzētajos termiņos.
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Gribētos novada iedzīvotājus vairāk iesaistīt fiziskās aktivitātēs, sevišķi bērnus kopā ar vecākiem. Vēlētos, lai neizzūd jau
iestrādātas novada tradīcijas – velobrauciens, mākslinieku plenērs, tradicionālie sporta pasākumi u.c.
Svarīgākais Varakļānu novadā ir tas, ka, neskatoties uz
salīdzinoši nelielo iedzīvotāju skaitu, cilvēkiem, dzīvojot šeit, ir
iespēja saņemt praktiski visus tos pašus pakalpojumus, ko lielajās pašvaldībās. Un pats svarīgākais novadā ir tā cilvēki, jo
viss pozitīvais ir paveikts novada
cilvēku rokām.

Varakļānu novada
domes deputāts
Gunārs Gabrišs
Varakļānu novada domē
kā deputāts darbojos kopš novada dibināšanas. Pirms tam
ar pārtraukumiem biju pilsētas
deputāts. Darbojos Sociālo lietu komisijā un vadu Varakļānu
novada Administratīvo komiteju.
Tagad daudzus jautājumus, ko
agrāk risināja deputāti, veic novada iestādes un struktūrvienības. Manuprāt, veiksmīgi strādā sociālais dienests un atīstības
nodaļa.
Pazīstu gandrīz visus pilsētas un pagastu iedzīvotājus. Ļoti
vērtīgi ir mūsu cilvēki, kas ar darbu nodrošina sevi, savu ģimeni
un dod darbu arī citiem. Tie ir mūsu uzņēmēji, zemnieki, piemājas saimniecību īpašnieki un citas uzņēmējdarbības nozares.
Ir svarīgi katram darbam atrast īsto darba darītāju. Manuprāt,
cilvēki savā vietā ir kultūras nama vadītāja Līga, „Reversium”
kora vadītāji Ieva un Jānis, kapu uzraugs Mārtiņš, mūsu ārsti, ārstu palīgi, aptiekāri, ugunsdzēsēji, skolotāji, apkopēji, šoferi un
daudzi, daudzi citu profesiju pārstāvji, kuri ar savu darbu rada
materiālās un garīgās vērtības.
Pašvaldības darbu vērtē pēc tā, cik ātri un kvalitatīvi tiek
sniegti iedzīvotājus interesējošie pakalpojumi, vai rasti risinājumi dažādās dzīves situācijās. Mums ir svarīgi arī tas, kā mēs
izskatāmies, kā mūs uztver citu novadu iedzīvotāji.
Pēdējos gados ir daudz izdarīts vides un infrastruktūras
sakopšanā – skvēri, ceļi, mājas. Perspektīvā paredzēta kultūras
nama laukuma rekonstrukcija, kam būtu jāiet kopā ar apaļās
baznīcas – sv. Viktora kapelas restaurāciju un apkārtnes rekonstrukciju.
2017. gads ir Latgales kongresa simtgades gads. Vēlu visiem novadniekiem veselību un panākumus!

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

2016. gada 29. decembrī
Nr. 16

1. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2016. gada budžetu”” apstiprināšana.
2. Par Varakļānu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
3. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām apstiprināšana.
4. Par Varakļānu novada Attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam aktua-

lizāciju.
5. Par projektu “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā”.
6. Par zemes nomu.
7. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar VAS „Ceļu satiksmes direkcija”.
8. Par zemes ierīcības projekta „Cakulaine” apstiprināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta „Eglinieki A” apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Brūklene” nosacītās cenas apstiprināšanu un
pārdošanu par brīvu cenu.
11. Par nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1” nosacītās cenas apstiprināša-

nu un pārdošanu par brīvu cenu.
12. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
13. Par nekustamā īpašuma „Lāči”
sadalīšanu.
14. Par finansiālu palīdzību Murjāņu
sporta ģimnāzijas audzēknim R.J.
15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu A.P.
16. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pārtraukšanu pirms termiņa.
M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvedības nodaļas vadītāja
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Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību
aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu,
kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu
iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM)
informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā.
No 2017. gada 1. janvāra:
 Minimālā mēneša darba alga
normāla darba laika ietvaros būs 380
euro.
 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma
pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu
„Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai
pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot
pensijas, tās palielināsies cilvēkiem,
kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus
pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem
papildus nekas nav jādara. Pārskatīto
pensijas apmēru noteiks no 2017. gada
1. janvāra un par periodu no 1. janvāra
to izmaksās līdz 2017. gada jūnijam.
 Slimības pabalstu izmaksās
cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem
ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu,
reģistrējoties Nodarbinātības valsts
aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka
pabalstu.
 Pagarinās
bezdarbnieka
pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas
periodu - sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus
pēdējo 16 mēnešu periodā (šobrīd 9
mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
Personai, kura bezdarbnieka statusu
būs ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu
noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko
regulējumu, kas ir spēkā līdz šā gada
beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai
pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu,
būs jābūt veikušiem sociālās iemaksas
vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā.
 Tiesības uz vecāku pabalstu
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības
ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā.
 Ģimenes valsts pabalsts par
ceturto un nākamajiem bērniem būs
50,07 euro mēnesī pašreizējo 34,14

euro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par
pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas
periods. Proti, VSAA no 2017. gada 1.
janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru,
un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz
2017. gada 1. maijam.
 Valsts sociālos pabalstus
(ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu
mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no
tiesību rašanās dienas.
 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta
saņēmējiem un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai,
apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171
euro (šobrīd no 142,29 euro). Savukārt
bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par
personu turpmāk veiks sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171
euro (šobrīd – no 71,14euro).
 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (šobrīd – 64,03 euro,
personai ar invaliditāti kopš bērnības
– 106,72 euro) piešķirs personai, kurai
nav tiesību uz valsts pensiju, nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu
(iepriekš – pabalstu piešķīra, ja persona
bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu).
 Vienam no adoptētājiem, kurš
adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu
bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu
apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un par šo
laiku tiks veiktas iemaksas sociālajai
apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 Vecāku pabalsta un bērnu
kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks
veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes
apdrošināšanai no 171 euro (līdz šim
no 142,29 euro).
 Pilnveidoti nosacījumi vecāku
pabalsta piešķiršanai – no 2017. gada
1. janvāra tiesības uz vecāku pabalstu
būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības

ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim,
pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba
tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).
 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam
būs 95 euro, par bērna uzturēšanu no
septiņiem līdz 18 gadiem – 114 euro
(līdz šim 45,53 euro). VSAA no 2017.
gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta
apmēru un starpību izmaksās līdz 2017.
gada 1. jūlijam (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
 Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171
euro (līdz šim 49,80 euro) Turklāt tiks
veiktas arī sociālās apdrošināšanas
iemaksas par periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017.
gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības
apmēru un starpību izmaksās līdz 2017.
gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
No 2017. gada 1. aprīļa:
 Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem - apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta un
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu
minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6
gadu vecuma sasniegšanai minimālais
apmērs būs 92,5 euro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 euro),
bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru
un par periodu no 1. aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī (pārejas periods nepieciešams
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas
sistēmās).
No 2017. gada 1. oktobra:
 Pensiju indeksācijā piemēros
50% (iepriekšējo 25% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists, 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv
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I semestra rezultāti Varakļānu vidusskolā
2016./2017. m.g. I semestrī Varakļānu vidusskolā mācījās 259 audzēkņi.
Skolēnu sekmes ir pietiekamā līmenī, jo
vidējais vērtējums skolā – 6,48.
Augsts sekmju līmenis –
13 skolēni – 5%
Optimāls sekmju līmenis –
90 skolēni – 35%
Pietiekams sekmju līmenis –
114 skolēni – 44%
Nepietiekams sekmju līmenis –
42 skolēni – 16%
Kopā augsts un optimāls
zināšanu līmenis –
40 % skolēnu.
Skolēniem labākas sekmes ir spēju
priekšmetos – mākslā, mūzikā, sportā,
praktiskas ievirzes priekšmetos: mājsaimniecībā – 7,79, vizuālajā mākslā –
7,74, sportā – 7,39, mājturībā un tehnoloģijās, psiholoģijā – 7,33, u.c.
Vidējie vērtējumi liecina, ka šo
priekšmetu apguves līmenis ir optimāls.
Eksaktie priekšmeti sagādā skolēniem lielākas grūtības, tāpēc tajos vērtējumi daudziem skolēniem ir viduvēji:
ķīmijā – 5,11, fizikā – 5,14, bioloģijā –
5,24, krievu valodā – 5,68, matemātikā
– 5,86, u.c. Šajos priekšmetos skolēnu zināšanu līmenis ir diferencēts, jo ir
skolēni, kuri sekmīgi piedalās dabaszinātņu priekšmetu olimpiādēs un arī
savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar

šo jomu.
I semestri noslēdzot, gandarī tas,
ka skolā ir tādi audzēkņi, kuri mācās ļoti
labi, teicami un izcili.
Renāte Bernāne – 2. kl.
Alita Grandāne – 2. kl.
Karīna Vingre – 2. kl.
Katrīna Elizabete Dzerkale – 3.a kl.
Laura Kassaliete – 3.a kl.
Anna Mālniece – 3.a kl.
Gustavs Naglis – 3.a kl.
Elvis Strods – 3.a kl.
Emīls Vecozols – 3.a kl.
Sigita Kanča – 3. b kl.
Markuss Svalbs – 3. b kl.
Laima Melne – 4. a kl.
Patrīcija Masaļska – 6. kl.
Pārskatot sekmju kopsavilkumus,
secinām, ka 23 skolēniem I semestra
noslēgumā ir tikai vienā priekšmetā vērtējums 5 balles, tā ka vēlam saņemties
un uzlabot savas sekmes optimālā līmenī.
Zinību dienas svētkos izskanēja
gandarījums par mūsu absolventiem,
kuri studē augstākajās izglītības iestādēs, 89% – budžeta grupās. Novēlēsim
viņiem veiksmi pirmajā sesijā, kā arī
pārliecību, ka izvēlētā profesija un studiju virziens ir īstais.
Par labu zināšanu līmeni un tālākizglītības motivāciju Varakļānu vidusskolas skolotāji ir saņēmuši pateicības
no augstskolām. Ķīmijas skolotāju Ilgu

Krūmiņu par panākumiem absolventu
mācīšanā apbalvoja RTU, latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Caune, vēstures skolotāja Ingrīda Dalecka
saņēma pateicības rakstus no RA, Varakļānu vidusskolai apliecinājumi par
veiksmīgu skolēnu sagatavošanu studijām saņemti no BA un RSU („stradiņos” studē pieci mūsu absolventi).
Oktobrī interneta vietnēs tika ievietoti dažādu organizāciju reitingi par skolu vietu sadalījumu pēc CE rezultātiem,
kā arī pēc rezultātiem valsts olimpiādēs
un konkursos.
Pagājuša gada absolventi mūsu
skolu ierindoja dalītajā 34. – 38. vietā
175 mazo viduskolu grupā par panākumiem valsts olimpiādēs un konkursos.
Draudzīgā aicinājuma reitingā, kur
tiek izvērtēti centralizēto eksāmenu
rezultāti, esam 33. vietā 195 pilsētas
skolu grupā (6. v. – latviešu valodā un
literatūrā; nominācijā dabas zinības,
kur vērtē bioloģijas, fizikas, ķīmijas CE
rezultātus – 12. v.).
2016. gads noslēdzies cerīgi, un
notikušās labās lietas motivē gan skolēnus, gan pedagogus arī 2017. gadā
piepildīt katra kluso sapni, izkrāsot
gaišo vēlmju varavīksni, atrisināt savu
veiksmes formulu.
Anita Saleniece,
direktora vietniece mācību darbā

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Varakļānu novadā uz 01.01.2017.
Iedzīvotāju skaits 3455 (Varakļānu pagasts 762, Varakļāni 1962, Murmastienes pagasts 731).
Statistikai – 01.01.2016. – 3522 (Varakļānu pagasts 794, Varakļāni 1972,
Murmastienes pagasts 756).
Visvecākā novada iedzīvotāja Murmastienes pagastā Helēna Čevere (dzimusi 1918. gadā).
Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā laikā no 01.01.2016. līdz
31.12.2016.
- Reģistrētas 7 laulības, no kurām
3 noslēgtas baznīcā (Stirnienes svētā
Laura Romas katoļu baznīcā – 2, Varakļānu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā – 1) un 4 noslēgtas Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā (no kurām

1 laulību reģistrācija svinīgi noslēgta
Varakļānu pilī). Pirmajās laulībās stājās
6 vīrieši un 5 sievietes, otrās laulības – 1
vīrietim un 2 sievietēm.
- Reģistrēta divdesmit četru bērniņu dzimšana.
2016. gadā pirmais bērniņš – Sofija
– reģistrēta janvāra mēnesī, bet dzimusi
2015. gadā un 2017. gadā pirmais bērniņš reģistrēts janvāri, bet dzimis 2016.
gada decembrī.
2016. gadā pasaulē nākuši deviņi
zēni – Rodrigo, Tomass, Toms, Renārs,
Kaspars, Roberts, Jānis, Ralfs, Patriks
un piecpadsmit meitenes – Ieva, Amanda, Amanda, Elīna, Nikola, Undīne, Estere, Endija, Loreta, Jasmīna, FelicitaIveta, Agnese, Viktorija, Luīze, Elvīra.
Laulībā dzimuši 6 bērniņi, paternitāte (vecāki dzīvo nereģistrētās attiecībās) noteikta 15 bērniņiem, bet 4 bērniņiem ir tikai mammas. Jaunākā mamma

15 gadus jauna, drosmīgākā mamma
39 gadus jauna, tēti – 20 gadus jauns
un 42 gadus jauns. Kā trešais bērniņš
dzimis trīs ģimenēs, otrais bērniņš – 12
ģimenēm, pirmais bērniņš – 8 ģimenēs
un sestais bērniņš vienā ģimenē.
- Reģistrēti 50 miršanas fakti (31 vīrietis un 19 sievietes).
Varakļānu pagastā miruši – 11 (9 vīrieši un 2 sievietes),
Varakļānu pilsētā – 29 (18 vīrieši un
11 sievietes), Murmastienes pagastā –
6 (2 vīrieši un 4 sievietes). 4 (2 vīrieši un
2 sievietes) miršanas reģistri sastādīti
personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvietas bija Dekšāres pagasts, Viļānu
novads.
Vecākais mirušais bija 90 gadus
vecs, jaunākais – 45 gadus jauns.
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UZMANĪBU –
SVARĪGI!
Ja nav nepieciešamo dokumentu
(pases, identifikācijas kartes jeb personas apliecības, bankas konta numurs)
iesniedzot iesniegumus klātienē, pakalpojumu nav iespējams saņemt.
Lai saņemtu pakalpojumu Varakļānu novada VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase
vai identifikācijas karte (personas apliecība).
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā
paraksta viedkarti.
Kontakti:
Varakļānu novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV-4838
Darba laiks:
P. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
O. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
T. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
C. 8.00 – 12:00 un 13.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
S., Sv. BRĪVS
Tālrunis: 64860870,
e-pasts: varaklani@pakalpojumucentrs.lv
www.varaklanunovads.lv/VPVKAC

Varakļānu novada
VPVKAC sniegtie
pakalpojumi:
Klātienē var pieteikt noteiktus šādu
valsts iestāžu pakalpojumus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.
Tiek sniegta informācija par vairāku
valsts iestāžu e-pakalpojumiem un
palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests;
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.

Projekts „Valsts kultūras pieminekļa Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu „Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”. Projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2201000004. Projekta mērķis ir saglabāt un atjaunot nozīmīgu Valsts kultūrvēsturisku pieminekli Nr. 6484 – Varakļānu muižas pili, lai saglābtu vēsturisko ēku, radītu to pievilcīgu
apmeklētājiem un veicinātu tūrismu. Projekta tiešais mērķis ir atjaunot Varakļānu muižas pils jumtu, veicot jumta seguma nomaiņu uz vēsturisko dakstiņu jumtu.
Projektu plānots īstenot 2017. gadā.

Projekts „Specializētā transporta iegāde
Varakļānu novada pašvaldības sociālā
dienesta vajadzībām”

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu „Specializētā transporta iegāde Varakļānu novada pašvaldības sociālā dienesta vajadzībām”. Projekta Nr.
16-05-AL23-A019.2204-000001. Projekta mērķis ir sociālās aprūpes mājās pakalpojuma pieejamības uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots iegādāties mikroautobusu ar aprīkojumu sociālā
dienesta vajadzībām.
Projektu plānots īstenot 2017. gadā.

Priekšrocības e-darbnespējas
lapu saņēmējiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka personām,
kuru darbnespējas lapas B ir reģistrētas E-veselības sistēmā, ir iespēja pieprasīt slimības un maternitātes pabalstus elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu
„E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” portālā Latvija.lv.
VSAA vērš uzmanību, ka izmantot e-iesniegumu slimības un maternitātes
pabalstu pieprasīšanai var tikai tās personas, kuru darbnespējas lapas B
ārsts ir reģistrējis E-veselības sistēmā. Darbnespējas lapai B ir jābūt noslēgtai.
Ja pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas E-veselības sistēmā persona
pabalstu izvēlas pieprasīt klātienē kādā no VSAA vai Valsts un pašvaldību
vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, iesniegumam darbnespējas lapu
pievienot nav nepieciešams, jo VSAA pabalsta piešķiršanai izmantos informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B, kas saņemta elektroniski no
E-veselības sistēmas.
Ja ārsts izsniedz papīra formāta darbnespējas lapu, tad vēl arvien ir
spēkā iepriekšējā darbnespējas lapas B iesniegšanas kārtība.
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Ziemassvētku noskaņas Varakļānu vidusskolā

Pamatskolas audzēkņi
Ziemassvētku eglītes pasākumā
devās pie „Alises brīnumzemē”.
Kāpēc gan sapņi un īstenība nevar
dzīvot roku rokā? Tu nekad nevari
justies viens, ja tev ir spēja spņot.
Mēs katrs varam radīt sev jaunu
īstenību – tikai nedaudz labāku.
Sapņi mirdz spožāk par jebkuru
zvaigzni, tie silda kvēlāk par jebkuru
uguni un... sapņiem ir eņģeļa spārni.
Īstā Brīnumzeme ir mums blakus.
foto – Aina Kazāka
5. – 12. klašu skolēni un
audzinātāji satikās
„Varakļānu reģionālajā televīzijā”,
lai izspēlētu televīzijas raidījumus:
„Lauku sēta”, „Simsoni”,
„Teletūbiji”,
„Izklausās redzēts”, „Vecpuisis”.
TV šova režisori
un vadītāji – 12. klase.
foto – Aina Kazāka
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Gadu mija Stirnienē
Gada izskaņā Stirnienes
tautas namā aizvadīta pamatskolas un pagasta mazo bērnu eglīte ar skolēnu uzvedumu
„Neizceptais sniegavīrs jeb kā
izglāba Ziemassvētkus”, ar īstu
Ziemsvētku vecīti, ar Viļānu kultūras nama ludziņu par Minces
un Kranča piedzīvojumiem un
dāvanām, un visvisādām jautrām
rotaļām maziem, vidējiem un arī
lieliem skatītājiem. Garīgās mūzikas koris „Reversium” svētkus
aizvadīja dziedot dievnamos,
piedaloties koncertos Varakļānu
KN un Dekšārēs, bērnu garīgās
mūzikas ansamblis dziedāja Varakļānu pansionātā, abās katoļu
baznīcās un senioru pasākumos.
Uz savu vakarēšanu Stirnienē
pulcējās apkaimes seniori, kurus
iepriecināja arī Dekšāru lauku
kapela „Savējie”, pavisam priecīgi pēc ļoti ražena darba cēliena
nosvinēta kora eglīte. Paldies visiem mazajiem un lielajiem pašdarbniekiem, viņu pacietīgajām
un atsaucīgajām ģimenēm, paldies Varakļānu novada pašvaldībai, paldies visiem atbalstītājiem,

sponsoriem un laba darītājiem kā
draudzēs, tā pašvaldībā.
Janvārī atcerēsimies aizgājušos laikus un aicinām uz „Kolhoza
baļļuku” visus, kuri kādreiz strādāja kolhozā „Latgale”, kā arī visus,
kuri šobrīd dzīvo un saimnieko Varakļānu pagastā. Pieteikšanās līdz
20. janvārim. T. 29678002.
Barikāžu laiku atcerēsimies
kopā ar Tautas frontes dibinātāju
un publicistu Daini Īvānu, īpaši gaidām skolēnus un arī barikāžu dalībniekus – 23. janvārī plkst. 13.00
Stirnienes tautas namā, pēc tam
pulcēsimies pie ugunskura uz karstas tējas malku.
Kā ierasts, janvāra beigās uz
Ziemas koncertu gaidām ciemos
Varakļānu mūzikas un mākslas
skolas audzēkņus – 30. janvārī
plkst.14.00. Februāra sākumā ar
skolēniem dosimies uz Pils vakaru
Atašienē.
Lai labs, veiksmīgs, veselīgs
un Dieva svētīts Jaunais gads!
Dziļā pateicībā – Ieva Zepa
foto – Mārtiņš Gruduls

Došanas prieks
Ziemassvētki izsenis ir laiks, kad mēs cenšamies
sniegt saviem tuvākajiem dāvanas, notiek dažādas labdarības akcijas, šis ir lielais piedošanas, prieka, visa laba
vēlējumu laiks.
Varakļānu pensionāru biedrība „Pīlādzītis” iespēju robežās arī centās iepriecināt savus līdzgaitniekus.
Tika sagādātas, iesaiņotas un nogādātas 30 dāvaniņas
pensionāriem, kurus apkalpo Sociālā dienesta mobilā
brigāde. Ziemassvētku dāvanas saņēma 36 Veselības
centra iemītnieki. Biedrības „Pīlādzītis” svētku eglīte notika 29. decembrī. Pensionārus ar dziesmām un dzejas
rindām sveica Bērnu garīgās mūzikas ansamblis Ievas
Zepas vadībā. Jaunie un vecie kopā gāja rotaļās un spēlēs. Pensionāri atcerējās sen skandētās dzejas rindas,
ko jaunībā skaitījuši, lai saņemtu Sala veča dāvanu. Bez
dāvanām nepalika neviens.
Paldies SIA „Pārtikas preču grupa”, Rietumu bankas Labdarības fondam, Varakļānu novada pašvaldībai,
personīgi Lidijai Jostsonei, biedrībai „Varakļōnīts” par
iespēju iepriecināt novada iedzīvotājus.
Informācija.
2016. gada nogalē biedrība „Varakļōnīts” ir saņēmusi testamentāro vēlējumu/ziedojumu, kas paredzēts
Varakļāniem, prioritāri – bērniem, jauniešiem, senioriem.
Testamentārais ziedojums ir relatīvi neliels, tāpēc tā izlietojums tiks stingri saskaņots ar attiecīgo iestāžu vadītājiem un Varakļānu novada pašvaldību.
A. Jaunzeme

Pensionāru biedrības biedri, dāvanas saņemot.

Bērnu garīgās mūzikas ansamblis.
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Praktisko darbu projekta
īstenošana turpinās
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Noslēdzies raibais 2016. gads

Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests
Veiksmīgi tiek realizēts projektu
konkursā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības „Praktisko prasmju un
zināšanu veicināšana MNF teritorijā” Varakļānu novada Murmastienes biedrības
„Dzērvenīte” sagatavotais un iesniegtais
PRAKTISKO ROKDARBU PROJEKTS
(proj. nr. 16-05-AL23-A019.2206-000001)
„ACIS DARBA IZBIJĀS, ROKAS DARBA NEBIJĀS”. Projekts tiek realizēts laikā no 1.11.2016. līdz 31.03.2017.
27. decembrī noslēdzās otrā aktivitāte – lupatu paklāju tamborēšana, kuras laikā dalībnieces tamborēja dažādu
formu un lielumu paklājus.
27. decembrī pie mums bija arī pārstāves no Madonas novada fonda, lai
apskatītu, vai viss notiek pēc projekta.
Par to, kā mums veicās, sīkāk var izlasīt
Madonas novada fonda mājas lapā.
2. janvārī uzsākām trešo aktivitāti –
darbu ar karsto līmi – veidosim dažādus
interjera elementus.
Projekta ietvaros praktiskos rokdarbus apgūst 19 dalībnieces no Varakļānu
un Madonas novadiem. Nodarbības notiek Murmastienes KC telpās divas reizes
nedēļā. Pasniedzēja Zanda Broka.
Proj.vad. Rita Ivenkova
Latvijas skolās 1935. gadā tika
iedibināta akcija „Draudzīgais aicinājums”, kuru uzsācis Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis, savā vārdadienā uzdāvinot bērnības skolai grāmatas un aicinot arī citus atcerēties savas skolas.

„Aizvējš” – dramatiskais kolektīvs.

Degumnieku
dziedātājas.

„Saulstariņi” – mazie bērni dejotāji.

ATCERĒSIMIES ARĪ MĒS –
SAVU, SAVU BĒRNU,
SAVU PAGASTA SKOLU!

Mūsu pirmsskolas grupiņu bērni
ļoti priecātos par jaunām bilžu grāmatām un bērnu enciklopēdijām,
lielākie – par jaunāko jauniešu literatūru. Grāmata visos laikos ir bijusi
vērtība, un to par daudz nevar būt.
Īpašs lūgums – varbūt kāds var
uzdāvināt Gundegas Repšes grāmatu
„Alvas kliedziens” (izdota 2002. gadā)
Z. Broka,
Murmastienes
pamatskolas
bibliotekāre

„Brāzma”, „Fantāzija” un folkloras kopa ķekatu tērpos.
Gada nogalē Murmastienes KC Ziemassvētku pasākuma apmeklētāju priekam uzstājās pašmāju radošie, darbīgie,
aktīvie un visādi citādi lieliskie kolektīvi„Saulstariņi”, „Fantāzija”, „Brāzma”, folkloras kopa „Aizvējš”.
Paldies kolektīviem un vadītājām
par 2016. gada aktivitātēm, iniciatīvām
un darbīgumu! Lai 2017. gads nes jaunas ieceres, piepilda sapņus un realizē
plānus!
Savukārt senioru priekam dziedāja

Degumnieku TN vokālā ansambļa „Harmonija” dziedātājas. Izskanēja sirsnīgas
dziesmas, sirdis un prātus aizsniedza arī
teiktie vārdi. Paldies kolektīvam par priecīgās noskaņas radīšanu!
2017. gadā visi kopā –
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram;
Lai varam nest to, ko paceļam;
Lai daudz mēs labu darbu padarām;
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam!
Rita
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Uzmanību! Materiāls pārpublicēts no www.llkc.lv mājas lapas

Nodokļu likmes un cita svarīga informācija par
nodokļiem 2017. gadā
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Stirnīnes draudzē
15. janvārī sv. Mise 13.00
22. janvārī sv. Mise 13.00
29. janvārī sv. Mise 13.00
2. februārī Sveču dienas sv. Mise 13.00
5. februārī sv. Mise 13.00, svētīs sv. Agatas maizi, ūdeni, sāli
12. februārī sv. Mise 13.00, svētība slimniekiem
19. februārī sv. Mise 13.00
26. februārī sv. Mise 13.00
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Režisors: Uģis Brikmanis
Aktieris: Kristaps Rasims
Mūziķi: Adrija Everse, Laura Reksne, Guna Kise, Diāna Jaunzeme-Portnaja, Ilona
Birģele, Baiba Betlere, Ilva Lempa, Ilze Grēvele, Agnese Urka, Larisa Carjkova,
Zane Kurme, Santa Bukovska, Guntra Kuzmina un, vokālā studija „Skonai”, prof.
Tālivaldis Deksnis
Šogad Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas ērģeļu klasei 25 gadu
jubileja. Tam par godu februārī ir paredzēti vairāki pasākumi, tostarp Latgales vēstniecībā GORS 18. februārī plkst. 18:00 pirmatskaņojumu piedzīvos
ērģeļklases absolventiem veltīts ērģeļmūzikas koncertuzvedums „Māras
zemes ērģeļu gaisma”.
Koncertuzveduma stāsts ir balstīts uz Latgales Dievnamu apceļošanu, rādot katra ērģeļklases absolventa dzimto pusi, no kuras viņi ir devušies uz Jāņa Ivanova
Rēzeknes Mūzikas vidusskolu, lai iepazītu ērģeļmākslas burvību. Baznīcas kopā
ar skatītājiem apceļos aktieris Kristaps Rasims. Uz GORS skatuves dzirdēsiet un
redzēsiet Rēzeknes, Bērzgales, Kārsavas, Balvu, Varakļānu, Stirnienes un Preiļu
baznīcu ērģeles.
Muzikālo gaisotni papildinās Guntras Kuzminas balss un mūzika, kā arī jauniešu vokālās studijas “Skonai” dziedājums. Savukārt koncertuzveduma noslēgumā
gaidāms īpašs viesis, ērģeļmākslas meistars, profesors Tālivaldis Deksnis, kura
vadībā lielākā daļa absolventu ir ieguvuši bakalaura un maģistra grādus J. Vītola
Lavijas Mūzikas akadēmijā.
Pirmo reizi uz GORS skatuves ērģeles satiksies duetos ar vijoli (Zane Kurme) un
saksofonu (Santa Bukovska). Savu daudzpusīgo talantu demonstrēs ērģeļu klases
absolventes Ilze Grēvele un Agnese Urka, kas nu izcili darbojas vokālajā mūzikā.
Koncertuzvedumā skanēs vairāki ērgeļu jaundarbi, kas tapuši īpaši ērģeļu klases
jubilejai un veltīti izciliem ērģelniekiem, kas nākuši no Latgales. Unikāls jaundarbs
ērģelēm četrrocīgi un četrkājīgi RIGA ORGANUM DUO (Ilona Birģele un Diāna
Jaunzeme-Portnaja) izpildījumā, ko komponiste Dzintra Kurme-Gedroica ir radījusi
tieši šīm mūziķēm. Tāpat komponists Rihards Dubra tikko ir uzrakstījis ērģeļdarbu
par Latvijā tik ļoti iemīļoto kora dziesmas tēmu „Tu skaistō Dīva Dōrza rūze”, ko
atskaņos ērģelniece un tagadējā ērģeļspēles skolotāja Guna Kise. To visu dvēseliskā stāstā apvienojis režisors Uģis Brikmanis.
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas ērģeļu klases 25 gadu jubilejas norise:
 17. februārī plkst. 18:00 – Svētā Mise Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā
 18. februārī plkst. 18:00 – Koncertuzvedums MĀRAS ZEMES ĒRĢEĻU
GAISMA Latgales vēstniecībā GORS
 19. februārī plkst. 16:00 – Gavēņa laika mūzika Jēzus Sirds katedrālē, Rēzeknē.
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Gadu mijas pasākumi Varakļānos
Varakļānu kultūras nams otrajos
Ziemassvētkos kupli pulcināja apmeklētājus uz tradicionālo pašdarbnieku koncertu. Dvēseliski skaistais un sirdij tīkamais koncerts aizkustināja apmeklētājus
ar savu kvalitatīvo, sirsnīgo un aizraujošo
izpildījumu. Paldies pašdarbniekiem un
kolektīvu vadītājiem par sagādātajiem
baudas un svētku mirkļiem!
Foto – Aina Jaunzeme

Garīgās mūzikas koris „Reversium” diriģenta Jāņa Gruduļa vadībā.

Murmastienes KC vokālais ansamblis
„Fantāzija”, vadītāja Teresija Pelša.

Pirmskolas deju kolektīvs, vadītāja Mārīte Kanča.

Varakļānu vidusskolas tautu deju kolektīvs „Ausmeņa”,
vadītāja Ilona Balode.

„Četras debesspuses”, vadītāja Anita Sārne.

Senioru deju kopa „Varavīksne”, vadītāja Marija Madžule.

Vidējās paaudzes deju kopa, vadītāja Mārīte Kanča.

Sieviešu koris „Dzelvērte”, vadītāja Vivita Skurule.

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada janvāris
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7. janvārī uz skanīgu pasākumu
tika aicināti seniori. Tā nu sagadījās,
ka šī bija janvāra aukstākā diena, tāpēc skatītāju nebija daudz, taču tie,
kuri nenobijās vai nebija kūtri, lai ierastos, varēja baudīt Lubānas kultūras
nama vokālā ansambļa „Naktsputni”
brīnišķīgo, līdz smalkākajām niansēm
pārdomāto, estētiski noformēto sniegumu vadītājas Rudītes Kolātes vadībā.
Seniorus apsveikt bija ieradies
Varakļānu pašvaldības priekšsēdētājs
Māris Justs, novēlot: „Veselību – stipru
kā riekstu! Laimi – saldu kā medu! Mīlestību – kā tikko plūktu ābolu! Prieku
– krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni!
Pārticību – tik naudiņas, cik eglītē skuju!” Viņš sveica arī senioru biedrības
pārstāvi Jāni Siliņu nozīmīgā dzīves
jubilejā un pateicās Veronikai Locānei par skaistajām, siltajām dāvanām
gadu garumā viesiem Varakļānos.
Kultūras nama deju kopas „Vēlziedes” draugu kolektīvs no Atašienes
iepriecināja ar daudzkrāsaino deju

sniegumu. Turpinājumā muzicēja grupa „Airi” un kā pārsteiguma mirklis bija
folkloras kopas „Rikši” ierašanās.
Smaidi, labs garastāvoklis, prieks,
labestība – bagātina cilvēku ikdienu.
Izmantosim tās iespējas, ko mums piedāvā ikdiena!
Foto – Aina Jaunzeme

Policijas informācija
13.12. Varakļānos, Pils ielā 21-3, piedegot ēdienam uz pannas, radies sadūmojums. Sniegta medicīniskā palīdzība
pils. I.J.
13.12. Murmastienē, pie autobusu
pieturas, 1977. g. dzimusi sieviete alkohola reibumā metusies zem braucošām
a/m.
15.12.Varakļānos, Kosmonautu ielā
15-13, pils. A.O huligāniski uzvedās.
15.12. Varakļānu pag., pa a/c Varakļāni-Madona, pils. E.P. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, pārbaudē
konstatētas 1,84 promiles alkohola.

18.12. Varakļānu pag. „Kokaros” pils.
E.P., būdams alkohola apreibumā, guvis
ķermeņa apsaldējumus.
21.12. Varakļānos, Rīgas ielā 47, pils.
A.L. konflikts ar dēlu.
22.12. Varakļānos, Zaļā 36, pils. A.P. ,
būdama alkohola reibumā, kritusi un guvusi galvas traumu.
23.12. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 9-8, pils. M.Ļ. konflikta laikā guvusi ķermeņa sasitumus.
23.12. Varakļānu pag., „Ceplīši”, pils.
M.J. konflikts ar sievu.
26.12. Varakļānos, Pils ielā 18, noda-

rīti miesas bojājumi pils. A.I.
27.12. Konstatēts, ka Varakļānu
pag., „Liepsalas”, no šķūnīša nozagts
motorzāģis.
29.12. Varakļānos, Miera ielā 12-4,
pils T.G. dzīves vietā izņemts nezināmas
izcelsmes alkohols – 13,5 litri un cigaretes bez LR akcīzes nodokļa markām.
30.12. Varakļānos, Pils ielā 7D, autoostas telpās pils. P.B. un G.D. atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.
31.12. Varakļānos, Kosmonautu ielā
15-2, noticis ģimenes konflikts.
M. Lindāns
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Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas
plaiksnīšanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības
acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.
/Pema Brauna/

Sveicam:
Kristīni Šķenu un Agri Strodu ar
meitas Agneses dzimšanu
Sanitu Senkāni un Kasparu Makaru
ar dēla Patrika dzimšanu

Darbs nosver katru
mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda –
vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
/K. Apškrūma/

Vissirsnīgākie sveicieni
JĀNIM SILIŅAM
70 gadu jubilejā!
Bites čaklumu un izturību,
medus veselīgumu un dabiskumu,
pļavas ziedu svaigumu un upes
ūdens dzidrumu
vēl Varakļānu novada pensionāru
biedrība „Pīlādzītis”

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

Tuvāka informācija 29678002
IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).

KVALITATĪVI!
T. 27450715
SIA „Baltic Akmens” veic
AS
EM DES
pieminekļu izgatavošanu
I
Z AI
L
un uzstādīšanu.
T
A
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

No mazām sāpēm sirdis raud,
No lielām – top tik klusas...
/J. Jaunsudrabiņš/
Decembrī mūžībā aizgājuši:
Varakļāni
Antoņina Garkalne – 82
Aloizs Zeps – 73
Aleksejs Hailovs – 60
Varakļānu pagasts
Zenta Tropa – 75
Broņislavs Zeps – 82
Timofejs Beļusovs – 74
Varakļānu novada pašvaldība
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju
tuviniekiem
Dusi saldi, māmulīte,
Baltā smilšu kalniņā.
Mīļi bērnus audzināji,
Gaišas dienas vēlēdama.
Mūsu patiesa līdzjūtība
AINAI ŠČUCKAI AR ĢIMENI,
māmulīti pēdējā gaitā pavadot.
Meļņiku ģimene
Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs brālīša vien nebija.
Izsakām līdzjūtību
INESEI PRUSAKOVAI, brāli Arvīdu
mūžībā pavadot.
Varakļānu vidusskolas skolotāju
kolektīvs
Saule jau nenodzisa.
Paliks arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
Dalām bēdu smagumu ar
VENERANDU BRIŠKU, guldot dēlu
kapu kalniņā.
Kāpņu telpas kaimiņi Rīgas ielā 19

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
Dzīvē vieglu ceļu nav, ne taku,
Katram laimes graudam rūgtums klāt,
Tādēļ vēju stundā jāiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat kopā nostaigāt.

Vissirsnīgākie laimes, saprašanās
un veselības vēlējumi
LUDMILAI un JĀNIM MĀLNIEKIEM
ZELTA
kāzu jubilejā!
Helēna, Julianna, Māris, Uģis,
Matīss Mālnieki Rīgā
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8. februārī, Varakļānu Kultūras namā,
plkst. 10:00
Ieejas maksa EUR 1,00
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