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„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada maijs

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 26. aprīlī
Nr. 4

1. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2017. gada budžetu”” apstiprināšana.
2. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu.
4. Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu apstiprināšanu.
5. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, atsavināšanu atklātā izsolē.
6. Par zemes gabala iedalīšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA katlu mājas būvniecībai.
7. Par nekustamā īpašuma „Upmalnieki” sadalīšanu.
8. Par zemes gabala sadalīšanu.
9. Par zemes nomu.
10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu R.R.
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu M.P.
12. Par sociālo dzīvokļu īri.
13. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu.
14. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
15. Par sieviešu invalīdu biedrības
„Varakļānu Aspazijas” projektu „Dzīpars
pie dzīpara, mezgliņš pie mezgliņa –
priekš pašām un citiem”.
16. Varakļānu novada pensionāru
biedrības „Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana.
17. Par Varakļānu novada svētku
programmu.

Projekts
„Jaunie līderi”

18. Par Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas
katoļu draudzes projektu „Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības
uzlabošana”.
19. Par zemes vienību platības precizēšanu.
20. Par nekustamo īpašumu „Kastaņi”
un „Āraceriņi” robežu pārkārtošanu.

2017. gada 10. maijā
Nr. 5

1. Par Varakļānu novada pašvaldības
2016. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
1.1. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2016. gada bilances kopsummu EUR 9 335 875 apmērā.
1.2. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi –
EUR 214 310 apmērā (ar „–” zīmi).
1.3. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2017. gada pārskata revīzijas veikšanai SIA „Nexia Audit Advice”
zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU (LZRA
licence Nr. 134).
2. Par projektu „Amatniecības centra
izveide Varakļānu novadā”.
3. Par projektu „Klūdziņu pīšanas nodarbības pieaugušajiem”.
4. Par projektu „Aušanas nodarbības”.
5. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4.17
apstiprinātajā pielikumā Nr. 2 – Varakļānu
novada svētku izdevumu un ieņēmumu
aprēķins.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada pašvaldība ir
uzsākusi īstenot projektu „Jaunie līderi”, līg. Nr. 2-25/31 no 01.04.2015. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta
kopējā summa EUR 3298,02.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot jauniešu domi, lai veicinātu jauniešu uzņēmību un iniciatīvu, veidojot
jauniešiem labvēlīgu vidi Varakļānu
novadā.
Projekta galvenās aktivitātes ir:
jauniešu domes izveidošana, personības izaugsmes nodarbību organizēšana; pieredzes apmaiņu brauciena
organizēšana, jauniešu domes foruma
rīkošana.
Aicinu visus Varakļānu novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem
iesaistīties projektā un pieteikt dalību
pie Aijas Ščuckas, tel. 27790015 vai
Varakļānu vidusskolas skolotājas Ainas Kazākas, tel. 29365092.
Aija Ščucka,
projekta vadītāja

Projekts „Veselības veicināšana un slimību profilakses
pasākumi Varakļānu novadā”
Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu
„Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/076.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada
iedzīvotājiem. 2017. gadā paredzētas šādas aktivitātes:
1) Izglītojoša lekcija Varakļānu vidusskolā un Murmastienes pamatskolā par
emocionālo un fizisko vardarbību; fizioterepeita nodarbības skolās;

Visi pasākumi atbilstoši projekta
darba plānam ir bezmaksas. Tuvāka informācija pirms pasākumiem
būs pieejama www.varaklani.lv, tel.
27790015.
Paredzamās aktivitātes notiks Varakļānos, Murmastienē. Varakļānu pagasta
iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā
tiks nodrošināts transports pasākumu
apmeklēšanai.
Projektā īstenošana ir no 2017. līdz
2019. gadam. Semināru un lekciju tēmas
katru gadu mainīsies.
Aija Ščucka, projekta vadītāja

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds
I E G U L D Ī J U M S

T A V Ā

N Ā K O T N Ē

2) Informatīvs seminārs par veselīga
uzturu nozīmi, psihologa nodarbība grupā, nodarbība par stresa ietekmi uz veselību un tā mazināšanu;
3) Jogas nodarbības, vingrošanas
nodarbības – pilates, peldēšanas nodarbības skolēniem un pensionāriem;
4) Senioru veselīgā diena, ģimeņu
sporta diena, velomaratona diena.
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Ģerboņa svētki Rīgas pilī
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017. gada 27. aprīļa svinīgā ceremonijā pasniedza Valsts Heraldikas
komisijas apstiprināto un Valsts prezidenta parakstīto Varakļānu novada
ģerboni.
Apstiprinātos ģerboņus Ģerboņu
svētkos saņēma septiņi pagasti, divi novadi un viena pilsēta.
Ceremonijas laikā katra pašvaldība
prezentēja sevi. Varakļānu domes priekšsēdētājs Māris Justs savā uzrunā akcentēja Varakļānu novada galvenās darbības
vadlīnijas, pastāstīja par novada ģerboņa izcelsmi. Novada vārdu skandināja
garīgais koris „Reversium”. Pašvaldības
priekšsēdētājs saņēma Valsts prezidenta
parakstītu dokumentu kopumu – ģerboņa heraldisko aprakstu un attēlu.
Aija Ščucka,
attīstības nodaļas vadītāja

26. – 28. maijā visi mīļi gaidīti VARAKĻĀNOS uz

VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKIEM 2017
Laiks
AKTIVITĀTE
26. maijs
Varakļānu kultūras namā – visi pasākumi ir BEZMAKSAS
18:00
Svētki mazuļiem „SUDRABA KAROTĪTE”
Sumināsim visus 2016. gadā Varakļānu novadā
dzimušos mazuļus. Aicinātas mazo gaviļnieku
ģimenes, vecvecāki, krustvecāki, radi, draugi un
ikviens interesents, kurš vēlas sveikt mūsu novada
jauno iedzīvotāju
19:00
Novada bērnu un jauniešu koncerts „TĀDI MĒS
ESAM….”
Piedalās visu vecumu novada dziedošie, muzicējošie
un dejošie bērni un jaunieši
Pasākuma ietvaros no ks arī novada jauno talantu un
viņu pedagogu apbalvošana
21:00
Mūsu novadnieku, grupas „LABAIS KRASTS” koncerts
19:00 – „The FotoBox” – fotopietura
22:00
Visa vakara gaitā, ikvienam iespēja iegūt
bezmaksas foto. Nāc un iegūs sev par atmiņu foto
momentuzņēmumu no šīs dienas novada svētku
pasākuma
27. maijs Varakļānu pilsētā
10:00 – pie Varakļānu KN – „BĒRNU RĪTS” – bezmaksas
15:00
pasākums
ATPŪTAS UN IZKLAIDES PASĀKUMS ĢIMENĒM AR
BĒRNIEM
- PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS
- Zinātkāres centra „ZINOO” ak vitātes:
Raķešu darbnīcas/ eksperimentu bārs /
eksponātu apskate
Varakļānu vsk. stadionā – bezmaksas pasākums
11:00 – Biedrības „REMIS” suņu sacensības

„MTB VELOBRAUCIENS” – Rīgas iela 13 – bezmaksas
no ek Eiropas Sociālā fonda projekta „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” ietvaros
Lai piedalītos velobraucienā, OBLIGĀTA iepriekšējā
pieteikšanās sacensībām līdz 26.05.2017. plkst: 17:00
Sīkāka info www.varaklani.lv
10:00 – 12:00 – Velobrauciena dalībnieku numuru izņemšana,
reģistrēšanās bērnu distancei
12:15 – Starts mazajiem riteņbraucējiem
13:00 – Starts pieaugušajiem „Draudzības distancē” un „Tautas
distancē”
14:45 – Biedrības „REMIS” suņu parāde
15:00 – Velotriāla skolas „Karters” meistarklase un VELOŠOVS
16:00 – VELOBRAUCIENA uzvarētāju apbalvošana
NOVADA SVĒTKU VAKARA LIELKONCERTS Varakļānu estrādē
IEEJA līdz plkst. 22:00 – BEZ MAKSAS,
pēc plkst. 22:00 – MAKSAS PASĀKUMS
Biļetes iepriekšpārdošanā: EUR 3.00 no 16.05.2017 (KN darba
laikā)
Pasākuma dienā: līdz plkst. 22:00 – EUR 5.00 / vēlāk EUR 7.00
20:00 – Novada pašdarbības kolek vu koncerts „KUR SAULĪTE
ROTĀJĀS ” kopā ar Latvijas Nacionālā teātra ak eri Aināru
ANČEVSKI
22:00 – Pašmāju grupas „VIETU NAV” koncerts
23:00 – Grupas „EOLIKA” koncerts
24:00 – Pusnakts koncerts kopā ar IVO FOMINU un draugiem
Uz nakts balli ielūdz „IVARMĪNS”/ „VIETU NAV”/ Aldis
Grandāns
28. maijs Varakļānu katoļu baznīcā
11:00 – AIZLŪGUMS par Varakļānu novadu un garīgās mūzikas
kora „REVERSIUM” koncerts
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Vēlu Tev Laimi!
Lielu vai mazu, dižu vai sīku –
tas nav no svara,
galvenais – esi Tu laimīgs!
Vēlu Tev prieku –
ikdienišķu, parastu,
no kāda sīkuma, no dabas dailes,
Bet, lai tas sastopas – ik katru dienu,
Un, lai neskumsti – nekad un ne nieka!
Vēlu Veiksmi,
godu un slavu –
Tev un tieši Tavu!
Vēlu Tev skaistu dzīvi –
lai ne oļus, ne akmeņus,
Tu nesastopi ceļā...
Vēlu Tev iepazīt sevi,
un mazliet citus cilvēkus arī.
Lai esi atvērts un draudzīgs,
Tas laimīgam Liktenim svarīgs...
(Sigita Sīle)

Sirsnīgi sveicam
maija jubilārus
novadā!

15
Reinis Zaķis
18
Ernests Mozga
Ēriks Stafeckis
20
Madara Mičule
Roberts Seržans
Santis Stoļerovs
Lienīte Strode
25
Lienīte Akmane
Matīss Bernāns
Terēza Grīsle
Einārs Justs
Dzintra Latkovska
Rūta Pastare
Maija Slūka
30
Kaspars Gruduls
Gunita Mičule
35
Aigars Adamovičs
Mārī
ī Elste
Mārīte
Edvī
ī Sprūdžs
Edvīns

50
Irēna Cvetkova
Māris Pelsis
Silvija Vecstaudža
55
Aija Apeine
Regīna Bārbale
Ilze Čarpa
Aivars Indāns
Igors Jermaks
Artis Kumačevs
Lucija Žābaka
60
Viktorija Aļeiņikova
Pēteris Bērziņš
Jāzeps Spridzāns
Lonija Trūpa
65
Antonijs Prauliņš
Jānis Salenieks
75
Monika Brice
Antons Puzāks
Marija Reine
Imants Špura

80
Ņina Patalujeva
40
Andr
r Benislavskis Helēna Pauļuka
Andris
45
Ligit
t Slūka
Ligita

85
Lidija Bruzgule
Valentīna Garanča
Veronika Locāne
Monika Puzāka

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!
Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi paziņot laikraksta redaktorei (e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā
(e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!
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Latvijai būt zaļai!
Lielās talkas diena atnāca ar sniegu
un aukstu vēju, taču aktīvākos talciniekus
tas nenobaidīja.
Varakļānu novadā oficiāli bija pieteiktas divas talkošanas vietas – ceļa posms
Varakļāni – Mežastrodi – Tiltagals un bijušās pienotavas apkārtne. Jau tradicionāli
enerģiskās Ilzes Biksānes vadībā vietējie
iedzīvotāji sakopa ceļa posmu no Varakļāniem līdz Tiltagalam, savākti 150 maisi
atkritumu.
Milzīgs darbs pavērās bijušās pienotavas teritorijā, bija izveidojusies pat tāda
kā nelegālā atkritumu izgāztuve, teritorija
aizaugusi ar krūmiem un kokiem. 30 talkotāji, ņemot palīgā traktorus, zāģus, cirvjus
un grābekļus, satīrīja apkārtni,
izveda vairāk kā 300 maisus
ar atkritumiem. Paldies Varakļānu pašvaldības iestāžu
darbiniekiem un entuziastiem
par svētīgo darbu.
Murmastienieši tradicionāli talkoja Martas Bārbales
birzī, tika izlikti jauni putnu būrīši, savāktas
pērnās lapas un atkritumi. Talkā piedalījās
20 entuziasti.
Stirnienieši aktīvi darbojās Stirnienes

Talkas dienā pie pienotavas
bet satīrītu arī senkapus.
Paldies visiem Varakļānu novada
iedzīvotājiem par sakoptajām sētām,
daudzdzīvokļu māju apkārtnēm, ielām!
kapu sakopšanā, teritorija liela, tāpēc
talciniekiem nācās krietni nopūlēties, lai
savāktu pērnā gada lapas un atkritumus
ne tikai pie savu piederīgo kapu kopiņām,

Informāciju apkopoja
A. Jaunzeme
A. Ščuckas foto

„BALTĀ GALDAUTA” svētki Varakļānos
Skaistā un saulainā 4. maija rītā Varakļānos, tāpat kā visā Latvijā tika svinēti
„Baltā galdauta” svētki. Šie svētki ir jauna
tradīcija, gaidot mūsu valsts simtgadi, un
4. maijā mēs atzīmējam arī Latvijas otro
dzimšanas dienu, kad pirms 27 gadiem
tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Skaitot vienu PAR (par brīvu Latviju) pie otra
PAR, mums tomēr izdevās saskaitīt SAVU
BRĪVU VALSTI.
Balti klāts galdauts jau izsenis latviešiem ir goda vieta, sava veida svētvieta,
ap kuru īpašos svētkos pulcējas ģimene,
draugi, kaimiņi.
Tā arī mēs 4. maija rītā aicinājām visus varakļāniešus kopā ar savām ģimenēm, draugiem un radiem pie Balti klāta
galda uz rīta tēju un kafiju, uz nelielu kopā
būšanu svētkos, ko svinam par godu savam novadam, savai valstij, PAR to, ka
mums ir iespēja brīvi runāt, brīvi domāt
un būt savā brīvā valstī, par to, ka svētkos
varam būt visi kopā.
Svētkos visus klātesošos uzrunāja un sveica Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs Māris Justs. Emocionāls
brīdis bija visu klātesošo sadošanās rokās – veidojot vienotu apli un vienojoties

kopējā latviešu galda lūgšanā – „Pie Dieviņa gari galdi”. Tas parāda – ka tikai kopībā un vienotībā ir mūsu spēks.
Paldies par svētku sajūtu, ko ar savām dziesmām mums dāvināja Varakļānu
KN koris „Dzelvērte”, paldies Varakļānu
vidusskolas visu vecumu audzēkņiem,
kuri dalījās pārdomās par to – „kāda ir
mūsu Latvija viņu skatījumā”, paldies arī
viņu pedagogiem un vecākiem.
Svētkus kuplināja arī jauniešu kapella

„Augusti”, kuru izpildītās dziesmas varēja
dziedāt līdz. Tāpat arī šajos svētkos turpinājām tradīciju – rakstīt laba vēlējumus
savai valstij un savam novadam, pilsētai,
gaidot Latvijas simtgadi.
Paldies visiem, kuri atrada laiku un
iespēju, lai būtu kopā šajos svētkos. Lai
vienmēr Dievs svētī mūsu valsti, mūsu
novadu!
Ar cieņu Līga,
Varakļānu KN
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Kandidātu saraksti Varakļānu novadā
VIENOTI NOVADAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Māris Justs
Gunārs Puntužs
Jānis Erels
Anita Saleniece
Dina Inķēna
Irina Vecozola
Nauris Lazda
Anete Urka
Sintija Veipa
Maruta Greiškāne
Mārtiņš Ikaunieks
Edīte Grudule

Priekšvēlēšanu programma
Apvienības mērķi, uzdevumi un
darbs pie to izpildes ir vērsts uz novada
iedzīvotāju labklājību, sociālo drošību un
vides sakārtošanu. Mēs radīsim iespēju cilvēkiem savā novadā attīstīt garīgās
vērtības, kā arī uzlabot materiālo situāciju. Mūsu apvienību veido cilvēki, kuri ir
savas jomas profesionāļi un entuziasti.
Mūsu vērtības ir sadarbība, pieredze un
lielas darba spējas. Mēs esam pierādījuši, ka varam cīnīties par ārējā finansējuma
piesaisti un sadarboties dažāda mēroga
projektos.
Uzņēmējdarbība
Nodrošināsim konsultācijas un iespējami atvieglotu birokrātiju esošajiem
uzņēmējiem, kā arī konsultācijas, kas
saistītas ar Eiropas struktūrfondu apgūšanu un cita ārēja finansējuma piesaisti.
Iespēju robežās nodrošināsim visu
nepieciešamo infrastruktūru, lai veidotos jauni uzņēmumi. Veicināsim cilvēku
izglītošanos ar uzņēmējdarbību saistītos
jautājumos.
Infrastruktūra un komunālā saimniecība
Rūpēsimies par novada teritorijā
esošajiem ceļiem un ielām, regulāri rekonstruējot un uzturot labā lietošanas
stāvoklī, neatkarīgi no gadalaika.
Strādāsim pie tā, lai uzturētu kārtībā
ūdens apgādes sistēmu un nodrošinātu
augstu dzeramā ūdens kvalitāti. Nodrošināsim esošos pakalpojumus, veicināsim
jaunus kanalizācijas un dzeramā ūdens
pieslēgumus.
Nodrošināsim ES projektu realizāciju un cita ārējā finansējuma piesaisti gan
vides sakārtošanai, gan energoefektivitātes palielināšanai pašvaldības pārziņā
esošajās mājās, uzlabojot siltumapgādes
kvalitāti un samazinātu izmaksas.
Sociālā drošība un veselības aprūpe
Strādāsim pie tā, lai Varakļānu novada pansionāts kļūtu par Latvijas mērogā
labi novērtētu iestādi, kurā cilvēkiem ir

iespēja sakārtotā vidē, kvalificēta personāla aprūpē pavadīt vecumdienas.
Nodrošināsim esošos un attīstīsim
jaunus pakalpojumus novada veselības
aprūpes un sociālās, kā arī alternatīvās
aprūpes institūcijās. Sadarbosimies ar
ģimenes ārstiem, pilnveidosim vides pieejamību, sniegsim atbalstu maznodrošinātām personām, vientuļajiem pensionāriem. Rūpēsimies par to, lai visi novadā realizētie sociālās palīdzības projekti
būtu ilgtspējīgi un spētu palīdzēt plašam
cilvēku lokam.
Sports
Rūpēsimies par to, lai novadā būtu
pieejamas sporta aktivitātes visām sabiedrības vecuma grupām, organizējot
un atbalstot sporta pasākumus dažādos
sporta veidos, nodrošinot baseina darbību un gādājot par to, lai novada teritorijā
esošās sporta būves tiktu pilnvērtīgi noslogotas un tās būtu pieejamas plašai
sabiedrībai.
Izglītība
Strādāsim pie tā, lai PII „ Sprīdītis”
nodrošinātu bērniem vispusīgu attīstību,
sakoptā vidē, kā arī piedāvātu citus ar
bērnu aprūpi un izglītošanu saistītos pakalpojumus un konsultācijas.
Nodrošināsim Murmastienes pamatskolas darbību un nepieciešamības gadījumā rūpēsimies par to, lai skola tiktu
reorganizēta, izvairoties no iestādes pilnīgas slēgšanas.
Attīstīsim bērnu un jauniešu kompetences daudzveidīgajās izglītības programmās Varakļānu vidusskolā, nodrošinot kvalitatīvu izglītību, atbalstīsim skolēnu dalību starptautiskos projektos un viņu
iniciatīvu realizēšanu novadā. Turpināsim
veiksmīgi uzsākto profesionālās izglītības
programmu apguvi Varakļānu vidusskolā
Veicināsim Varakļānu Mūzikas un
Mākslas skolas attīstību un ne skolas
vecuma novada iedzīvotāju piesaisti
mākslas, amatniecības un mūzikas nodarbībām, nodrošinot skolas ilgtspējīgu
attīstību. Atbalstīsim interešu izglītību un
ārpusklases pulciņu darbību gan novada
skolās, gan ārpus tām, kā arī sekmēsim
patriotisko audzināšanu, turpinot Valsts
aizsardzības mācību novada skolās.
Kultūra un tūrisms
Atbalstīsim novada kultūras iestādes
un pašdarbības kolektīvus – veicināsim
visām sabiedrības vecuma grupām piemērotu kultūras pasākumu un amatiermākslas kolektīvu darbību. Strādāsim pie
tā, lai novada kultūras, izglītības un sporta institūcijas strādātu saskaņoti un papildinātu viena otras plānotās aktivitātes.
Turpināsim nodrošināt jaunākās literatūras, periodisko izdevumu un interne-

ta pieejamību bibliotēkās.
Saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu, ko ietver Varakļānu muiža un
parks, kā arī Varakļānu novada dievnami,
atbalstīsim projektus, kas saistīti ar šo ēku
atjaunošanu. Veicināsim muižas telpu izmantošanu muzeja vajadzībām un citiem
sabiedrībai nepieciešamiem mērķiem.
Radīsim iespēju Varakļānu novada
iedzīvotājiem iesaistīties un radīt gan pakalpojumus, gan produktus, prezentētējot Varakļānu novadu.
Radīsim iespēju Varakļānos attīstīties
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam.

STRĀDĀSIM KOPĀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modra Vilkauša
Oskars Kančs
Rinalds Zeps
Edgars Kokars
Janīna Grudule
Gundars Vīgulis
Māris Gruduls
Ilga Kalniņa
Māris Pauniņš
Gunārs Gabrišs
Teresija Pelša
Marija Sčucka

Priekšvēlēšanu programma
Deputātu kandidātu mērķis ir strādāt Varakļānu novada iedzīvotāju labā,
veicinot novada mērķtiecīgu attīstību un
izaugsmi – nodrošinot katram cilvēkam
garīgo un materiālo labklājību, lai cilvēki
justos novērtēti, vajadzīgi, droši un lepni,
ka dzīvo Varakļānu novadā.
Tautsaimniecības attīstība
Varakļānu novadā veicināt jaunu uzņēmumu izveidošanu, kas dod jaunas
darba vietas.
Uzlabot pašvaldības iestādēs strādājošo darbinieku komunikāciju ar novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, komersantiem un zemnieku saimniecībām, lai motivētu tos ne tikai veidot
jauna darba vietas, bet arī daļēji iesaistītos
novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā.
Nodrošināt novada ceļu un ielu uzturēšanai paredzēto līdzekļu lietderīgu
organizēšanu un izmantojumu.
Izmantot ES piedāvātās iespējas infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā (komunālā saimniecība, tirgus, u.c.).
Sabiedrība un vide
Pilnveidot novada teritorijā esošo infrastruktūru, nodrošinot vides pieejamību
visiem iedzīvotājiem arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Atbalstīt novada cilvēku iesaistīšanos
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valstiski svarīgu jautājumu risināšanā (tikšanās
šanās, apspriedes lekcijas
lekcijas, semināri
semināri, u
u.c.).
c)
Pilnveidot sadarbību ar kaimiņu novadiem.
Veselības un sporta joma
Attīstīt Varakļānu alternatīvās aprūpes centru, iespēju robežās modernizējot
aprīkojumu un sniedzot pēc iespējas pilnvērtīgāku veselības aprūpi iedzīvotājiem,
sadarbojoties ar ģimenes ārstiem.
Veselīga dzīves veida popularizēšana, nodrošināt dažāda veida veselības
un sporta aktivitātes visā novadā. Uzlabot
brīvā laika aktivitātes (ziemas sporta veidi,
vasaras volejbols, u.c.).
Sociālā aizsardzība
Pilnveidot sociālās palīdzības dienesta darbu, meklējot iespējas materiālo palīdzību sniegt ne tikai trūcīgām personām,
bet arī citām personu grupām.
Uzlabot esošo sociālo pakalpojumu
attīstību personu aprūpē (pārvietošanās
novada teritorijā, aktīvie atpūtas pasākumi) vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir grūtības pašaprūpes
veikšanā.
Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, lai risinātu dažādus sociālos jautājumus.
Sakārtot un atbalstīt novada veco
ļaužu pansionāta iekārtošanu Stirnienes
muižā.
Izglītība
Izstrādāt vienotu novada izglītības
modeli tālākai visu izglītības iestāžu –
pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas
un mūzikas mākslas skolas pastāvēšanai
un attīstībai.
Katram izglītojamajam nodrošināt iespēju izglītoties viņam atbilstošā mācību
iestādē. Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, pastiprināti atbalstīt jauniešu patrio-
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ttisko audzināšanu.
Kultūra
Saglabāt Varakļānu novada kultūras
c
centrus – Stirnienē, Murmastienē un Varrakļānos – nodrošinot un rūpējoties par
p
pašdarbības kolektīvu saglabāšanu.
Attīstīt un turpināt sniegt atbalstu biblliotēku informācijas tehnoloģiju modernizzācijai.
Atbalstīt Varakļānu novada muzeju
k
kā kultūrvēsturiskās atmiņas un novada
identitātes glabātāju.

„V55”
1.
2.
3.
4.
5.

Austris Kokars
Armands Vilcāns
Vineta Šminiņa
Lienīte Akmane
Juris Strods

1. Veicināt jebkuras darbavietas radīšanu novadā. Atbalstīt visus esošos
uzņēmējus un zemniekus, piesaistot tiem
atbalsta programmas un pašvaldības atbalstu. Saglabāt vismaz līdzšinējā līmenī
nodarbinātību, atbalstīt jebkuru iespēju
jaunam uzņēmējam sākt darbu novadā,
izveidot kaut vienu darba vietu.
Tai pat laikā, veicot sarunas ar uzņēmējiem /zemniekiem, dot atbalstu tādu
produktu radīšanā, kuriem ir lielāka pievienotā vērtība.
2. Sakārtot samilzušās problēmas
Varakļānu pilsētas apsaimniekošanas uzņēmumā, izveidot darba grupu un veikt
iekšēju auditu, nepieciešamības gadījumā piesaistīt neatkarīgus ekspertus. Apzināt citu novadu un pašvaldību pieredzi šai
jomā, veicināt efektīvu apsaimniekošanu.
Izpētīt iespējamo atbalsta saņemšanu šīs
nozares sakārtošanai. Kā arī citu kurināmā veidu iespējamo ieviešanu pilsētā.
3. Veikt novada domes darbinieku,
tās struktūrvienību darbinieku darba efektivitātes novērtējumu. Izskaidrot iedzīvotājiem katra domes darbinieka pienākumus
un likt par to atskaitīties vēlētājiem. Izvērtēt darbinieku atbilstību un lietderību katrā
amatā.
4. Ar deputātu, sociālā dienesta palī-
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dzību izzināt pensionāru stāvokli novadā,
saprast to vēlmes un problēmas, iesaistīt
tos pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
5. Pašvaldības deputātiem uzlikt par
pienākumu saprotami izskaidrot jebkuram novada iedzīvotājam viņa tiesības
un pienākumus, arī vecāka gadugājuma
cilvēkiem. Biežāk organizēt tikšanās ar
vēlētājiem, atskaitoties par padarīto.
6. Izvērtēt novadā esošo nelabvēlīgo
ģimeņu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un
ilgstošu bezdarbnieku skaitu un sociālo
dienestu lomu to atbalstam.
7. Sadarbībā ar pašvaldībā esošajām
izglītības iestādēm veicināt jaunu programmu ietveršanu mācību procesā, kas
nodrošinātu skolēnu fiziskās sagatavotības līmeņa celšanu. Atbalstīt jaunsargu,
mazpulku un citu jauniešu organizācijas,
lai celtu pašapziņu un atbildības sajūtu.
Atbalstīt izbraukumus uz sporta un kultūras pasākumiem, vasaras nometņu
veidošanu, veicinot jauniešu brīvā laika
lietderīgu izmantošanu. Skolās uzaicināt
pazīstamus sportistus, sabiedrībā populārus cilvēkus. Ieteikt un atbalstīt izglītojošu braucienu organizēšanu, finansiāli
atbalstīt jebkuru sporta un kultūras pasākumu.
8. Sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām izveidot darba grupu izglītības
iestāžu apvienošanai, veicinot atbalstu
programmai par skolu reorganizāciju,
vienlaicīgi ceļot izglītības kvalitāti un skolotāju kvalifikāciju.
9. Varakļānu novads strauji noveco,
līdz ar to iespēju robežās un pat vairāk
atbalstīt jaunu ģimeņu veidošanos, lai
dzimstība atjaunojas vismaz pirmskara
līmenī. Novadā dzīvojošiem visu paaudžu
cilvēkiem radīt vairāk iespēju atpūtai un
aktīvam dzīves veidam.
10. Katra deputāta pienākums ir iesaistīt savā darbībā maksimāli daudz
novada iedzīvotāju. Rast iespēju jebkura
vecuma iedzīvotājam tikt uzklausītam un
aicināt cilvēkus uz dialogu.
11. Vienmēr var labāk!!!
Tuvāka informācija par deputātu kandidātiem www.cvk.lv

Vēlēšanu komisija informē par gaidāmajām
pašvaldību vēlēšanām
2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanas. Varakļānu novada domē būs jāievēl 9 deputāti.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu
ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18

gadu vecuma.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības
vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem
pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirmdienā – 29. maijā ir no plkst.16.00 līdz
20.00, otrdienā 30. maijā no 9.00. līdz
13.00. Šajās dienās iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un
pieteikt balsošanu mājās.
Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

Darba laiki iepriekšējās balsošanas
dienās :
31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
2. jūnijā no plkst.10.00 līdz 16.00.
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā – 3. jūnijā ir no pulksten 7.00
līdz 22.00. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija
varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs

Policijas informācija
03.04. Varakļānos, 1 Maija laukumā
7, piekauts pils. R.R.
03.04. Konstatēts, ka Varakļānos,
Pils ielā 30, talkas laikā aizvestas pils.
M.L. piederošās saimnieciskās lietas.
03.04. Varakļānu pag., „Ilmāri”, pils.
I.T. dedzināja pērnā gada zāli (kūlu).
07.04. Varakļānos, Krustpils – Ganību ielu krustojumā dega kūla.
08.04. Varakļānos, Fabrikas ielā 5,
dega blakus esošā neapsaimniekotā
ēka.
10.04. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils
A.A. vadīja a/m VW Passat bez jebkāda
veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 3.01 promiles alkohola.
12.04. Varakļānos, Rīgas ielā 67-3,
pils. L.B. noticis konflikts ar kaimiņu.
14.04. Varakļānu pag., „Smilšukalns”, netālu no mājām esošajos krūmājos atrasti cilvēka kauli un apģērba
fragmenti.
15.04. Varakļānos, pa Lubānas ielu,
pils. J.G. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1,96 promiles alkohola.
17.04. Varakļānos, Fabrikas ielā 5,
netālu no mājām, pļavā, atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
19.04. Varakļānos, Rēzeknes ielā 8,
pils. S.V. mājas pagalmā atradās kaimiņu
suņi.
20.04. Varakļānos, Jaunatnes ielā 16,
noticis konflikts starp pils. E.O. un R.D.
20.04. Varakļānos, Lubānas ielā 17,
dega kūla.
21.04. Varakļānos, pa Jaunatnes
ielu, pils. L.L. vadīja velosipēdu, būdama
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1,61 promiles alkohola.
21.04. Varakļānos, Kosmonautu ielas
18 kāpņu telpā, alkohola reibumā gulēja
pils. G.K.
24.04. Varakļānos, pa Barkavas ielu,
pils.I.S. vadīja a/m Audi, būdama alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,17 promiles alkohola.
M. Lindāns

vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa
teritorijā.
Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.
Varakļānu novadā pašvaldību vēlēšanās darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:
Nr. 657 Varakļānu kultūras nams,
kura atrašanās vieta 1. Maija laukums 4,
Varakļāni, Varakļānu novads;
Nr. 671 Murmastienes kultūras
centrs, kura atrašanās vieta Jaunatnes

iela 14, Murmastiene, Murmastienes
pag., Varakļānu novads,
Nr. 676 Stirnienes tautas nams, kura
atrašanās vieta Stirnienes muiža 2, Varakļānu pag., Varakļānu novads.
Vairāk informācijas par 2017. gada
pašvaldību vēlēšanu kārtību – www.cvk.
lv, Sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017”.
Aija Ščucka,
Varakļānu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
tel. 64860846, 27790015

Uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstības projekti Varakļānu novadā
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds
I E G U L D Ī J U M S

Varakļānu novada pašvaldība ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru saskaņo trīs pašvaldības iesniegtos projektus,
kas veicinās uzņēmējdarbības attīstību
Varakļānu novadā.
Jau 2016. gada februārī tika rīkotas
pirmās sanāksmes ar uzņēmējiem un tā
rezultātā SAM 3.3.1. kārtā „Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” tika iesniegta trīs projekta idejas,
kas saņēma apstiprinājumu un pašvaldība uzsāka projekta pieteikumu sagatavošanu un tehnisko projektu izstrādi.
Varakļānu novadā līdz 2018. gada
decembrim plānots īstenot šādus uzņēmējdarbības veicinošus projektus:
1) „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā”, kura
rezultātā tiks veiktas Varakļānu pilsētas,
Miera, Ozolu, Fabrikas ielu un Dārzu, Pils,
Jaunatnes ielu posmu pārbūves (atjaunots asfaltsegumus, iekļaujot apgaismojuma izbūvi ( izņemot Pils ielu));

T A V Ā
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2) „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā”, kura rezultātā tiks veikti Varakļānu pagasta ceļu
Bāzes, Kokaru un Puntužu ceļu posmu
pārbūves (visos ceļu posmos izbūvēts
asfaltsegums un Kokaru ceļa posmā izbūvēts apgaismojums);
3) „Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes
pagastā”, kura rezultātā veikta Murmastienes pagasta ceļu Karolīna – Inčārnieki un
Tumaševa – Inčārnieki (kopā 2 km) pārbūve, izbūvējot asfaltbetona segumu.
Šajos ES finansētos projektos Varakļānu novada pašvaldība veic projektā paredzētos darbus – tehnisko projektu izstrādi, iepirkumu procedūras organizēšanu
un būvdarbu veikšanu, bet uzņēmēji, kas
atrodas šo ielu un ceļu komercdarbības
teritorijās, izveido jaunas darba vietas un
iegulda investīcijas savos nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos.
Aija Ščucka,
Attīstības nodaļas vadītāja

Izsole
Varakļānu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krustpils iela 29A, Varakļānos, kadastra Nr. 7017 001 0284. Izsoles sākumcena – EUR 4000,00. Izsoles solis – EUR 25,00.
Izsolei jāpiesakās līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst.17.00, tā notiks 2017. gada
20. jūnijā plkst.14.00 Rīgas ielā 13, Varakļānos, novada domes sēžu zāles telpās.
Izsoles dalībniekiem dalības maksa EUR 5,00 un nodrošinājuma nauda EUR
400,00 jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054750) kontā
Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 vai jāsamaksā
Varakļānu novada pašvaldības kasē.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājas
lapā www.varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416, 27790016) un reģistrēties izsolei var katru darba dienu Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālr.
64860840.
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Sveicieni no Stirnienes
Ar pārdomām par zemes dzīves pārbaudījumiem, ar prieku par Augšāmcelšanās noslēpumu, ar dažām necerēti siltām dienām un dažām neticami aukstām
naktīm atnācis šis pavasaris.
Dievnamos draudžu ticīgie sekojuši Kristum Golgātas ceļā un uzklausījuši
Lieldienu rīta zvanos ieskandināto „Alleluja” vēsti pie tukšā kapa – „Viņš ir Augšāmcēlies!”.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai un personīgi Agrim Ankravam par
novada mājaslapā izvietoto informāciju
par Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumiem mūsu draudzēs.
Stirnienes skolas bērni Lieldienas atzīmēja arī pēc senlatviešu tradīcijām, kā
arī aplūkoja Lolitas Stupānes un Madaras
Mediņas – Prikules darbu izstādi „Alfabēts” un „Gadalaiki”. Izstādē atspoguļots
latviešu valodas skanīgums un daudzveidība, tā aicina aizdomāties par katra burta un vārda nozīmi mūsu dzīvē.
Skaistajā, siltajā un saulainā 20. aprīļa rītā patīkami pārsteidza kuplais un rosīgais talcinieku pulks Stirnienes kapos,
paldies visiem!
22. aprīlī Stirnienes tautas namā
pavasari pavisam lustīgu darīja Riebiņu
novada vīru vokālā ansambļa un sieviešu vokālā ansambļa dziedājums, vadītāja
Ieva Grēvele, un Nagļu KN teātra pulciņa
uzvedumi, vadītāja Anna Baleiša.
24. aprīlī 90 gadu jubileju svinēja
mūsu kora ilggadējā dziedātāja Broņislava Kukule. Sveicam!
27. aprīlī garīgās mūzikas kora „Reversium” grupa diriģenta Jāņa Grudula

vadībā ar koncertmeistari Agniju Strūbergu piedalījās Varakļānu novada ģerboņa
pasniegšanas ceremonijā IX Ģerboņa
svētkos pie valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa.
11. maijā 90 gadu vecumā mūžībā
devusies Amālija Knikste – ilgus gadus
dziedājusi Stirnienes baznīcas korī, talantīga rokdarbniece.
Garīgās mūzikas bērnu ansambļa
dalībnieki aicina uz kopīgiem maija dziedājumiem pie krusta Stirnienē 16. maijā
18.00 un Murmastienē pie Lūgšanu namiņa 17. maijā 18.00.
21. maijā 17.00 uz Novada svētku
koncertu Stirnienē aicina Varakļānu vidējās paaudzes deju kolektīva un līnijdeju
„Četras debesspuses” dejotāji, Varakļānu sieviešu koris „Dzelvērte”.
Garīgās mūzikas koris „Reversium”
gatavojas novada svētku dievkalpojumam 28. maijā 11.00 Varakļānu baznīcā, garīgās mūzikas svētkiem Rēzeknes
novada Lendžos un Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijai 100”
ietvaros atbalstījam projektam – koncertam „Dīvam un Tēvijai”, kas notiks 14. jūlijā Stirnienes baznīcā, un kurā dzirdēsim
komponista Jāņa Lūsēna dziesmas kopā
ar operdziedātāju Kristīni Zadovsku.
2. jūnijā aicinām uz Baznīcu nakts
pasākumiem Stirnienē.
* 19.00 un 20.00 baznīcas un ērģeļu
apskate, stāstījums par dievnamu;
* no 19.00 līdz 21.00 Stirnienes baznīcas svētku un kora „Reversium” koncertu video ieraksti uz lielā ekrāna;

* 21.00 kopīga Tēvreize visās Latvijas
baznīcās;
* 21.10 garīgās mūzikas koncerts.
Paldies visiem aktīvajiem Stirnienes
draudzes locekļiem par ieguldīto darbu
dievnama sagatavošanai un sakopšanai
Lieldienu svētkiem, paldies par uzcītīgu
sniega tīrīšanu pie baznīcas Annai Eidukai, paldies par ziedojumiem Lieldienu
ziediem, īpaši Antonam Bračkam, par
ziedu kārtojumiem Marijai Pastarei, par
degvielu apsildīšanai, kā arī pateicība
ministrantiem, procesijas dalībniekiem
un koristiem. Tāpat turpinās ziedojumu
vākšana apkures sistēmas izveidošanai.
Vissirsnīgākais paldies par ziedojumiem
Broņislavai Kukulei, Verai Cakulei ar ģim.,
Ritai Zalānei, Jānim Bindaram ar ģim.,
Tomam Erdmanim, Irēnai Orupai, visiem
anonīmajiem ziedotājiem.
Aicinām pievienoties
labdaru saimei arī Tevi!
Stirnienes sv. Laura Romas
katoļu draudze
reģ. Nr. 99500002201
A/S Swedbank
konts LV 19 HABA 055 100 7280 398
ar norādi „Baznīcas remontam”
Pateicamies!
Tāpat aicinām sakārtot sādžu un ceļmalu krucifiksus un turpināt seno tradīciju – pulcēties maija lūgšanām pie krusta
un, garām ejot, sveicinot pacelt cepuri.

Un būs Tavā dārzā tas, kā nav kaimiņam!
13. maijā Varakļānu pensionāru
biedrība „Pīlādzītis” organizēja braucienu
uz Salaspils Nacionālā botāniskā dārza
stādu gadatirgu.
Ar svētku uzrunām un apsveikumiem,
stādu izsoli, dažādu pašdarbības kolektīvu koncertu piepildītā diena izvērtās par
pozitīvu emociju daudzkrāsainu gammu.
NBD direktors Andrejs Svilāns mūs laipni
iepazīstināja ar krāšņo Oranžērijas augu
daudzveidību, to sugām un augšanas
īpatnībām. Varējām arī paši izstaigāt lielo
tirgus placi un iegādāties visu, kas sirdij
un maciņam tīkams.
Atpakaļceļā iegriezāmies Likteņdārzā, lai savām acīm redzētu grandiozo celtniecību, sameklētu savu akmeni alejā.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai un šoferītim Pēterim par iespēju
izzināt un baudīt skaisto laiku un dabas
krāšņumu.
A. Jaunzeme, teksts un foto

Ieva Zepa
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Musu vesture fotografijas
Varakļānu patērētāju biedrība
Dibināta 1922. gadā. Savulaik lielākais iedzīvotāju apkalpošanas uzņēmums Varakļānos un apkārtnē. Lielākais
darbinieku skaits astoņdesmito gadu
sākumā – 240. Darbojās 24 veikali, 11
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Pilsētā uzcelts universālveikals, vairāki lauku veikali, kafejnīca. Daudzi bijušie darbinieki jau aizsaulē, bet esošie lai kavējas
atmiņās...

Pārtikas veikala kolektīvs.

Paldies par materiālu sagatavošanu
muzeja darbiniecei Līgai un Vijai Eidukai.

Kafe
Ekskursijā Rundāles pilī.

Briška Valda un Viktors
Aleksandrovs karogu saņemot.

Češeva Zinaida –
valdes
priekšsēdētāja 1960to gadu sākumā.

Aleksandrova Elga –
pārtikas, rūpniecības
preču veik. vadītāja.
Darba sarkanā
karoga ordeņa
kavaliere.

Puškina Anna –
saimniecības preču
veikala vadītāja
PSRS goda donore.
Caune Veronika –
Silagala veikala
vadītāja –
tirdzniecības darba
teicamniece.

Aleksandrovs Viktors –
valdes priekšsēdētājs
1960-to gadu beigās –
1970-gadu sāk.

Foršākais, lielākais gadatirgus Varakļānos.

Salenieks Vladislavs –
valdes priekšsēdētājs
1974. – 1987. gads.

Sai

Pār
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Vienmēr ierindā.

Ražošanas sapulces dalībnieki.

ejnīcas atklāšana 1992. gadā.
Nodarbības ar grāmatvežiem.

Patērētāju biedrības ansamblis.

Vladislavam Saleniekam – 60. No 1987. g.
biedrības vadītāja veic Vija Eiduka.

Gatavo preču veikala kolektīvs.

imniecības veikala kolektīvs 1970-tajos gados.

rtikas veikals 1970-tajos gados.
Ekskursijā Ļeņingradā.

Gadatirgū ieradās Ķencis.
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Gatavojamies bērnudārza gaitām
Vai vispār bērnudārzs ir nepieciešams bērnam?
Bērna attīstībai, es apgalvotu, ka
nepieciešams – pirmām kārtām, mazuļa
socializācija kolektīvā, tā noturības attīstība, saskarsmes un kopīgas eksistences iemaņas, un pats galvenais – tas ir
noslēdzošais un pietiekami svarīgs
g solis
personības formēšanas jautājumā.
Bērna
mā. Bērn
na
saskarsme dārziņā – sava veida pārba
pārbauau-de pirms skolas: kur audzināšanā
ā izp
izpaupau
aužas vājās vietas (kamēr to vēl var pas
paspēt
spē
ēt
nokoriģēt)?
Uztraukums – bērnudārzs.
Atliek vien noformēt dokumentus
en
nttu
us
un uzsākt bērnudārza gaitas! Pirmo
mo
prieku nereti pavada arī bailes un
un
rodas vairāki jautājumi: „Kā ess
savu mazuli lai atstāju svešiem
cilvēkiem? Vai bērns 2 gadu vecumā ir gatavs doties uz dārziņu?”. Tiksim skaidrībā!
Bērnudārzs – neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa, jo tieši tur viņš iepazīstas ar sabiedrību, iemācās lasīt un
rakstīt, veidot savstarpējās attiecības ar
vienaudžiem un pieaugušajiem. Tieši tur
dzimst pirmās atmiņas par bērnību.
Protams, mammas un tēti uztraucas,
jo bērna gatavība bērnudārza gaitām ir ļoti
svarīga normālai adaptācijai. Kā lai zina,
ka nu ir īstais laiks un bērns ir gatavs, kā
sagatavoties bērnudārza gaitām?
Bez šaubām, 2 – 3 gadus veci bērni
atšķiras ne tikai pēc izskata, bet arī pēc
gatavības biedroties ar citiem un svarīgākais ir – MĀMIŅAS gatavība palaist
bērniņu dārziņā. Te svarīgas mammas
un bērna savstarpējās attiecības kopš
dzimšanas: ja dabīgā vēlme būt kopā ar
māmiņu tiek apmierināta un nav nekādas
pārspīlētas tieksmes būt tikai ar mammu,
viss kārtībā, zaļā gaisma – tātad – dārziņam sakām JĀ!
Satrauktas, stresainas māmiņas projicēs savas bailes, šaubas uz bērnu un
gūs tikai apstiprinājumu tam, ka bērns
nav gatavs. Bieži vien māmiņas slēpjas
aiz sava bērna – psiholoģiski un viņām
laist bērnu uz dārziņu ir bail, jo tiklīdz viņām būs „brīvas rokas”, būs jāsāk risināt
savas sasāpējušās problēmas, citus, ar
bērnu audzināšanu nesaistītus jautājumus. Protams, viss ir individuāli, bet sākumā atbildiet pati sev uz šo jautājumu
godīgi: VAI JŪS ESAT GATAVA LAIST
BĒRNU UZ DĀRZIŅU?
Bērniem ap 2 gadu vecumu ir ļoti labi
attīstīta aktivitāte, ziņkārība, un, ja mamma ir labi, pozitīvi noskaņota attiecībā uz
bērnudārza jautājumu, droši mazo var
sākt laist dārziņā.

Bērnu pozitīvi ietekmēs tas, ka viņa
atktivitāte un ziņkārība tiks attīstīta veiksmīgi. Dārziņā ir gan fiziskās nodarbības,
gan bērni līmē, gan zīmē, gan rotaļājas,
draudzējas. Mīnuss ir tas, ka mamma,
piemēram, nav gatava, bet ir spiesta bērnu sākt laist dārziņā dažādu apstākļu dēļ.
Tādā gadījumā cietīs
abi, un bērna adaptācija dārziņā būs
krietni grūtāka.
Labākie gadalaiki, kad sākt
apmeklēt bērnu-

dārzu, ir pavasaris un vasara, kad bērni
mazāk slimo un vairāk spēlējas svaigā
gaisā. Ja bērnudārzu sāk apmeklēt rudenī, vēlams vismaz sagaidīt apkures sezonas sākumu, citādi bērns var pastiprināti
slimot. Reizēm aiz somatisko slimību
maskas slēpjas stresa situācijas un depresīvi stāvokļi. Bērns sāk iet uz bērnudārzu, saslimst, pēc pāris nedēļām saslimst
vēlreiz, atkal paliek mājās vienu vai divas
nedēļas, un tā tas atkārtojas. Tad jādomā,
ka bērns varbūt nav gatavs bērnudārzam,
iespējams, viņam ir emocionālas problēmas.
Jā, protams, nereti bērneļi dārziņā
saaukstējas – bet vai tad biežāk neslimo
mājas bērns, kuru tīsta un lieki par viņu
rūpējas? Nerunājot jau par to, ka labi sagatavotam bērnam izveidojas sava veida
imunitāte pret saaukstēšanos. Bet, ja vecāki paši negrib, lai viņu bērns kļūst patstāvīgs – tad arī bērns to jutīs. Un sāks
ekspluatēt vecāku nervus un pacietību ar
mūžīgu nīdēšanu „negribu uz dārziņu....”
Vēl ap divu gadu vecumu bērni nerunā tik labi, un, ja dārziņā būs kādas
problēmas, bērns nepratīs, diemžēl, par
tām māmiņai izstāstīt. Tāpēc vērojam
savu bērnu un uzturam labas attiecības
ar audzinātājām! Labi, ja no 2 -3 gadu vecuma ir iespēja apmeklēt bērnudārzu uz
nepilnu dienu vai nepilnu nedēļu, ļaujot
bērnam pierast pakāpeniski. Tas apmierinās arī bērna dabiskās vajadzības pēc
māmiņas klātbūtnes.
Bērniem ap 3 gadu vecumu jau ir
labi attīstīta runa un kopumā viņi ir diezgan nobrieduši. Dabīgās vajadzības pēc
māmiņas klātbūtnes kopumā sāk sa-

mazināties. Bet galvenais joprojām ir –
MAMMAS psiholoģiskā gatavība bērnu
laist dārziņā.
Pozitīvi ir tas, ka adaptācija kopumā
šajā vecumā ir vieglāka, bet 3 gadu vecumā bērnu piemeklē krīze, ko vecāki nereti dzird kā „ES PATS”. Un, ja sakrīt gan
bērnudārza gaitu uzsākšana, gan krīzes
iestāšanās, bērnam ir grūtāk. Bērns labi
runā, var izstāstīt par savām grūtībām
dārziņā vecākiem – tas ir labi. Ja jautājums ar māmiņas gatavību nav atrisināts,
tad arī 3 gadus vecam bērniņam ar adaptāciju problēmas būs.
Kopumā secinājumi ir tādi: Ja
mamma ir gatava, tad viņa atradīs arī
savā bērnā gatavības pazīmes. Ja tā tomēr nav, atradīs visas pazīmes bērnā,
kas liecinātu par viņa NEgatavību bērnudārza gaitu uzsākšanai. Vislabāk uz visu
dienu sākt laist dārziņā apmēram 3 gadu
vecumā bērnu, bet no 2 gadiem var laist
dārziņā droši bērnus, kas ir patstāvīgāki,
aktīvi – ar nosacījumu, ka viņi tur atrodas
nepilnu dienu, nepilnu nedēļu. Ja mamma ir gatava, tad vasaras laikā psiholoģiski un fiziski ir iespējams sagatavot arī
bērnu pirmajam patstāvīgajam viņa dzīves posmam.
Pats labākais, ko mēs varam darīt
savu bērnu labā – iemācīt viņiem iztikt
bez mums.
Daudzas māmiņas droši vien noskurinājās, lasot šo frāzi – kā tad tā, mans
mazais mīļums un bez manis. Tas ir ļoti
svarīgs punkts, pietam – pirmais. Pēc
dzimšanas bērniņš un mamma ir kā viens
vesels, gandrīz pat fiziski, un tas ir ļoti nozīmīgi līdz pat 1,5 – 2 gadu vecumam.
Kad mamma pēc raudāšanas intonācijas
zina, ka bērns ir izsalcis, vai arī viņam jāmaina autiņbiksītes – jo īpaši svarīgi. Bet
tas laiks nu ir pagājis, patlaban ir etaps,
kurā mammai ir jānobriest, jādot iespēja
saprāta robežās bērnam būt patstāvīgam, bērns ir jālaiž pasaulē.
Protams, ir bailes, uztraukums, bet,
ja mamma nenobriedīs, tad bērns tik un
tā būs kaprīzs, protestēs, jo būs pārlieku
saistīts ar māmiņu – kā piesiets ar diedziņu. Un būs brīži, kad bērns gribēs jūs pat
atgrūst. Viņš vienkārši alkst patstāvības.
Ko darām?
Paplašinām patstāvīgo spēļu loku –
akcentu liekam uz – „tu pats/tu pati ļoti
labi proti to izdarīt”. Obligāti slavējam un
vēlreiz slavējam, dodam izvēles iespēju –
„gribi ēst banānu vai bumbieri?”. Un galvenais – laižam vaļā SAVAS bailes. Mammas astīte 1,5 – 2 vecumā ir tas laiks,
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kad no vienas puses bērni ir patstāvīgi,
bet no otras puses – bērni kā tādi mazi
mērkaķīši – daudz ko kopē. Kopēšana un
spēja sadarboties ir ļoti svarīga adaptācijai nepieciešama īpašība. No tā, cik ļoti
šīs īpašības ir attīstītas, var spriest, cik ļoti
bērns ir gatavs doties dārziņā.
Ko darām?
Ļaujam bērnam slaucīt, laistīt puķes,
iesaistām citās pieaugušo darīšanās. Piedāvājam kopā pazīmēt, salikt veļu veļas
mašīnā utt. Protams, neko bīstamu gan
nedrīkst, tas nu ir skaidrs.
Ģimene!
Ģimene – tā ir pirmā sociālā grupa,
kurā bērns sāk savu dzīvi, tāpēc svarīgi
ir šajā posmā bērnam dot iespēju sajust
dažādas sajūtas, iziet cauri dažādām attiecībām ar ģimenes locekļiem. Te ir svarīgi, lai biedrošanās būtu kvalitatīva, un, jo
vairāk bērnam ģimenes locekļu, jo labāk.
Ko darām?
Mācām bērnam iztikt bez māmiņas,
paliekot kopā ar citiem pieaugušajiem.
Tāpat mācām bērnam komunicēt, rotaļāties ar citiem, dažāda vecuma bērniem.
Var sarīkot mājās teātra izrādīti, lasīt kopā
pasakas, piedalīties sporta spēlēs pagalmā utt.
Ievērojam režīmu!
Režīms – tas ir fizioloģisks pamats
normālai adaptācijai.
Cik ļoti ievērosiet mājās bērnu dārza
režīmu, tik pat viegli viņam būs iekļauties
šajā režīmā dārziņā. Fizioloģija ir nopietna lieta – pārspīlēt nedrīkst, viss jādara
pakāpeniski, līdz pilnīgai režīma maiņai,
kas sakrīt ar bērnu dārza režīmu. Tāda var
ilgt apmēram 20 dienas.
Ko darām?
Vērojam, atzīmējam, regulējam.
7.30– 8.30 – mostamies
8.40– 9.20 – brokastis

9.30 – 10.30 – rotaļas
10.40 – 11.40 – pastaiga
12.00 – 12.30 – pusdienas
12.40 – 15.00 – diendusa
15.10 – 15.40 – launags
15.50 – 17.00 – rotaļas mājās
17.00 – 18.30 – pastaiga
19.30 – 20.00 – vakariņas
20.00 – 20.30 – vakara rituāls (mierīgas rotaļas, vannošanās, vakara pasaka)
21.00 - naktsmiers
Pieradinām bērnu pie citiem. Kā?
Biežāk ņemam bērnu līdzi uz jaunām, svešām vietām: ciemos, uz veikalu, attīstošajām nodarbībām un visur, kur
paši dodamies. Stāstām, kur braucam,
kāpēc braucam utt. Galvenais – apspriest
pēc tam redzēto!
Apstaigājam bērnu dārza teritoriju,
parādām, kas tur ir. Biežāk tur iegriežoties, bērns pieradīs pie lielā bērnu skaita.
Iepazīstamies ar sava bērna grupiņu,
audzinātāju savlaicīgi. Pastāstām, cik interesanti ir dārziņā, cik jautri, cik daudz
iespēju rotaļāties – gan ar jaunām rotaļlietām, gan ar citiem bērniem.
Stress nemaz nav tik briesmīgs!
Kad dzirdam vārdu stress, mēs, pieaugušie, uzreiz galvā uzburam šausmīgas ainiņas. Patiesībā no fizioloģiskā viedokļa – stress ir psihes mehānisms, kas
piederas pie adaptācijas jebkuros jaunos
apstākļos.
Ko darām?
Nekrītam ģībonī, dzirdot šo vārdu. Tā
ir dzīve un bērnam ir svarīgi iemācīties tikt
galā pašam ar stresu. Tas, ka izvairīsieties
vienmēr no stresa situācijām, nenāks par
labu bērna attīstībai.
Mācām bērnam tikt galā, iedzīvoties
jaunos apstākļos. Pakāpeniski palielinām
jauno vietu, apstākļu skaitu.Vērojam sevi,
to, kā paši tiekam galā ar stresu, izdarām
secinājumus. Bērni reti klausa vecākus,
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bet vienmēr no vecākiem ņem piemēru.
Svarīgi!
Iemācām bērnam svarīgākos drošības noteikumus, izskaidrojam tos –
„karstu nedrīkst ņemt, jo...” utt. Svarīgi ir
bērnam iemācīt izprast drošības noteikumus, un visvieglāk to izdarīt ar ģimenes
atbalstu – tas nozīmē – noteikumi jāievēro visiem.
Mācām bērnam patstāvību:
- mācām bērnam ēst pašam, dzert
pašam
- atradinām no autiņbiksītēm vismaz
pa dienu
- mācām noslaucīt mutīti pēc ēšanas
- mācām mazgāt rokas
Šie ir tādi kopējie noteikumi, kas bērnam palīdzēs būt vēl patstāvīgākam.
IR LAIKS!
Dažas nedēļas pirms bērnudārza
gaitu uzsākšanas dodamies ikdienas apgaitā, pastaigā – pa dārziņa teritoriju. Pirmajās dienās bērnudārzā esiet kopā ar
bērnu, tad atstājiet mazuli vienu; sākumā
uz stundu, tad uz divām. Pakāpeniski, lai
bērnā rodas drošības sajūta, ka jūs viņu
nepametīsiet pavisam.
Bērnu vislabāk vest uz dārziņu tam,
ar kuru no vecākiem bērnam ir vieglāk
šķirties. Vairumā gadījumu tie ir tēti. Un
galvenais ir jūsu, mīļās māmiņas, noskaņojums! To jūt arī mūsu bērni. Pacentieties neprojicēt savas bailes un negatīvās
asociācijas uz saviem bērniem!
Gaidam mazos un lielos pirmsskolas
vecuma bērnus Varakļānu „SPRĪDĪTĪ”.
Visiem veiksmi!
Varakļānu pirmsskolas „Sprīdītis”
vadītāja ILGA

Mirklis ikdienā
Pēc ilgas sarakstes un dokumentu
kārtošanas ar Valsts Pieminekļu aizsardzības biedrību īsi pirms Lieldienām saņēmām atļauju veco un bīstamo koku un
zaru nozāģēšanai Varakļānu katoļu baznīcas dārzā. Tā kā bija palicis neilgs laiciņš
līdz svētkiem un sarunātajiem zāģētājiem
radās brīvs brīdis, tad nepilnu divu nedēļu laikā šis darbs bija jāpadara.
Ļoti liels paldies par šo darbu Guntim
Naglim no Bokāniem un domes enerģētiķim Aināram Ančevam. Bija jāņem palīgā
pat pacēlāji, lai varētu piekļūt nevajadzīgajiem un bīstamajiem zariem. Lielie,
bojāties sākušie koki tika nozāģēti un arī
sagarināti, lai varētu vieglāk savākt. Šie
abi vīri tiešām parādīja īstu paraugstundu

saskaņotam, ātram un kvalitatīvam darbam.
Tā kā katoļu baznīcai savas tehnikas
nav, tad, lai visu savāktu, lūdzām palīdzību Varakļānu pašvaldībai un DzKU. Un
atkal jāizsaka vislielākā pateicība izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam un DzKU
saimniecības daļas vadītājam Voldemāram Mālniekam, ka uzklausīja mūsu lūgumu un norīkoja savu tehniku un traktoru
vadītājus Zigmāru, Andri, Pēteri un piecus algotā sabiedriskā darba veicējus, lai
savāktu un palīdzētu baznīcas darbiniekiem Jurim, Antonam un Annām ar visu
tikt galā.
Resnos, sagarinātos bluķus iekraut
piekabē ar savu traktoru palīdzēja z/s

„Ārītes” uzņēmējs Ivars Medinieks. Visu
šo Ivars paveica vienas dienas laikā. Viņam katoļu draudze ir pateicīga arī par
jaunā lielā krusta izgatavošanu pagājušajā rudenī un par tā uzstādīšanu baznīcas
dārzā. Lai Tev, Ivar, veselība un veicas
dzīvē un darbā!
Ar minēto cilvēku palīdzību baznīcas
dārzs tika satīrīts un sagatavots ne tikai
Lieldienām, bet ilgākam periodam, lai varētu sakārtotā vidē ierasties uz lūgšanām
ikdienā un katoļu baznīcas svētkiem, kāzām, krustībām un aizgājēju izvadīšanu
pēdējā gaitā.
Paldies!
Draudzes vārdā – Anna
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APSTIPRINĀTI ar Varakļānu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr. 3.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Varakļānu novadā
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka mājas
(istabas) dzīvnieku:
1.1. suņu, kaķu, un citu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – mājas dzīvnieki) turēšanas kārtību Varakļānu novadā,
1.2. īpašnieka (turētāja) pienākumus,
1.3. klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas
kārtību,
1.4. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Varakļānu novadā, lai
mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt
mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst mājas dzīvnieku klaiņošanu un mājas dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.
3. Noteikumu prasību ievērošanu
savas kompetences ietvaros uzrauga un
kontrolē Varakļānu novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība).
4. Pašvaldība, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, organizē klaiņojošo un bez pajumtes,
un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu,
eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.
5. Noteikumi ir saistoši Varakļānu
novada domes administratīvajā teritorijā
visām fiziskām un juridiskām personām,
kuru valdījumā un lietojumā ir mājas dzīvnieki.
6. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, kā
arī bēniņos, pagrabos u.tml. aizliegts turēt
lauksaimniecības dzīvniekus.
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
aizliegts turēt mājas (istabas) dzīvniekus
koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi,
kāpņu telpas u.tml.).
8. Personām ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti bezsaimnieka mājas dzīvnieki.
9. Noteikumos lietotie termini:
9.1. citi mājas (istabas) dzīvniekiar šo saprot putnus, rāpuļus, abiniekus,
zivis, trušus, šinšilas, seskus, kā arī citus
sīkos dzīvniekos, kas mitinās iekštelpās
tam paredzētajās vietās;
9.2. īpašnieks – juridiskā vai fiziskā
persona, kurai pieder mājas dzīvnieks;
9.3. turētājs – persona, kuras rīcībā
un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks;
9.4. lauksaimniecības dzīvnieks
– dzīvnieks, kuru audzē un tur dzīvnieku
izcelsmes produktu iegūšanai vai citos
lauksaimnieciskos nolūkos, tai skaitā ierobežotā platībā turēts savvaļas sugas
dzīvnieks un ar ģenētiskās modifikācijas
metodēm iegūts dzīvnieks.
II Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka (turētāja) pienākumi
10. Mājas dzīvnieka īpašnieka (turētā-

ja) pienākumi:
10.1. implantēt mājas dzīvniekam
mikroshēmu pie praktizējoša veterinārārsta;
10.2. reģistrēt mājas dzīvnieku datu
bāzē – Lauksaimniecības datu centrā;
10.3. pēc mājas dzīvnieka pazušanas
konstatēšanas, ja tas noticis pilsētas teritorijā, nekavējoties jāpaziņo Varakļānu
novada domes izpilddirektoram, ja mājas
dzīvnieks ir pazudis ārpus pilsētas teritorijas, jāpaziņo pagasta pārvaldes vadītājam;
10.4. turot suni brīvi, ja suns apmācīts
aizsardzībai vai atzīts par bīstamu – ārpus
telpām mājas dzīvnieka īpašnieka (turētāja) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā teritorijā, pie vārtiem un ieejām, kur
tiek turēts suns, redzamā vietā izvietojama
plāksne vai norāde ar skaidri salasāmu
vienu no šādiem uzrakstiem: „Uzmanību,
suns!”, „Suns!” vai „Uzmanību, bīstams
suns!”;
10.5. mājas dzīvnieks var brīvi atrasties pilsētas piemāju teritorijās un ciemos, īpašnieka (turētāja) īpašumā, tikai
norobežotā teritorijā;
10.6. mājas dzīvnieks var brīvi atrasties viensētās (ārpus pilsētām un ciemiem), īpašnieka (turētāja) īpašumā, ja
netiek apdraudēti cilvēki un citi dzīvnieki;
10.7. nepieļaut dzīvnieku uzturēšanos
bez uzraudzības dzīvojamo māju koplietošanas telpās;
10.8. īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs
ievest suni bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības iestādēs un to teritorijās,
kapsētās, sporta laukumos;
10.9. īpašniekam (turētājam) ir pienākums vest suni pavadā ielās, parkos,
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas
vietās un publisko pasākumu norises vietās;
10.10. sabiedriskā vietā īpašnieks vai
turētājs var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas
piesiets pavadā, netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, neapdraud cilvēku
vai dzīvnieku drošību;
10.11. personai, kas nav mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs), ir pienākums ziņot par pārkāpumiem, kas tiek izdarīti pret
mājas dzīvnieku;
10.12. par 6 mēnešiem vecāks kaķis
var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka (turētāja) valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts;
10.13. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks
(smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
10.14. īpašnieks (turētājs) citus mājas
dzīvniekus nodrošina ar būriem – putnus,
ar akvāriju – zivis, rāpuļus vai abiniekus
tur piemērotos terārijos vai akvaterārijos,

pārējos sīkos mājas dzīvniekus (izņemot
suņus, kaķus un seskus) tur tiem paredzētās vietās;
10.15. nepieļaut mājas dzīvnieku nekontrolētu vairošanos;
10.16. jānodrošina mājas dzīvnieku ar
barību un ūdeni;
10.17. publiskā vietā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus;
10.18. sameklēt mājas dzīvniekam
citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;
10.19. vakcinēt mājas dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā;
11. Īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs:
11.1. izmitināt mājas dzīvnieku uz mājas balkona vai lodžijas;
11.2. turēt mājas dzīvnieku antisanitāros apstākļos;
11.3. lietot mājas dzīvnieka apzīmēšanai līdzekļus, kas kaitē tā veselībai, kā
arī aizliegts radīt antisanitārus apstākļus,
turot mājas dzīvniekus;
11.4. radīt mājas dzīvniekam sāpes
un ciešanas.
III Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana
un izolācija
12. Dzīvnieki, kuri palikuši bez īpašnieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības, ir
uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu
mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts
kaķis, kas uzturas pilsētas dzīvojamo māju
tuvumā, ja ir izpildīti šo noteikumu 10.11
punkta prasības.
13. Klaiņojošo mājas dzīvnieku izķeršanu un līķa savākšanu organizē pašvaldība.
14. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti un
ievietoti patversmē.
15. Persona, piesakot izsaukumu par
klaiņojošiem vai bīstamiem dzīvniekiem,
sniedz visu viņa rīcībā esošo informāciju
par dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu, uzvedību.
16. Īpašnieks (turētājs), paziņojot par
sava mājas dzīvnieka pazušanu, sniedz
informāciju par mājas dzīvnieka izskatu,
uzvedību, un iespējamo atrašanās vietu
(tādā gadījumā, ja mājas dzīvnieks nav reģistrēts datubāzē), ja mājas dzīvnieks ir reģistrēts, nosauc tikai reģistrācijas numuru
un atrašanās vietu, kur mājas dzīvnieku
varētu meklēt.
17. Ja pēc mājas dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams noteikt mājas
dzīvnieka īpašnieku (turētāju) un mājas
dzīvnieku iespējams nogādāt īpašniekam
(turētājam), tad mājas dzīvnieka īpašnieks
(turētājs) apmaksā mājas dzīvnieka noķeršanas un transportēšanas izdevumus.
18. Ja ar mājas dzīvnieka īpašnieku
(turētāju) nav iespējams sazināties, vai
īpašnieks (turētājs) tiek noskaidrots vē-
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lāk, kad mājas dzīvnieks jau ir ievietots
dzīvnieku patversmē, tad mājas dzīvnieka
īpašnieks (turētājs) apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar mājas dzīvnieka izķeršanu un transportēšanu, kā arī dzīvnieku
patversmes izmaksas, kas saistītas ar mājas dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.
19. Informācija par pazudušajiem un
izķertajiem dzīvniekiem tiek ievietota Varakļānu novada mājaslapā.
20. Mājas dzīvnieku ķeršanas un
transportēšanas un citu ar to saistīto izdevumu maksa, tiek aprēķināta atbilstoši
faktiskajām izmaksām.
21. Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši mājas dzīvnieki vai
tādi mājas dzīvnieki, kas rada draudus cilvēku drošībai.

22. Dzīvnieku var eitanizēt normatīvos
aktos noteiktā kārtībā vai nodot turējumā
citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks
tam piederošo mājas dzīvnieku neizņem
no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams.
IV Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
23. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas
pie administratīvās atbildības saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
24. Administratīvā pārkāpuma lietas
par šo noteikumu pārkāpšanu izskata Varakļānu novada Administratīvā komisija.
25. Tiesības kontrolēt šo noteikumu
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ievērošanu, kā arī prasību neievērošanu
gadījumā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus vai piemērot administratīvos sodus, ir Varakļānu novada pašvaldības kārtībniekiem un pilnvarotām amatpersonām.
26. Administratīvais sods vainīgās
personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā
radītos izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka
noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, un nodarītos zaudējumus.
V Noslēguma jautājums
Šie noteikumi stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā
kārtībā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Varakļānu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr. 3.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Varakļānu novadā
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Varakļānu novada pašvaldību
(turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas
iekārtošanu un saņem atļauju;
1.1.1. ielu tirdzniecībai vai organizēšanai publiskā vietā;
1.1.2. ielu tirdzniecībai vai organizēšanai pasākumu laikā;
1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo
preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;
1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības anulēšanai vai
apturēšanai uz laiku;
1.6. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā
sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss;
1.8. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Atļauju ielu tirdzniecības vietas ierādīšanai vai atteikumu, tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram,
pieņem pašvaldība.
3. Ielu tirdzniecības dalībniekam vai
organizatoram ir jānorāda savā iesniegumā
nepieciešamos komunikācijas veidus, kas
ir nepieciešams, lai veiktu ielu tirdzniecību
publiskā vai pasākuma laikā.
4. Pašvaldība nodrošina ar komunikācijām, iespēju robežās, ielu tirdzniecības

dalībniekus un organizatorus.
5. Komunikāciju maksa tiek aprēķināta
no patērētā daudzuma.
6. Informācija par ielu tirdzniecību un
ar to saistītā informācija tiek ievietota Varakļānu novada mājaslapā.
7. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt pašvaldības
saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu
tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu
tirdzniecības vietās, vai ielu tirdzniecības
organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.
II Tirdzniecības vietas iekārtošanas
saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana
8. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai,
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai, un saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, vai ielu
tirdzniecībai:
8.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz
pašvaldībā iesniegumu (1. pielikums);
8.2. tirdzniecības organizators iesniedz
pašvaldībā iesniegumu (2. pielikums);
8.2.1. papildus tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku
sarakstu (3. pielikums), kurā tiek norādīta
informācija par tirdzniecības dalībnieku.
9. Iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators var iesniegt arī
elektroniski, ievērojot visus nosacījumus
par elektronisko dokumentu noformēšanu.
10. Lēmumu par saskaņojumu ielu
tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai, vai ielu tirdzniecības
organizēšanai izsniegšanu, vai atteikumu
izsniegt saskaņojumu un atļauju pieņem
pašvaldības izpilddirektors piecu darba
dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

11. Ja iesniegumam nav pievienoti visi
nepieciešamie dokumenti, pašvaldības izpilddirektors nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja
noteiktajā termiņā nav iesniegti pieprasītie
dokumenti, iesniegums tiek atstāts bez
izskatīšanas. Iesniegtie dokumenti tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma.
12. Pašvaldības izpilddirektors neizsniedz 11. punktā minēto atļauju ja:
12.1. atbilstoši noteikumu un normatīvo aktu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
12.2. Latvijas Republikas normatīvajos
aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajiem
tirdzniecības veidiem;
12.3. nav samaksāta nodeva;
12.4. iesniedzējs atļaujas saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas.
13. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu
tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva, atbilstoši pašvaldības apstiprinātiem un spēkā esošiem
saistošajiem noteikumiem.
14. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un
tirdzniecības organizators nav pašvaldība,
nodevu par katru pieteikto tirdzniecības
vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības
dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības
organizators.
15. Vienas tirdzniecības vietas laukums ir 4 m reiz 3 m.
16. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu
tirdzniecības organizēšanai (4. pielikums)
izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.
III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai
17. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās
Turpinājums 16. lpp.
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Turpinājums no 15. lpp.

tirdzniecības vietās, kuru iekārtojusi pašvaldība vai tirdzniecības vieta ir saskaņota ar
nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko
valdītāju, kas nav pašvaldība.
18. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas
Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldību
saistošie noteikumi.
19. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā;
19.2. par atļaujā norādīto nosacījumu
ievērošanu;
19.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma ievērošanu;
19.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā.
20. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
20.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu
skaita patvaļīgu palielināšanu;
20.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma (platības un citu nosacījumu
ievērošanu);
20.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās.
21. Tirdzniecība dalībniekam un organizatoram aizliegts:
21.1. nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai;
21.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu
elementus;
21.3. traucēt tuvumā esošo kultūras
iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu darbu;
21.4. aizsegt satiksmes organizācijas
tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
21.5. aizsegt pastāvīgās tirdzniecības
vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;
21.6. traucēt piekļuvi ieejai ēkā / izejai
no ēkas, tostarp evakuācijas izejai;
21.7. izvietot ar realizējamo produkciju
nesaistītu reklāmu;
21.8. neatļautās vietās izvietot slēgtas
teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas
konstrukcijas.
22. Tirdzniecības dalībniekam pēc
norādīto amatpersonu, kas ir minētas šo
noteikumu VIII nodaļā, kā arī pēc uzraudzības un kontroles institūciju amatpersonu
pieprasījuma jāuzrāda:
22.1. personu apliecinošs dokuments;
22.2. tirdzniecības atļauja ( un citi nepieciešamie dokumentus).
IV Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības
jomā
23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsaskaņo, ja
tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav
attiecināma uz teritorijām, kuras iekārtotas
pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai.

24. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz
iesniegumu (5. pielikums).
25. Noteikumu 24. punktā minētajam
iesniegumam pievieno šādus dokumentus
(pēc nepieciešamības):
25.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
25.2. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas,
kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, apliecinājuma, ka tā
neveic saimniecisko darbību, kā arī nenodarbina citas personas, kopiju;
25.3. PVD atļauja ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
26. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz
pēc nodevas samaksas.
V Tirdzniecības vietās realizējamo
preču grupas
27. Fiziskā persona, kurai atbilstoši
nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciska
darbība, ielu tirdzniecība ir tiesīga pārdot
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
7. punktā minētās preces.
VI Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku
28. Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības
veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, informējot par to
ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju šādos gadījumos:
28.1. sakarā ar novadā veicamajiem
neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves
un ielas seguma remonts u.c);
28.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem, kurus akceptējusi
pašvaldība;
28.3. ja tas traucē pašvaldības funkciju
veikšanai;
28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju
drošībai.
29. Izpilddirektors pieņem lēmumu par
atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības
organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku.
30. Kompetentām institūcijām (policijai, ugunsdzēsējiem u.c.) ir tiesības apturēt
tirdzniecību, ja tas ir nepieciešams.
VII Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises
vietās
31. Tirdzniecības atļauju alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā pašvaldība izsniedz uz pieprasīto
laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma
norises laiku.

32. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietā, juridiskā persona pašvaldībā
iesniedz iesniegumu (6. pielikums).
33. Noteikumu 32. punktā minētajam
iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
33.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par
paredzēto tirdzniecību;
33.2. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises
vietā un laikā;
33.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences)
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot
oriģinālu).
34. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izsniedz pēc nodevas samaksas.
35. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība
nav pieļaujama kapsētu teritorijās, izglītības iestādēs, bērnu un rotaļu laukumos,
ārstniecības iestādēs un to tuvumā.
VIII Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
36. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā, persona iesniedz
pašvaldībā iesniedz iesniegumu (7. pielikums).
37. Pēc pašvaldības saskaņojuma
saņemšanas, persona normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
38. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem lēmumu par
tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam
tirgum.
39. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietu un to
teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu piešķiršanu pieņem Varakļānu
novada dome.
IX Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu, noteikumu izpildes
kontrole
40. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās
administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas administratīvo kodeksu.
41. Administratīvā pārkāpuma lietas
par šo noteikumu pārkāpšanu izskata Varakļānu novada Administratīvā komisija.
42. Šo noteikumu uzraudzību un kontroli veic Varakļānu novada pašvaldības
kārtībnieki un pilnvarotas amatpersonas.
X Noslēguma jautājums
Šie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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Stirnienes pamatskolā
Mazais enģelis teica: „Te ir vienīgais
krāšņums, ko atradu uz zemes un kas
saglabāja savu košumu ceļā līdz pašām
debesīm, – tā ir Mātes Mīlestība!”
Stirnienes pamatskolas skolēni 11.
maijā sveica savas Māmiņas svētkos.
Pēc koncerta bērni kopā ar māmiņām
piedalījās radošajās darbnīcās, kur veidoja gleznas no ...putraimiem, garšvielām,... tie bija neparasti darbi. Otrajā
darbnīcā gatavoja „kastītes ar pārsteigumiem”, te savu radošo domu izpauda
gan Mammas, gan bērni. Mūzikas darbnīcā bērni dziedāja „dzejoļus” ar kādas

zināmas tautas dziesmas melodiju, ko
minēja māmiņas, bet valodu darbnīcā
salika kopā tautas dziesmas, ko bija izjaucis vējš. Lai visām māmiņām brīnumskaista Mātes diena!
12. maijā 9. klases skolniekiem
Aļonai, Lāsmai, Ingai, Sanitai, Ingai un
Rihardam skanēja Pēdējais zvans Stirnienes pamatskolā. Pārsteigumus un
apsveikumus sagatavoja audzinātājas
Inga Sestule un Anita Seile, direktore Aina Grāmatniece, skolotājs Imants
Grāmatnieks, kā arī 7., 8. klases zēni un
meitenes. Pateicības vārdus dzejā un

DĪVKOLPOJUMU
KORTEIBA VARAKĻŌNŪS
2017. GODA
MAIJA MĒNESĪ
Maija mēnesī sv. Mise 17:00 un Vyssv.
Jaunovas. Marijas litānija
21.05. – Leldīnu VI svātdīna
9:00 – sv. Mise; svātais Dīvs
11:00 – sv. Mise;
25.05. – caturtdīna – KUNGA
DEBESSKOPŠONAS obligātos svineibas
+ Sv. Mise 17:00 – J. Marijas litānija
Euharistisko procesija
Ziedojumi Jeruzālemes svētnīcām
28.05. – VII – GODA SVĀTDĪNA
9:00 – sv. Mise; svātais Dīvs
11:00 – sv. Mise; J. Marijas litānija
31.05. – Vissvētās Jaunavas Marijas
apmeklēšana - svātki
17:00 – sv. Mise; litānija; Maija mēneša
dīvkolpojumu nūslāgums

dziesmā teica 9. klases skolēni un vecāki. Paldies!
Trīs lietas, kuras nekad neatgriežas:
Laiks, vārds, iespējas,
Trīs dzīvē vērtīgākās lietas:
Mīlestība, pārliecība, draudzība,
Trīs cilvēka vērtību noteicošās lietas:
Darbs, godīgums, līdzcietība....
....Taču dažreiz paiet visa dzīve,
kamēr to saprotam.
Veiksmi, izdošanos, skolas absolvent!
Rita Pelse

Stērnīnes bazneicā
21. maijā 13.00 sv. Mise
25. maijā 13.00 sv. Mise, Kunga
Debesskāpšanas svētki
28. maijā 13.00 sv. Mise
2. jūnijā Baznīcu nakts
* 19.00 un 20.00 baznīcas un ērģeļu
apskate, stāstījums par dievnamu
* no 19.00 līdz 21.00 Stirnienes
baznīcas svētku un kora „Reversium”
koncertu video ieraksti uz lielā ekrāna
* 21.00 kopīga Tēvreize visās Latvijas
baznīcās
* 21.10 garīgās mūzikas koncerts
4. jūnijā 13.00 sv. Mise
11. jūnijā 13.00 sv. Mise – sv. Ontona
atlaidas un procesija
18. jūnijā 13.00 sv. Mise – Vsv.
Sakramenta svētki, procesija ar 4
altāriem, bērnu un lauku zāļu svētīšana.
Dziedās Rīgas sv. Marijas Magdalēnas
draudzes koris, diriģente Zinta Filipoviča,
ērģelniece Digna Markule, piedalās
komponists Rihards Dubra.
25. jūnijā 13.00 sv. Mise

Stirnienes TN
16. maijā 18.00
Maija dziedājumi ar bērnu
garīgās mūzikas ansambli pie
Stirnienes krusta
21. maijā 17.00
Varakļānu novada svētku
koncerts Stirnienē
10. jūnijā 14.00
Stirnienes pamatskolas
9. klases izlaidums
14. jūnijā 14.00
komunistiskā terora upuru
piemiņas brīdis pie stacijas
21. jūnijā 10.00
Saulgriežu radošā darbnīca
bērniem
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Dižais Latgales dēls – bīskaps Pēteris Strods
1. maijā apritēja 125. gadskārta, kopš
Pēteris Strods nāca pasaulē Varakļānu
pagasta Lielo Strodu ciema Eisāgos zemnieku Ontona un Teklas ģimenē.
Bīskaps P. Strods ir daudz strādājis
pie katoļu lūgšanu grāmatu latviskošanas,
sastādījis gan katoļu katehismu pamatskolām, gan novennas (9 dienu lūgšanas)
Svētajam Jāzepam un Svētā Gara godam,
arī darbus, kuri no dabaszinātnes viedokļa pamato Dieva esamību. Atzīmējams ir
fakts, ka P. Strods bija pirmais Latvijas katoļu priesteris, kurš ieguva filozofijas zinātņu doktora grādu. Savulaik bijis viens no
labākajiem sprediķotājiem Latvijā.
Kā daudzi citi latgaliešu garīdzniecības pārstāvji, arī P. Strods bija aktīvs sabiedriskais darbinieks un deva lielu ieguldījumu ne vien teoloģiskajā darbā, bet arī
valodniecībā un literatūrā.
P. Strods ir bijis gan Latvijas Tautas
padomes loceklis, darbojies dažādās organizācijās, gan lasījis lekcijas topošajiem pedagogiem, pētījis
latgaliešu valodu, mācījis to vairākās skolās Rēzeknē un Garīgajā seminārā Rīgā, vācis arī folkloru un etnogrāfiskos materiālus
un Rēzeknē nodibinājis latgaliešu literatūras un seno lietu muzejbibliotēku, kura 1925. gadā gājusi bojā ugunsgrēkā.
Strādādams žurnālā „Zīdūnis”, P. Strods ir daudz darījis Pētera Miglinīka un Andriva Jūrdža piemiņas saglabāšanas labā
un viņu darba popularizēšanā arī kopējās latviešu literatūras
kontekstā. Latgales lasītāju viņš savukārt ir centies iepazīstināt
ar pārējās Latvijas un visas pasaules slavenajiem rakstniekiem.
Lugas, kuras sarakstījis pats P. Strods, atspoguļo sadzīvi
Latgales laukos, tur dzīvojošo ļaužu psiholoģiju un aktualizē
sava laika sabiedrībai svarīgas problēmas. Izmantojis pseidonīmus Latgalāns un Strods-Eisāgs.
Ļoti nozīmīgs ir P. Stroda devums latgaliešu valodniecībā,
tieši viņš ar savu aktivitāti ir panācis to, ka 1927. gadā tika sastādīta Latgaliešu valodas pareizrakstības komisija, kuras izstrādāto ortogrāfijas projektu Izglītības ministrija apstiprināja 1929.
gada 19. jūnijā.
Bīskaps Pēteris Strods miris 1960. gada 5. augustā. Sēru
Svētā Mise notika 11. augustā Rīgas Kristus Karaļa baznīcā,
celebrējot bīskapam Stepanavičiuam, asistējot bīskapiem Matuļonim un Maželim, piedaloties ap simts katoļu garīdzniekiem.
Apbedīts Kristus Karaļa kapos.
Pētera Stroda dzīve un darbi gadskaitļos:
1892 Dzimis Varakļānu pagasta Lielo Strodu ciema Eisāgos
1909 Beidzis Rēzeknes Pilsētas skolu (pirms tam mācījies
arī Varakļānu pagastskolā)
1911 Beidzis pieaugušo kursus Gadčinā
1911–1916 Mācījies Pēterburgas Garīgajā seminārā
1916 Iesvētīts par priesteri
1917 Sācis priestera darbu (Kombuļi, Stirniene)
1920–1923 Strādājis par skolu kapelānu Rēzeknē, iesaistījies sabiedriskajā darbā
1921 Viens no žurnāla „Zīdūnis” organizētājiem
1922–1923, 1927–1930 Žurnāla „Zīdūnis” redaktors
1923 Rosinājis Latgales rakstnieku un žurnālistu biedrības
dibināšanas jautājumu

Devies uz Austriju, lai papildinātu zināšanas
1924 Insbrukas universitātē ieguvis
licenciāta grādu
1926 Vīnes universitātē ieguvis filozofijas doktora grādu (disertācija „Par dzīvību un tās pirmsākumiem”)
Aglonas ģimnāzijas skolotājs, tautskolu direktora biedrs
Iecelts par Rīgas Garīgā semināra
profesoru
1927 Nodibinājis Latviešu katoļu akadēmiķu biedrību
Nodibinājis Pētera Kanīzija literāro
biedrību Rīgas Garīgajā seminārā
1928 Iecelts par Latgaliešu valodas
pareizrakstības komisijas priekšsēdētāju
1938 Iecelts par LU Romas katoļu
teoloģijas fakultātes profesoru un katedras vadītāju
1938 Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
1940 Ievēlēts par LU Romas katoļu teoloģijas fakultātes dekānu
1946 Iecelts par Garīgā semināra rektoru
1947 Iesvētīts par bīskapu
1948 Iecelts par Rīgas arhidiecēzes un Liepājas diecēzes
apustulisko administratoru
1960 Miris Jūrmalā, apbedīts Rīgā pie Kristus Karaļa baznīcas
Sarakstītie darbi
1922 Izdevis latgaliešu gramatiku „Latvīšu volūdas gramatika latgalīšim”
Izdevis filozofiski reliģisku darbu „Patīseibas maklātōjim”
1924 Žurnālā „Zīdūnis” publicējis lugu „Aizdzereibas”
1926 Izdevis lugu „Dzeives viļņūs”
1928 Žurnālā „Zīdūnis” publicējis lugu „Pōvuleņš”
1929 Izdevis monogrāfiju „Sv. Tāva Piusa XI Prīstereibas Jubileja” (papildināts izdevums latviešu valodā – 1939)
1933 Izdevis „Pareizraksteibas vōrdneicu” (ap 18000 vārdu,
izdota atkārtoti 1990)
Sastādījis lūgšanu grāmatu „Svātō goda dōvona”
1934 Sastādījis „Katōļu ticeibas katehismu”
1936 Sarakstījis filozofisku darbu „Sv. Augustins un Sv. Akvinas Toms”
Sarakstījis dabaszinātnisku apcerējumu „Kas ir pasaule?”
1938 Sarakstījis Dieva esamību pierādošu darbu „Kāpēc
jātic?”
Materiālu sagatavoja Varakļānu Novada muzeja vadītāja
T. Korsaka

AKTUĀLI
Š.g. 13. maijā plkst. 18:00
Varakļānu Novada muzejā – pils kapelā notiks
tematisks pasākums
par godu bīskapa Pētera Stroda 125 gadadienai.
Aicināti visi interesenti!
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Laura
Prusakova
Ieraksts Varakļānu vidusskolas
Goda grāmatā

Aktīva, atraktīva, zinoša, darbīga un
atsaucīga – tā var raksturot Lauru.
Aktīva – vidusskolas gados līdzdarbojusies skolēnu pašpārvaldē, daudzu
ideju autore, organizatore, vadītāja klases, skolas, pilsētas un novada pasākumos. 2016. gada pavasarī pārstāvēja
Varakļānu vidusskolu starptautiskajās
jauniešu dienās Strasbūrā, Francijā.
Atraktīva – visus skolas gadus aizrautīgi nodarbojusies ar māksliniecisko
pašdarbību, dejojusi deju kolektīvos, iniciatore dažādu projektu realizācijā.
Zinoša - skolas gados pierādījusi
sevi kā centīgu, apzinīgu un zinātkāru
skolnieci. Piedalījusies mācību priekšmetu olimpiādēs. Ieguvusi atzinību Madonas
starpnovadu krievu valodas olimpiādē.
Izcili aizstāvējusi ZPD „Migrācija Varakļānu novadā 2009. – 2016. gads”.
Darbīga – pabeigusi jaunsardzes
reportiera teorētiskās un prakstiskās
apmācības, piedalījusies starptautiskās
konferencēs un jaunsardzes nometnēs.
Strādājusi Varakļānu novada muzejā kā
tūrisma un informācijas konsultante. Veidojusi rakstus un reportāžas novada laikrakstam „Varakļōnīts”.
Taisnības apziņa un godīgums, pozitīvisms un optimisms, pašapziņa un
pašpietiekamība, vēlme redzēt pasauli
labāku – ir Lauras nozīmīgākās dzīves
vērtības.
Vēlējums skolai un skolēniem:
Ja Tev kādreiz dzīvē nākas pakrist,
tad piecelies un dodies uz priekšu!
Nekad nepadodies!

Laura par
vēlēšanām
Šogad visā Latvijā norisināsies novadu pašvaldības vēlēšanas. Arī Varakļānu
novada iedzīvotājiem būs iespēja nobalsot par viņuprāt cienīgiem kandidātiem.
Tā kā beidzot esmu sasniegusi pilngadību, tad pirmo reizi varēšu piedalīties
vēlēšanās. Manuprāt, tas ir ikviens iedzīvotāja svēts pienākums.
Tomēr, gatavojoties vēlēšanām, saskāros ar vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, par ko balsot? Jauniešiem ir grūti
izprast vēlēšanu nozīmi un norisi, kā novērtēt, par kuru sarakstu balsot. Tas kalpo par iemeslu, kāpēc jaunieši nedodas
vēlēt.
Otrkārt, nepārzinot kandidātu sarakstus, neiedziļinoties vēlēšanu būtībā,
jaunieši vadās pēc savu draugu, vecāku
vai skolotāju ieteikumiem, tādējādi nenorādot savu personisko viedokli.
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Šīs divas problēmas ir ļoti svarīgas,
jo tieši jaunieši ir tie, kuri nākotnē vadīs
mūsu novadu, valsti un pasauli. Un doma
par to, ka mēs neesam
pietiekami informēti, kā
arī paši nevēlamies būt
aktīvi, iesaistoties vēlēšanās, mani apbēdina.
Es vēlētos, lai visiem iedzīvotājiem būtu
lielāka interese par vēlēšanām, jo mums ir jāsaprot, ka dzīvē nekas
nemainās tāpat vien.
Lai izmaiņas notiktu arī
mūsu novadā, mums
pašiem ir jāiesaistās,
mēs nedrīkstam tikai
kritizēt mēru, deputātus vai kādu citu, kamēr
paši sēžam mājās un
pat nepiedalāmies vēlēšanās.
Piedaloties vēlēšanās, es vēlos, lai mūsu
novada deputātu vidū
parādās jaunas sejas,
jaunieši, kuri novada dzīvē ienesīs jaunas
idejas, kuras uzlabos mūsu dzīves kvalitāti un vidi. Vēlos, lai jaunievēlētie cilvēki
būtu godīgi, taisnīgi pret iedzīvotājiem, lai
vairāk rosinātu jauniešu kustību, veidojot
dažādus projektus un dodot iespējas,
kurās mēs, skolēni un studenti, varētu
iesaistīties, jo arī pati savu mācību laikā
esmu saskārusies ar to, ka pietrūkst šādu
projektu. Uzskatu, ka Varakļānu stiprā puse ir Varakļānu novada muzejs un
parks, kurā vajadzētu ieguldīt līdzekļus,
lai attīstītu tūrisma sfēru.
Vēlēšanas ir nozīmīgs pasākums ikvienam, tāpēc rosinu Jūs nesēdēt mājās,
bet doties uz vēlēšanu iecirkni un balsot!
Novadu attīsta katrs tā iedzīvotājs, tieši
tāpēc arī paši esam atbildīgi par to. Rūpēsimies par savu pilsētiņu, uzturēsim
to kārtībā, paši būsim draudzīgāki un labestīgāki viens pret otru! Būsim aktīvi un
piedalīsimies ikvienā pasākumā!
Mūsu novads ir mūsu darbu atspulgs, tāpēc darīsim visu, lai tas dara
mūs lepnus!

Ciemos pie sirsnīgiem cilvēkiem
Atašienē dzīvo un strādā patiesi sirsnīgi cilvēki. Viņi prot sumināt savus iedzīvotājus.
Kultūras namā vienmēr virmo sirsnība, smaidi un labestība, jo te saimnieko
vienmēr smaidīgā Vēsmas kundze.
Šoreiz, 30. aprīlī, tikāmies un vērojām
Vārkavas sieviešu deju kolektīva „Dzīves
virpulī” priekšnesumus. Aizkustināja ko-

lektīva raženās, atraktīvās un nopietna
vecuma dejotājas. Skaists, dinamisks
izpildījums.
„Vēlziedes” Atašienes pensionārus sveica ar deju „Pavasaris Francijā”.
Priekšnesumus noslēdza Atašienes sieviešu deju kolektīvs „Pīlādzītis” ar pateicības deju.
Vakara otrajā daļā spēlēja Līvānu

kapela „Līvenhofas muzikanti”, kuri savā
dziedāšanā un dejas ritmos spēja iesaistīt visus vakara apmeklētājus.
„Vēlziedēm” prieks par ielūgumu un
jautro pasākumu. Mēs pateicamies Ainai
Lebedevai, kura „Vēlziedēm” aizvietoja
pēkšņi traumu guvušu dejotāju. Vēlam
Inārai ātri atveseļoties un atsākt dejot.
Deju kopas „Vēlziedes” dejotājas
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„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada maijs

Priekam ir saules mirdzums,
Priekam ir zelta sirds,
Priekam ir siltas rokas,
Un smaids, kas acīs mirdz.
(N. Liepiņa)

Sveicam vecākus
Ilonu Začesti un Aldi Kumačevu ar
meitas Kerijas dzimšanu
Sandru Zuti un Vladimiru Tuskovu ar
meitas Marijas dzimšanu

Kopusvātki 2017
Stērnīnes draudzes kopusvātki
Kapinīku kopūs
3. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
17. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
15. jūlijā plkst. 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes kopusvātki

MUZEJU NAKTS

STARPTAUTISKĀ
MUZEJU NAKTS
20.05.2017. plkst.19:00
Varakļānu Novada muzejā
Pils ielā – 29, Varakļānos
Laipni gaidīti visi interesenti!

LPKS „VAKS”
Varakļānu pag.
„Grozu kaltē”
Piedāvā:
• Minerālmēslus (arī mazdārziņiem),
• Augu aizsardzības līdzekļus,
• Graudu, rapša sēklas,
• Zālāju sēklas un zālāju sēklu
maisījumus.

JAUNUMS!
Tagad pie mums var iegādā es
• lauksaimniecības tehniku,
• rezerves daļas (gultņus, siksnas,
dilstošās daļas arkliem),
• riepas.
Tālrunis informācijai – 29428890

www.vaks.lv

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

Krīvbērzes kopūs
1. jūlijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs
8. jūlijā plkst. 11.00
Vacumnīku kopūs
22. jūlijā plkst.12.00
Trizelnīku kopūs
22. jūlijā plkst.14.00
Borkovas kopūs
5. augustā plkst. 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
Muižas kopūs
5. augustā plkst. 15.00

Varakļōnu draudzes kopusvātki

3. jūnijā Dekšōru kopūs plkst. 14.00
Eleonoras – Ikaunīku kopūs plkst. 16.00
8. jūlijā Lelūs Strodu kopūs plkst. 14.00
22. jūlijā Seiļukolna kopūs plkst. 13.00
29. jūlijā Klušu kopūs plkst. 13.00
Šķēļu kopūs plkst. 15.00
12. augustā Varakļōnu kopūs plkst. 14.00
19. augustā Ļodānu kopūs plkst. 13.00
Asnīnes kopūs plkst. 15.00
26. augustā Syla kopūs plkst. 15.00

Kā pelēks laukakmens
Bijis ir mūžs,
Kam dārga šī
Zeme un ļaudis.
Bet laika miglā,
Vēji ko pūš,
Tie tavi mūžības graudi.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
AGNIJAI STRŪBERGAI,
tēvu mūžībā pavadot.
Vokālā ansambļa „Sidrablāses”
dalībnieces

IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).

KVALITATĪVI!
T. 27450715

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)
01.04.2017. – 10.05.2017.
mūžībā aizgājuši
Varakļāni
Pēteris Suhačevs – 67
Jāzeps Voldemārs Čiževskis – 73
Olga Veronika Beča – 91
Velta Tropa – 72
Anna Rubene – 89
Varakļānu pagasts
Genovefa Vēvere – 85
Murmastienes pagasts
Jevsejs Vasiļkovs – 74
Varakļānu novada pašvaldība
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju
tuviniekiem
Svētā klusumā, tālumā mūžīgā,
Atmiņām atdota, viena svecīte dziest...
Skumju un atvadu brīdī esam kopā ar
mūsu kaimiņa PĒTERA SUHAČEVA
piederīgajiem.
Mūsu patiesa līdzjūtība.
Rīgas ielas 23 mājas kaimiņi
Kur vārdus ņemt, kad bēda uzbrūk
smaga?
Kā ozols garās gadskārtās mūžs
briedis
Un zelta zīles nākamībā sviedis –
Šī šalka nezūd, neaprimst...
Izsakām patiesu līdzjūtību
AGNIJAI STRŪBERGAI,
tētu mūžības ceļos pavadot.
Varakļānu vidusskolas kolektīvs

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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