
Esam aizvadījuši gaidīto Latvijas 
valsts simtgades svinību gadu. Svētku ie-
tvaros valstī ir norisinājušies vairāki vērie-
nīgi pasākumi. Valsts vēsture tika izdzie-
dāta un izdejota XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Varakļānu 
novadu svētkos pārstāvēja 84 dalībnieki. 
Visa gada garumā esam aktīvi piedalīju-
šies arī citos svētku svinību pasākumos.

Tomēr lielākā dāvana valstij ir ikviena 
godīgs darbs, kas ļauj mums labāk dzīvot 
un veicina valsts attīstību. Pagājušā vasa-
ra pārsteidza ar saulainu un siltu laiku, kas 
ļāva izbaudīt vasaras atpūtu, diemžēl bija 
smags pārbaudījums lauksaimniekiem.

Pašvaldības darbā 2018. gads bija 
zīmīgs ar trīs lielu investīciju projektu rea-
lizāciju SAM 3.3.1. pasākumā „Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uz-
ņēmēju vajadzībām”. Uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstībai tika pārbūvēts 
Murmastienes pagasta Karolīnas – In-
čārnieku ceļa posms 2 km garumā, tāpat 
Varakļānu pagastā Bāzes ceļš, Kokaru un 
Puntužu ceļu posmi kopumā 2,2 km ga-
rumā un Varakļānu pilsētā Miera, Dārzu, 
Ozolu, Pils, Jaunatnes un Fabrikas ielu 
posmi 1,7 km garumā. Projektu ietvaros 
ielu/ceļu pārbūve veikta atbilstoši mūsdie-
nu prasībām, posmos ar intensīvāko kus-
tību izbūvēts ielu apgaismojums.

Realizējot ELFLA projektu sadarbībā 
ar IK „Upmalas pīlādži”, Varakļānu pilsētā 

Novērtējot padarīto, 
nospraužam nākotnes 
mērķus

ir izdevies atvērt ilgi gaidīto kafejnīcu.
Varakļānu pilij 2018. gada sākumā 

tika pabeigta jaunā dakstiņu jumta uzklā-
šana. Novada muzejā rudenī tika atklāta 
modernizētā pastāvīgā izstāde „Senās 
godības atspulgs laikmetu griežos”, kas 
tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda pro-
jektu fi nansiālu atbalstu. Dažādas aktivi-
tātes ar ES projektu līdzfi nansējumu at-
balstu tiek realizētas Mūzikas un mākslas 
skolā, pateicoties „Varakļānu novada kul-
tūrizglītības atbalsta biedrības” iniciatīvai. 
Varakļānu vidusskolas un Murmastienes 
pamatskolas skolēniem pieejamas akti-
vitātes projektu „Karjeras atbalsts izglīto-
jamiem vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” un „Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībā” ietvaros. 
Skolēnu redzesloka paplašināšanai un 
kultūras pasākumu pieejamības nodroši-
nāšanai skolas piedalās „Skolas somas” 
projektā.

Aktīvi iesaistoties projektā „Veselības 
veicināšanas un slimību profi lakses pa-
sākumi Varakļānu novadā”, regulāri tiek 
organizēti tematiskie semināri, dažādas 
fi ziskās aktivitātes. Jauniešiem ārpus sko-
las iespēja piedalīties aktivitātēs projektā 
„Dzīvo brīvi.” 

Bez ārējiem investīciju projektiem 
2018. gadā veikta vairāku ielu posmu 
asfaltēšana Varakļānu pilsētā – Krustpils, 
Kapsētas, Kalēju, Vidzemes, Parka, Bēr-
zu ielās, Murmastienes ciemā – Jaunā 
iela un „Stirnienes muižas” iebraucamais 
ceļš. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem 
veikta grantēto ceļu virskārtu atjaunošana 

aptuveni 7,5 km garumā, izmantojot paš-
valdības karjerā sagatavoto materiālu.

„Dzīvokļu komunālais uzņēmums”, 
realizējot Eiropas sociālā fonda projek-
tu, Jaunatnes ielas katlu mājā nolietotos 
malkas apkures katlus ir aizstājis ar efek-
tīviem automātiskā režīmā strādājošiem 
šķeldas apkures katliem. Darbus tika plā-
nots pabeigt līdz apkures sezonai, tomēr 
projekts realizējās ļoti smagi un ar kavē-
šanos. Ieguldot papildus darbu un patei-
coties iedzīvotāju pacietībai, šobrīd katli ir 
pieslēgti paredzētajā režīmā un ir iespēja 
saražot vajadzīgo siltuma daudzumu. Lai 
optimizētu siltumapgādi un samazinātu 
ražošanas izmaksas, tuvākajās dienās 
lielajai katlu mājai tiks pievienotas ēkas, 
kuras apkurināja no Pils ielas katlu mājas. 
Šogad pārbūvi paredzēts veikt arī Rīgas 
ielas katlu mājai.

Iepriekš uzskaitītie ir tikai vērienīgākie 
projekti, taču darbi pašvaldības iestādēs 
notiek katru dienu. Paldies visiem, kas 
apzinīgi strādā, lai celtu mūsu dzīves kva-
litāti, attīstītu mūsu novadu.

2019. gadā, realizējot LAD admi-
nistrētos projektus ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, 
paredzēts pārbūvēt ceļa Murmastiene – 
Silagals posmu 3 km garumā, Karolīna – 
Inčārnieki 0,7 km garumā, Sārnas – Liels-
trodi 2,3 km un Šķēles – Stirniene 1,8 km 
garumā. Pirmos trīs ceļus plānots izbūvēt 
ar virsmas dubulto apstrādi. Šajā gadā 
turpināsies darbi pie novada pansionāta 
paplašināšanas, izbūvējot otro stāvu. Tiek 
domāts par Murmastienes skolas ēkas ra-
cionālāku izmantošanu.

Novada dome ir apstiprinājusi fi -
nansējumu projektu konkursam  lauku 
tūrisma attīstībai. 2018. gadā konkursā 
tika atbalstīts projekts „Baltais stāsts”, 
kas sniedz iespēju iznomāt velosipēdus, 
plānot individuālus maršrutus un citas ak-
tivitātes. Ar konkursa nolikumu var iepa-
zīties novada mājas lapā www.varaklani.
lv. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs, 
radot tūrisma apskates vietas/ objektus 
vai tūrisma aktivitātes novadā un izveido-
jot Varakļānu novadu reprezentējošus su-
venīrus. Esiet aktīvi, piedalieties konkursā 
un iegūstiet atbalstu savu ideju realizāci-
jai!

Meklēsim un vairosim dzīvē pozitīvo, 
tad tā tāda arī kļūs. Lai uzņēmība, dar-
baprieks un veiksme visiem, veicot ikdie-
nas un lielos darbus!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
27.12.2018. Nr. 14

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

2. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozī-
jumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2018. gada budžetu”” apstiprināšana.

3. Par atteikumu pārņemt Varakļānu 
novada pašvaldības īpašumā nekustamo 
īpašumu „Vaboles”.

4. Par nekustamā īpašuma „Līvānu 
iela 3” sadalīšanu.

5. Par nekustamā īpašuma „Doņi” 
sadalīšanu.

6. Par zemes nomu.
7. Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu.
8. Par sociālo dzīvokļu īri.
9. Par naudas balvu piešķiršanu no-

zīmīgā dzīves jubilejā.
10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 61–6, Va-

rakļāni, iegādi pašvaldības īpašumā
11. Par Modras Vilkaušas deputāta 

pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
12. Par izmaiņām Varakļānu novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas 
sastāvā.

13. Par izmaiņām Darījumu ar lauk-
saimniecības zemi tiesiskuma uzraudzī-
bas komisijas un komisijas izglītojamo 
atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu 
kārtošanas sastāvā.

14. Par ikmēneša pabalsta piešķirša-
nu. 

15. Par Centralizētās grāmatvedības 
darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo 
aktu apstiprināšanas kārtību.

16. Par neatgūstamo parādu norak-
stīšanu.

31.01.2019. Nr. 1

1. Par Varakļānu novada domes So-
ciālo, izglītības un kultūras jautājumu ko-
mitejas sastāva papildināšanu. 

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

3. Par 25.10.2012. apstiprinātā „No-
likuma par Varakļānu novada amatier-
mākslas kolektīvu darbības fi nansēšanas 
kārtību” 1. pielikuma aktualizāciju 2019.
gadam.

4. Varakļānu novada ceļu un ielu fon-
da izlietojuma programmas 2019. – 2021.
gadam apstiprināšana.

5. Par konkursu pašvaldības fi nansē-
juma piešķiršanai lauku tūrisma atbals-
tam.

6. Amatu un mēnešalgu sarakstu Va-
rakļānu novada pašvaldības iestādēm un 
struktūrvienībām apstiprināšana.

7. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Par 
Varakļānu novada pašvaldības 2019.
gada budžetu” apstiprināšanu.

8. Par Varakļānu novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas sastāva papil-
dināšanu.

9. Par Darījumu ar lauksaimniecības 
zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas 
sastāva papildināšanu.

10. Par komisijas izglītojamo atbrīvo-
šanai no valsts pārbaudes darbu kārtoša-
nas sastāva papildināšanu.

11. Par pašvaldībai piederoša ne-
kustamā īpašuma Latgales prospektā 
12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu 
nov., atsavināšanu atklātā izsolē.

12. Par zemes nomu.
13. Par adreses piešķiršanu un servi-

tūta  ceļa likvidēšanu.

Paziņojums par izsoli
Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē  (ar 

nomaksu  līdz pieciem gadiem) ar augšupejošo soli  nekus-
tamo īpašumu  Latgales prospekts 12, Varakļānu pagasts, 
Varakļānu novads, kadastra Nr. 7094 004 0254, kas sastāv 
no dzīvojamās mājas, palīgēkas  un zemes gabala.  Izsoles 
sākumcena – EUR 9100,00, solis – EUR 100,00.  

Izsoles reģistrācijas nauda – EUR 5,00 un drošības nau-
da – EUR 910,00  jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības  
(reģ. Nr. 90000054750) kontā vai pašvaldības kasē. Izsolei 
reģistrēties var katru darba dienu  no plkst. 8.00 – 12.00 un 
no 13.00 – 16.00, pēdējā reģistrācijas diena 2019. gada 25. 
martā līdz plkst. 12.00. Izsole  notiks  2019. gada  25. martā  
plkst. 14.00  Varakļānu novada pašvaldības ēkā, 102. kab., 
Rīgas iela 13, Varakļānos.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada 
mājaslapā  www.varaklani.lv  sadaļā „Aktualitātes”.  Saņemt 
informāciju  vai apskatīt  objektu dabā  (iepriekš piezvanot  
pa tālruni, 64860840, 29427589). 

14. Par zemes piekritību Varakļānu 
novada pašvaldībai.

15. Par nekustamā īpašuma „Meža 
celiņi” izveidošanu.

16. Par nekustamā īpašuma „Kukuži” 
sadalīšanu.

17. Par nekustamā īpašuma „Priedai-
ne” sadalīšanu.

18. Par nekustamā īpašuma ar ka-
dastra Nr. 7017 001 0111 sadalīšanu.

19. Par atļauju iznomāt zemi trešajai 
personai.

20. Par Varakļānu novada ģerboņa 
izmantošanas komerciāliem nolūkiem 
saskaņošanu.

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.

22. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

23. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 
reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā.

24. Par dzīvokļa īres līguma pagari-
nāšanu.

25. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-
līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

26. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

Papildu darba kārtība:
27. Zemes ierīcības projekta „Lauk-

maļi” apstiprināšana.

Nākamā domes sēde – 28. februārī 
plkst. 15.00

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)  mērķprogrammas „Lat-
vijai – 100” ietvaros Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar 
Stirnienes tautas namu, pateicoties VKKF fi nansējumam,  īste-
nos projektu „Koncertuzvedums un izstāde „Iemirdzēšanās Lat-
vijai””, projekta Nr. 2019-1-STP-M05033.

Projekta ietvaros 2019. gada 9. februārī 15:00 Stirnienes 
tautas namā notiks „Koncertuzvedums un izstāde „Iemirdzēša-
nās Latvijai””.

Projektā muzicēs izcilā klavesīniste Ieva Saliete, Cimdu Jet-
tiņas uzrunājošo dzīvesstāstu stāstīs režisore Elīna Apsīte, būs 
Jettes Užānes cimdu izstāde un E. Apsītes grāmatas „Jettes 
Dienu grāmatas” priekšā stādīšana.

Projekts 
„Iemirdzēšanās Latvijai” Stirnienē
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Attaisnotie izdevumi par 
izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, 
sākot ar 2018. gadu

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 
2017. gada 7. novembrī ir izdoti Ministru ka-
bineta noteikumi Nr. 654 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos 
Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izde-
vumiem par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem”” (turpmāk – noteikumi), kas 
2017. gada 10. novembrī publicēti ofi ciālajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 224 (6051) un 
stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Grozījumi veikti saistībā ar Saeimā 2017. 
gada 28. jūlijā pieņemto likumu „Grozījumi li-
kumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas 
stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Katras personas iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 
50 procentus no gada ar nodokli apliekamā 
ienākuma lieluma un ne vairāk kā 600 eiro 
gadā. Tie ir:

izdevumi par izglītību; • 
izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem • 
pakalpojumiem;
veselības apdrošināšanas prēmijas maksā-• 
jumi; 
ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei • 
vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, 
nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai 
vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss; 
ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai • 
vai politisko partiju apvienībai. 
Noteikumos noteikts, ka ierobežojums ir 

attiecināms uz visiem attaisnotajiem izdevu-
miem, tai skaitā izdevumiem par operācijām, 
zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu 
protezēšanu), endoprotēžu un citu veidu ar cil-
vēka organismu savienotu protēžu izgatavoša-
nu un iegādi, kā arī par olšūnu punkciju (foliku-
lu iegūšanu, izmantojot punkciju).

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības 
attiecināt uz nākamajiem trīs gadiem hronolo-
ģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no 
apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim 
gadiem pēc attiecīgā gada attaisnoto izdevumu 
atskaitīšanas, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Pārsnieguma daļu, kas izveidojusies 2013., 
2014., 2015., 2016. vai 2017. gadā, drīkst attie-
cināt uz nākamajiem pieciem gadiem hronolo-
ģiskā secībā, vispirms atskaitot taksācijas gada 
izdevumus un ievērojot, ka katrā nākamajā 
gadā atskaitāmais kopējais attaisnoto izdevu-
mu apmērs nedrīkst pārsniegt izdevumu iero-
bežojumu.

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu pārvalde

Viens miljons eiro – šādu summu 
no valsts un Varakļānu pašvaldības 
prasa vecāki, kuru vienīgais dēls – div-
gadīgais Kristaps – 2015. gada vasarā 
gāja bojā, iekrītot Varakļānu veselības 
aprūpes centra lifta šahtā. Zēna tēvs 
tiesā uzsvēra – prasītā summa nav 
kompensācija par bērna dzīvību, jo tā 
naudā nav izmērāma. Bet svarīgi, lai 
par traģēdiju atbildīgie gūtu mācību 
un nekas līdzīgs vairs neatkārtotos. 

2015. gada augustā Rasma un 
Andris ar savu vienīgo bērnu – nepil-
nus divus gadus veco Kristapu – Va-
rakļānu veselības aprūpes centrā ap-
meklēja zēna vecmāmiņu. Promejot 
ģimene nolēma izmantot liftu. Kad tā 
durvis atvērās, pirmais kabīnē ieskrē-
ja mazais Kristaps un – acumirklī pa-
zuda. Zēns bija iekritis 34 centimetrus 
platā spraugā starp lifta grīdu un ka-
bīnes ārsienu. Kritienu no trešā stāva 
viņš neizdzīvoja.

Vēlāk atklājās, ka pacēlājs izga-
tavots un uzstādīts nepareizi un nebi-
ja ierakstīts bīstamo iekārtu reģistrā, 
attiecīgi – nebija arī pārbaudīts. Par 
notikušo ierosināta krimināllieta, un 
uz apsūdzēto sola sēž četras perso-
nas – lifta piegādātājs, uzstādītājs un 
divi par būvniecības procesa uzrau-
dzību atbildīgie.

Bet paralēli bojāgājušā Kristapa 
vecāki mēģina panākt taisnīgumu arī 
civilā kārtā un vērsušies ar prasību 
tiesā pret Varakļānu pašvaldību un 
valsti.

„Zudusi dzīves jēga, bija vienī-
gais dēls,” atzina bojāgājušā zēna 
tētis Andris Elsts.

Bojāgājušā Kristapa vecāki kā 
morālo kompensāciju par vienīgā 
bērna zaudējumu katrs prasa 250 000 
eiro no valsts un arī no Varakļānu paš-
valdības. Kopā – vienu miljonu eiro.

„Visu laiku uzdod jautājumus par 
tām neadekvātajām summām – kurš 
man varētu pateikt ciparu, ar kādu 
var izmērīt cilvēka, vienīgā dēla, mazā 
puikas dzīvību,” vaicāja Andris Elsts.

Gan pašvaldības, gan Ekono-
mikas ministrijas (EM) pārstāvji tiesā 
uzsvēra – morālo kompensāciju varot 
prasīt tikai no lietā vainīgajām perso-
nām, kas šajā gadījumā neesot ne 
valsts, ne pašvaldība, bet drīzāk par 
pacēlāja piegādi un uzstādīšanu atbil-
dīgie.

„Pārkāpjot ātrumu, var rasties ne-
gadījums, godātā tiesa, bet valsts jau 
nebūs atbildīga," skaidroja EM pārstā-
vis Haralds Skarbnieks.

„Bijušas maldinātas šīs pārējās 
personas un tajā skaitā arī Varakļānu 
veselības centrs," teica Varakļānu paš-
valdības pārstāve Sandra Gorbenko.

„Loģiski kā pasūtītājam mums ir 
paļāvība tiesiskā, ka iekārtu piegādās 
tādu, kādu mēs esam prasījuši. Par 
lietu, cik lielā mērā es kā vadītāja varē-
ju novērtēt, vai tā ir jābūt, acīmredzot 
pietrūka tās spējas novērtēt," sacīja 
Varakļānu veselības aprūpes centra 
vadītāja Dina Inķēna.

Zēna vecāki gan ir neizpratnē, kā-
pēc acīmredzamais pacēlāja defekts 
tik ilgi atstāts bez uzmanības. „Gāja 
gan apkopējs uzkopt liftu un paši iz-
mantoja, un neviens nevarēja novērst 
tādu problēmu četru gadu garumā,” 
norādīja Andris Elsts. „Redziet, paras-
ti jau tā ir, ka, kamēr kāda nelaime ne-
notiek, neviens neiedomājas,” teica 
pašvaldības pārstāve.

Par spraugas radītajiem riskiem 
gan vajadzēja iedomāties vismaz 
būvvaldei, kas projektu pieņēma eks-
pluatācijā. Būvvaldes vadītājai un pro-
jekta būvuzraugam krimināllietā ir ap-
sūdzēto statuss, un prasītāji civillietā 
uzskata – tas skaidri signalizē arī par 
pašvaldības atbildību. 

„Sludinājumus par konkursa iz-
sludināšanu ievieto attiecīgās paš-
valdības, darba līgumu ar būvvaldes 
vadītāju noslēdz pašvaldība,” teica 
prasītāju pārstāvis Aldis Alliks. „Ja uz-
ņēmums ir nolīdzis sertifi cētu speciā-
listu, manā skatījumā, ir grūti pateikt, 
vai uzņēmumam ir arī jāatbild par to," 
akcentēja pašvaldības pārstāve Gor-
benko.

Tiesas lēmums tiks paziņots feb-
ruāra vidū.

Bojāgājušā zēna tēvs Andris Elsts 
sacīja: „Bērnu atpakaļ neatgriezīs, bet 
lai neatkārtojas tādi negadījumi un 
pievērš uzmanību."

Varakļānu veselības aprūpes cen-
trā tagad darbojas jauns lifts. To gan 
izdevās nomainīt tikai pirms gada, jo 
vecais pacēlājs tika klasifi cēts kā lie-
tiskais pierādījums. Attiecīgi gulošie 
pacienti divus gadus no stāva uz stā-
vu pārvietoti neesot.

Anete Bērtule (LTV „Panorāma”)

Varakļānu aprūpes centra lifta 
šahtā bojāgājušā zēna vecāki 
no valsts prasa miljonu
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Stērnīnes draudzē

2. februārī 13.00 sv. Mise, svēteis 
sveces
3. februārī  13.00 sv. Mise, svēteis sv. 
Blazija dīnas sveces, sv. Agatas dīnas 
maizi, yudini, sōli
10. februārī  13.00 sv. Mise, Lurdas 
Dīvmōtes svēteiba slimnīkim, 
īprīkš pīsateicūt var sajimt Slimnīku 
sakramentu
17. februārī  13.00 sv. Mise
19. februārī  10.30 sv. Mise 
pansionātā
24. februārī 13.00 sv. Mise

3. martā 13.00 sv. Mise
6. martā 13.00 Palnu dīnas sv. Mise, 
stingrs gavēnis
10. martā 13.00 Gavēņa I svātdīnas 
sv. Mise
12. martā 10.30 sv. Mise pansionātā
17. martā 13.00 Gavēņa II svātdīnas 
sv. Mise
19. martā 13.00 sv. Jezupa svātki 
24. martā 13.00 Gavēņa III svātdīnas 
sv. Mise
25. martā 13.00 sv. Mise, Vsv. 
Jaunovas Marijas Pasludynōšonas 
svātki
31. martā 13.00 Gavēņa IV svātdīnas 
sv. Mise

Koncertuzvedums 
„Iemirdzēšanās Latvijai” 
Stirnienē

Stērnīnes draudzes 
kopusvātki 2019

Kapinīku kopūs
8. jūnijs plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki

Teilānu kopūs
15. jūnijs plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki

Stērnīnes kopūs
13. jūlijs plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes kopusvātki
Cauņu kopūs  6. jūlijs plkst.12.00
Vacumnīku kopūs  20. jūlijs plkst. 
12.00
Trizelnīku kopūs 20. jūlijs plkst. 13.00
Krīvbērzes kopūs 
27. jūlijs plkst. 12.00 sv. Mise kapličā 
un kopusvātki
Borkovas kopūs 
3. augusts plkst. 11.00
sv. Mise Borkovas bazneicā un 
kopusvātki
Muižas kopūs 3. augustā plkst. 15.00

Sestdien, 9. februārī, plkst. 15:00 Stirnienes tautas namā notiks koncertuzve-
dums un izstāde „Iemirdzēšanās Latvijai”. Koncertstāsts un Jettes Užānes cimdu 
izstāde iecerēti, lai stiprinātu mūs ikkatru būt varīgiem, lai iedvesmotu uzdrīkstē-
ties, lai mūzika, literārais stāstījums un tekstilmāksla būtu baudījums dvēselei un 
ierosme garam likt miesīgajām rokām strādāt un pašam kalt savu laimi savā zemē, 
būt līdzatbildīgiem par kopīgo tautas likteni un dot tam pienesumu labajā.

Projektā muzicēs izcilā klavesīniste Ieva Saliete, ar kuru kopā Stirnienē jau īs-
tenoti vairāki koncerti, Cimdu Jettiņas uzrunājošo dzīvesstāstu stāstīs fi losofe un 
kultūras pasākumu producente un režisore Elīna Apsīte, būs Jettes Užānes cimdu 
izstāde, arī E. Apsītes grāmatas „Jettes Dienu grāmatas” priekšā stādīšana.

Katram dzīve ir savdabīga mācību stunda un mācīties var dažādi – skolā, no grāma-
tām, no saviem puniem un asarām, var mācīties arī no cilvēkiem mums apkārt. Dzīves-
stāsts – naratīvais vēstījums ir 21. gs. ētikas un vēsturiskās izpētes pamatā. Dzīvesstāsti 
iedvesmo, dod padomu, neļauj padoties, tie dod mums apsolījumu – arī es to varu... Un 
rāda, cik svarīgs un piederīgs ir katrs cilvēks Latvijas valsts liktenī, pat tas, kuru liktenis 
citiem atstājis par kāju pameslu. Un uzrunā – palikt, darīt un patiesībā – dzīvot un svinēt 
dzīvi skaisti. Tepat – šai saulē un šai zemē.

Projektā vēlamies iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīvesstāstu, ko caurvīs 
latviešu komponistu oriģināldarbi un arī senā mūzika. Varbūt tas ļaus uzdrošināties vei-
dot savu vienīgo dzīvi kā mākslas darbu! Jette Užāne – cimdu adītāja, fi losofe, stāstnie-
ce, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni, 
likusi tam smaidīt, kad bijis skumji, un smieties, kad bijis grūti. 

Aizvadītā gadsimta astoņdesmitajos deviņdesmitajos gados plašāka sabiedrība tika 
iepazīstināta ar savdabīgu talantu, tautas mākslas tradīciju turpinātāju Jetti Užāni. Tā bija 
uzdrošināšanās, jo pirmo reizi cimdi tika adīti nevis novalkāšanai, bet skatīšanai. Tapa 
viens pēc otra cimdu cikli – Gadalaiki, Koki, Puķes, Zīmes, Varavīksne, Dzīves ceļš. Sa-
vos cimdos viņa stāstīja par savas tautas zemapziņā mītošo spēku, ilgām, ētisko kodu 
un kopīgo vēsturisko atmiņu. Viņa ieadīja literāros tēlus Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, 
Kangaru, Edgaru, Kristīni un Baibiņu, veltīja cimdus lielajiem vēstures griežiem – Peres-
troika, Atmoda, viņa izadīja Latvijas lauku traģiku savā lugā Vecās mājas logi. To visu 
redzēsim izstādē.

Projekts aicina iepazīt arī Jettiņas unikālo cimdu adīšanas – gobelēna veidošanas 
tehniku, ko saglabāt Latvijas cimdu adīšanas vēsturē un viņas dzīvesstāsts mums aplie-
cinās latvisko varēšanu.

Jettes Užānes dzīves gājums, ideāli, savas zemes, savas tautas mīlestība ir šodienas 
apjukušajam, saraustītajam cilvēkam nepieciešams kā savu sakņu, savu mērķu, ideālu 
un vērtību orientieris, kā turpinājums, vai varbūt sākums, sarunai ar sev tuvu dvēseli.

Mēs katrs varētu izveidot savu dzīvi kā mākslas darbu – lūk, ceļš, pa kuru gāja Jette! 
Varbūt kādu gabaliņu ir vērts iet kopā?

Mēs gribam vēlreiz valstij paziņot – joprojām esam dzīvi un lepni par savu piederību 
Latvijai. Un mēs vēlamies turpināt iemirdzēties Latvijai.

Projektu atbalsta VKKF mērķprogrammā „Latvijai 100”, īsteno Stirnienes tautas 
nams sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību. 

Iedzīvotāju tikšanās ar iestāžu vadītājiem un 
domes deputātiem:
Stirnienes Tautas namā – 18.02.2019. plkst. 15.00
Murmastienes Kultūras centrā – 18.02.2019. plkst. 17.00
Varakļānu kultūras namā – 21.02.2019. plkst 18.00
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Ilggadējā Stirnienes baznīcas 
saimniece Helēna Vaivode pasaulē nāca 
1931. gada 14. janvārī Stirnienes Aizkal-
niešu sādžā. Kad Helēnai bija deviņi gadi, 
tēvs Meikuls pēc ilgas slimības devās 
mūžībā, un māte Matilde palika viena ar 
astoņiem bērniem. Helēna agri sāka strā-
dāt lauku darbus savā sētā, vasarās de-
vās peļņā pie saimniekiem, līdz ar citiem 
„labprātīgi” iestājās kolhozā. Pamazām 
viņa sāka palīdzēt Stirnienes baznīckun-
ga saimniecei draudzes darbos. Pēckara 
gados ļoti ātri tika mainīti prāvesti, līdz 
1961. aprīlī Stirnienē sāka strādāt prieste-
ris Staņislavs Petuško, kurš aicināja He-
lēnu par saimnieci, kam viņa arī piekrita 
un kalpoja līdz pat viņa aiziešanai mūžībā 
1990. gada jūnijā. Nākošajiem Stirnienes 
prāvestiem dzīves vieta bija Varakļānos 
vai Barkavā, un arī tad Helēna turpināja 
ikdienā rūpēties par draudzes baznīcu.

Savos baznīcas darba gados Helēna 
darīja gan tradicionālos saimnieces dar-
bus – izcili gatavoja ēst, kopa dārzu, au-

Requiem aeternam
kaladas visām apkaimes draudzēm, gan 
remontu laikā jauca mūrniekiem javu. Kas 
dzīves laikā gan nav pieredzēts – Dievam 
un ļaudīm dāvināti 55 kalpojuma gadi. 
Helēna vienmēr centās dot vairāk, nekā 
ņemt, un līdz mūža pēdējām dienām rū-
pējās par to, lai nebūtu kādam par apgrū-
tinājumu. 

Mūsu atmiņās Helēna paliks ar Stir-
nienes baznīcas atslēgām rokās, sārtā 
blūzē un baltā skustiņā kā koši saplauku-
si augusta dālija – viena no spilgtākajām 
Stirnienes leģendām – patiesi mīlot Dievu 
un ļaudis, sirsnīga un atsaucīga, rosīga 
un prasīga, milzīgām darbaspējām, opti-
mistisku humoru un būs par paraugu, kā 
mūža nogales fi zisko spēku mazumā būt 
citiem par stipro balstu lūgšanās.

2019. gada 26. februāra vakarstundā 
Kungs aicināja savu uzticamo kalponi He-
lēnu mūžīgajā mierā.

Et lux perpetua…
Pateicībā,

Stirnienes draudze

2018. gads Stirnienes tautas namā 
izskanējis ar Senioru eglīti. Uz dziesmām, 
dejām un priecīgu kopā būšanu pulcējās 
Varakļānu novada lustīgākās dāmas un 
kungi. Ziemsvētku dāvanās atvesti Vara-
kļānu  kultūras nama senioru dāmu deju 
kopas priekšnesumi, Murmastienes se-
nioru uzvedumi un dzejas lasījumi, muzi-
cēja vīru trio Juliāns Armuška, Arvīds Zeps 
un Pēteris Ščuckis, koncertu sniedza 
Galēnu kultūras nama bērnu ansamblis 
„Ritentiņi”, bet par visa vakara jautrību un 
dziesmām gādāja Vidsmuižas muzikanti 
Arnis un Staņislavs. Paldies aktīvajiem 
un atraktīvajiem senioriem par 
mundrumu un 
dzīvesprieku, 
lai veselība, 
možs noskaņo-
jums un viss la-
bais pavada arī 
2019. gadā!

Ieva Zepa
Ainas Jaunzemes 

foto

Senioru pēcpusdiena Stirnienē

dzēja ziedus dievnamam, mazgāja baznī-
cas drēbes, darināja smalkus izšuvumus, 
adīja un auda, rūpējās par baznīcas un te-
ritorijas kārtību, gan pati cepa Ziemsvētku 
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Latvijā  jau otro gadu notiek Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas organizētais 

Skaļās lasīšanas sacensības Varakļānos

skaļās lasīšanas konkurss 5. un 6. klašu 
skolēniem. Arī šogad tajā piedalās Vara-
kļānu labākie lasītāji. 

Gatavošanās konkursam sākās jau 
pagājušā gada novembrī, kad Varakļānu 
vidusskolas latviešu valodas un literatū-
ras skolotājas labprāt atsaucās bibliotē-
kas aicinājumam piedalīties sacensībās. 
Bērni izvēlējās sev tīkamas grāmatas, un 
sacensības varēja sākties!

Varētu domāt, kas gan tur īpašs – 
nolasīt fragmentu no grāmatas… Bet 
pamēģini nu trīs minūtēs pastāstīt par 

Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieki.

Varakļānu novada pašvaldība 
ir īstenojusi trīs uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstības projektus 
SAM 3.3.1. pasākuma „Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbī-
bas attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstī-
bas programmās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros:

* Uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras attīstība Varakļānu pilsētā, id. Nr. 
3.3.1.0/16/I/ 028. Projekta ietvaros ir veikta 
Varakļānu pilsētas Miera, Ozolu, Fabrikas 
ielu un Dārzu, Pils, Jaunatnes ielu posmu 
pārbūves. Darbus veica SIA „Krustpils”, 
būvuzraudzību SIA „Baltline Globe”, au-
toruzraudzību SIA „Global Project”. Pro-
jekta kopējās izmaksas 790247,58 euro, 
Eiropas fi nansējums 347 225,00 euro, 
valsts budžets 18 382,50 euro.

Projekti uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstībai Varakļānu novadā

* Uzņēmējdarbības vides attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras uzlabo-
šana Varakļānu novadā, Murmastienes 
pagastā,  id. Nr. 3.3.1.0/16/I/ 029. Projek-
ta ietvaros tika pārbūvēti Murmastienes 
pagasta ceļu Karolīna – Inčārnieki un Tu-
maševa – Inčārnieki posmi, kopumā 2 km 
garumā. Darbus veica SIA „DSM Meista-
ri”, būvuzraudzību SIA „Baltline Globe”, 
autoruzraudzību SIA „Global Project”. 
Projekta kopējās izmaksas 838 867,28 
euro, Eiropas fi nansējums 448 800,00 
euro, valsts budžets 23 760,00 euro.

* Uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras attīstība Varakļānu pagastā, id. Nr.  
3.3.1.0/16/I/034. Projekta ietvaros Va-

rakļānu pagasta  Bāzes ceļam, 
ceļu Kokari un Puntuži posmiem 
tika veiktas pārbūves.  Darbus 
veica SIA „Krustpils”, būvuzrau-
dzību SIA „Baltline Globe”, au-

toruzraudzību SIA „Projektēšanas birojs 
Austrumi”. Projekta kopējās izmaksas 
690 300,67 euro, Eiropas fi nansējums 
391 000 euro, valsts budžets 20 700,00 
euro.

Uzņēmējdarbības infrastruktūras 
projektu būtība ir, ka pašvaldība veic ie-
guldījumus infrastruktūras attīstībā, sa-
vukārt uzņēmēji, kas atrodas piegulošajā 
teritorijā, izveido jaunas darba vietas un 
veic investīcijas savos nemateriālajos ie-
guldījumos un pamatlīdzekļos.

Aija Ščucka,
Attīstības nodaļas vadītāja 

sevi, par sevis izvēlēto grāmatu un vēl 
nolasīt saturīgu un klausītājiem saprota-
mu tekstu! 

18.janvārī labākie no labākajiem tika 
aicināti uz Varakļānu bibliotēku, kur noti-
ka konkursa 1. kārta. Bērnus pēc noteik-
tiem kritērijiem vērtēja žūrija – bibliotekā-
res Sanita Zaburdajeva un Indra Broka, 
kā arī ilggadējā Varakļānu vidusskolas 
latviešu valodas skolotāja un laikraksta 
„Varakļōnīts” redaktore Aina Jaunzeme. 
Dzirdējām fragmentus gan no „klasiķu” 
Ž.Verna, Ē.Kestnera un R.Dāla darbiem, 
gan no mūsdienu rakstnieku grāmatām. 
Diplomus nopelnīja visi 13 dalībnieki, 5. 
un 6. klašu labākie lasītāji - no 5.a klases 
Evelīna Eriņa, Laura Kassaliete, Anna 
Mālniece, Gustavs Naglis, Estere Ščuc-
ka, no 5.b klases Sigita Kanča, no 6.a 
klases Laima Melne, Samanta Sparāne, 
no 6.b klases Reinis Gruduls, Elīna Ozo-
liņa, Enija Skutele, Samanta Stiuriniece, 
Daniela Zavadska, bet ceļazīmes uz Ma-
donas reģiona konkursu saņēma Laima 
Melne, Samanta Sparāne (6.a klase) un 
Elīna Ozoliņa (6.b klase). Atceroties pa-
gājušā gada panākumus, cerēsim, ka arī 
šogad mūsu pārstāvēm veiksies labi.

Liels paldies skolotājām Ingrīdai 
Melnei, Anitai Saleniecei un Inesei Pru-
sakovai par ieguldīto darbu!

Indra Broka
Foto – Aina Jaunzeme
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Izglītības un Zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2018. gadam ietvaros Varakļānu 
novada pašvaldība realizē projektu 
„Dzīvo brīvi.” Projektā ietilps neformā-
lās izglītības plāna izveide Jauniešu 
centram „Aplis” un neformālās izglītī-
bas pilotprojekta realizācija. Jaunieši 
aktīvi izmanto projekta „Dzīvo brīvi” 
sniegtās iespējas apmeklējot impro-
vizācijas nodarbības, piedaloties psi-
hologa seminārā, kontakta un fokusa 
meistarklasē, dejas un kustību meis-
tarklasē, paredzētas arī mīma meis-
tarklases. Pēc katras nodarbības un 
meistarklases ir liels gandarījums par 
paveikto, jo ir iepazīts kaut kas jauns, 
mēģināts izkāpt no komforta zonas 
un iegūts pozitīvas enerģijas lādiņš. 

Nākot uz improvizācijas no-
darbībām, jaunieši zin, ka sastaps 
vienmēr smaidīgo un pozitīvo Artu-
ru Gailīti un varēs ļauties fantāzijai. 
Kopā ar Arturu viņi ir izdomājuši arī 
nosaukumu – improvizācijas grupa 
„Neieradīsies!”. Jaunieši ar Arturu 
jūtas brīvi, nepiespiesti, līdz ar to arī 
sadarbība rit raiti.

Oktobra sākumā norisinājās 4 
stundu garš psihologa seminārs, 
kuru vadīja Inga Gedrima. Inga veda 
visus vienā lielā ceļojumā, katram pa-
šam pie sevis! Seminārs bija garš, to-
mēr tas pazibēja ātri, ar testu pildīša-
nu, ar labu vārdu izteikšanu, ar sevis 
paķidāšanu, ar jaunu pieredzi!

Oktobrī norisinājās Kontakta un 
fokusa meistarklase, pirmā, bet ne 
pēdējā! Guntis Trops jauniešus pār-
steidza ar neizsīkstošu enerģiju un 
meistarklases beigās arī ar iespēju 
izmēģināt Sleckline. Cik Tev ir laba 
līdzsvara izjūta? 

Decembrī mūs apciemoja burvī-
gā Liene Ķince, kura pasniedza Deju 
un kustību meistarklasi. Sajust savu 
ķermeni, sajust citu cilvēku... uzticē-
ties vai neuzticēties, uzņemties at-
bildību par to, ko daru vai tomēr nē? 
Savādāka pieredze un iemaņas, tas 
arī ir pieskaitāms pie sevis izzināša-
nas un sevis saprašanas!

Šie četri mēneši ir bijuši aizrau-
jieši un izaicinoši, nodarbības ir tik, 
cik ir, bet jaunieši vēlas vēl vairāk. Jo 
lielāks prieks par to, ka „Dzivot brīvi” 
varēs vēl līdz maija mēnesim!

Projekts 
„Dzīvo brīvi”

Pavisam nemanot ir 
paskrējis 2018. gads un 
savas durvis vēris Jaunais. 
Varakļānu Novada muzejā 
2018. gads bija ražens gads 
gan muzeja apmeklētāju 
skaita, gan citu nozīmīgu un 
interesantu notikumu ziņā. 
Pagājušajā gadā muzeju 
apmeklēja 4040 apmeklētāji 
no Latvijas un citām valstīm 
kā, piemēram, Igaunijas, 
Vācijas, Izraēlas, Lietuvas, 
Polijas, Krievijas, Austrālijas, 
ASV, Nīderlandes, Dānijas, 
Lielbritānijas, Norvēģijas, 
Ukrainas, Somijas, Spāni-
jas, Luksemburgas, Franci-
jas. Apmeklētāji ieradās gan 
grupās, gan individuāli. 

Septiņi  pāri savas 
skaistākās dienas  – kāzu 
dienas – aktivitāšu program-
mā bija iekļāvuši  muzeja iz-
glītojoši – izklaidējošo prog-
rammu „Ceļš uz titulu.” Gida 
pakalpojumi gada laikā tika 
sniegti  44 reizes latviešu, 
krievu un vācu valodā. Liela 
bija dažādu skolu jaunat-
nes  un skolotāju interese 
par muzejpedagoģiskajām 
programmām ” Bez pagāt-
nes nav nākotnes ”, „Prince-
ses smaids”, vides izpētes 
programmu „Pa grāfa Bor-
ha takām. „Kopumā tās tika 
realizētas 13 reizes.

 Muzejā tika rīkoti vairāki 
tematiskie pasākumi visām 
gaumēm – „Neredzamā bib-
liotēka”, veltīts grāfa M. Bor-
ha 265. gadadienai, Muzeju 
nakts, vokālās mākslas va-
saras laboratorijas „Izdzie-
di vasaru!” koncerts, Jāņa 
Apiņa lekcija – seminārs par 
dzimtu pētniecību, Leģendu 
nakts, pastāvīgās, moderni-
zētās ekspozīcijas „Senās 
godības atspulgs laikmetu 
griežos” svinīga atklāšana. 

Pastāvīgi tika mainītas 
un iekārtotas jaunas izstādes – plenēra 
„Baltā pilsēta 2015”  un Varakļānu mūzi-
kas un mākslas skolas absolventu māks-
las darbu izstāde, izstāde angļu valodā 
par Igaunijas skolām, kuras iekārtotas 
pilīs un muižās „From the Upper Class 
to Classrooms”, rokdarbu izstāde „Pretī 
pavasarim”, foto izstāde „Latgalietis XXI 

Varakļānu Novada muzeja apmeklētāji 
2018. gadā – kas viņi bija? 

gadsimtā”, vēsturiski – dokumentāla izstā-
de „Mana pilsēta un ļaudis laika šūpolēs”, 
„Lubāna ezera iedambēšana”, „Antona 
Kūkoja veltījums Varakļāniem.”

Paldies visiem, kuri apmeklēja muze-
ju gan ikdienā, gan pasākumos! Uz tikša-
nos šajā gadā!     

Līga Osipova, dok. sist. vadītāja         

V. Kairiša filmas uzņemšana  „Pilsēta pie upes” 
Varakļānu pilī.

J. Apiņa lekcija – seminārs par dzimtu pētniecību.

Muzejpedagoģiskā  programma „Princeses 
smaids”.  
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Musu vesture fotografijas

Varakļānu Mūzikas un mākslas sko-
la ir Varakļānu novada pašvaldības di-
bināta izglītības iestāde. Skola dibināta 
1991. gada 1. septembrī. Sākumā kā Va-
rakļānu bērnu mūzikas skola (Varakļānu 
pilsētas Tautas deputātu padomes 20. 
sasaukuma 9. sesijā 27.03.1991.). 1995. 
gada 1. septembrī tiek atvērta mākslas 
nodaļa (Varakļānu pilsētas domes sē-
des protokols 16 –15, lēmums Nr. 177, 
22.08.1995). Skolas nosaukums tiek 
mainīts uz Varakļānu Mūzikas un māks-
las skola. 

Skolas pastāvēšanas laikā esam vai-
rākkārt pārcēlušies no vienas dzīves vie-
tas uz otru. Te Varakļānu internātskola, te 
Varakļānu vidusskola, te Kultūras nams 
un nu jau 11 gadus savas mājas rodam 
tur, kur reiz sākās mūsu skolas stāsts – 
Pils ielā 25.

Šobrīd skola īsteno 9 mācī-
bu programmas: Klavierspēle, 
Akordeona spēle, Vijoles spēle, 
Trompetes spēle, Saksofona 
spēle, Flautas spēle,  Sitamins-
trumentu spēle, Vokālā mūzika, 
Vizuāli plastiskā māksla.

Skolu absolvējuši  372 sko-
lēni. 

Skolas pastāvēšanas laikā 
ir strādājuši  vairāk kā 30 skolo-
tāji (šodien 15).  

Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skolas direktores:

 Agnese Zepa (tagad So-
lozemniece) 1991–1992, Valda 
Jermanova 1992–2007, Iveta 
Ivanovska 2007–2008 un no 
2008. gada Ieva Melne-Mežajeva. 

 

Lai ko arī teiktu, bet dzīve iet uz riņķi... spirāles riņķi 

2012. jūnijs Tērvetes dabas parkā. 2014. gada18 novembra koncerts. Skolas lielākais kolektīvās 
muzicēšanas ansamblis.

2016. gadā pašaldības iestāžu ballē. Skolai 15. un 20. gadu jubileja.

Skolai 20. un 25. gadu jubileja.

Skolas 1. septembra tradīcija. Zīmējumi uz asfalta.Jauno māju  dārza ierīkošana.
2010. gadā skolas renovācija un ar to saistītās 

ķibeles – skolā plūdi.

2009. gadā ekskursija „Lāču maize” ražotnē.

2012. jūnijs 
Tērvetes dabas 

parkā.

2016. jūnijs, Limbaži, Dzīvā sudraba muzejs.2016. g.  mākslas simpozijs „Bizes”.

Skolas zāles 
remonts 

2015. gadā.

2017. gadā skolas pagalma asfaltēšana.
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No 2019. gada 1. janvāra:

tiesības uz valsts vecuma pensiju 
2019. gadā būs personām, kuras sasnie-
gušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja 
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 
gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs 
tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 
gadus pirms vispārējā pensionēšanās 
vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pen-
sionēties priekšlaicīgi varēs personas, 
kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu 
vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās 
vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik 
gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā 
tiks sasniegts 65 gadu vecums).

Gadījumos, kad pensijas saņēmēja 
nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. jan-
vāra:

pensijas saņēmēja nāves gadījumā • 
pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir 
Latvijas Republikas vecuma, invali-
ditātes, izdienas vai speciālās valsts 
pensijas saņēmējs, pamatojoties uz 
viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 
50 procentu apmērā no mirušajam 
laulātajam saskaņā ar šo likumu pie-
šķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu 
pie pensijas par apdrošināšanas stā-

Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā 
žu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. de-
cembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 
mēnešus no pensijas saņēmēja nāves 
dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu 
mēnešu laikā no pensijas saņēmēja 
nāves dienas; 
pensijas saņēmēja nāves gadījumā • 
viņa ģimenei vai personai, kas uzņē-
musies apbedīšanu, apbedīšanas 
pabalsta apmērā iekļaus arī piemak-
su pie pensijas par apdrošināšanas 
stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. 
decembrim, ja šāda piemaksa bija 
piešķirta mirušajam pensijas saņēmē-
jam.
Valsts sociālās apdrošināšanas ie-

maksu objekta maksimālais apmērs laikā 
no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 
eiro gadā.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta cen-
tri nodrošinās mācības potenciālajiem 
adoptētājiem, kā arī psihologa konsultāci-
jas un atbalsta grupas adoptētājiem, aiz-
bildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģi-
menes aprūpes atbalsta centri nodrošina 
atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un 
citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm 
un specializētājām audžuģimenēm, kā arī 
mācības potenciālajām audžuģimenēm 
un specializētajām audžuģimenēm.

No 2019. gada 1. oktobra:

vecuma pensijām, kas aprēķinātas par • 
45 un vairāk gadu lielu apdrošināša-
nas stāžu, pensiju indeksācijā piemē-
ros faktisko patēriņa cenu indeksu un 
80 procentus (70 procentu vietā) no 
apdrošināšanas iemaksu algu sum-
mas reālā pieauguma procentiem;
piemaksas apmēru par vienu apdroši-• 
nāšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim (šobrīd 
1.50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 
1996. gadam un viens eiro – pensijām, 
kas piešķirtas no 1997. gada), oktobrī 
pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēri-
ņa cenu indeksu un 50 procentus no 
apdrošināšanas iemaksu algu sum-
mas reālā pieauguma procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, 
par kurām varam informēt, kamēr vēl 
nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 

64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

03.02. Murmastienē, Jaunatnes ielā 
9, pils. O.C. sabojāja a/m Volvo, izsitot aiz-
mugures stiklu. 

03.12. Murmastienē, Jaunatnes ielā 
9–17, pils. O.C., būdama alkoholisko dzē-
rienu ietekmē,  izraisīja konfl iktu. Nogādā-
ta Madonas policijas iecirkņa telpās līdz 
atskurbšanai un sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols.

03.12. Varakļānu pag., Kokaros, Lat-
gales prospektā 11, atrasts pils. E.P. līķis 
bez vardarbīgas nāves pazīmēm.

04.12. Varakļānos, Pils ielā 25A, Vara-
kļānu veselības aprūpes centrā neadekvā-
ti uzvedās pils. I.Z. Nogādāta Daugavpils 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

08.12. Varakļānos, Miera ielu garāžu 
kooperatīvā, uzlaužot pils. A.L. garāžu, no 
tās nozagts motorzāģis.

14.12. Murmastienes pag., Jaunatnes 
ielā 5–6, notika konfl ikts starp pils. M.S. un 
pils.A.K.

15.12. Murmastienes pag., pa a/c Ma-
dona–Varakļāni, pils. R.L. vadīja a/m Audi 
80, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. 
Pārbaudē konstatētas 2.30 promiles alko-
hola. Sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols.

16.12. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
18–6, tika sabojātas dzīvokļa durvis.

17.12. Varakļānos, Jaunatnes ielā 2, 
uz ielas gulēja pils. J.O, būdams alkoho-
lisko dzērienu ietekmē. Sastādīts adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols.

18.12. Murmastienes pag., „Ustini”, 
atrasts pils. E.R. līķis bez vardarbīgas nā-
ves pazīmēm.

21.12. Varakļānu pag., „Ceplīšos”, 
pils. M.J. konfl iktēja ar meitu.

23.12. Varakļānos, Rīgas ielā 22, at-
rasts pils. G.I. līķis bez vardarbīgas nāves 
pazīmēm.

23.12. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
15, notika konfl ikts starp vairākām perso-
nām.

24.12. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
22-23, atrasts pils. Ē.K. līķis bez vardarbī-
gas nāves pazīmēm.

29.12. Varakļānu pag., „Silakrogs”, 
notika ģimenes konfl ikts.

06.01. Varakļānos, Zaļā ielā 15, ne-
adekvāti uzvedās pils. I.I. Nogādāts Dau-
gavpils slimnīcā.

12.01. Varakļānu pag., „Smilšukalns”, 
pieteikts ģimenes konfl ikts starp pils. I.S 
un pils. J.V. Par apzinātu nepamatotu po-
licijas izsaukšanu pils. I.S. sastādīts admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols.

14.01. Varakļānos, Kosmonautu un 
Pils ielu krustojumā, a/m VW Passat vadī-
tājs izraisīja avāriju ar a/m VW CRAFTER 
un no notikuma vietas aizbrauca. Pils. 
R.B. sastādīts administratīvā pārkāpuma 

Policijas informācija protokols.
16.01. Murmastienē, Jaunatnes ielā 

7, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas 1 
stāvā, alkoholisko dzērienu ietekmē gulē-
ja pils. A.K. Sastādīts administratīvā pār-
kāpuma protokols.

16.01. Varakļānos, pa Mehanizatoru 
ielu, pils. A.Č. a/m Volvo pārvadāja dīzeļ-
degvielu 210 litrus bez iegādes apliecino-
šiem dokumentiem. Sastādīts administra-
tīvā pārkāpuma protokols.

18.01. Varakļānos, Pils ielā 22–5, pils. 
T.I. neadekvāti uzvedās. Nogādāta Dau-
gavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. 

19.01. Varakļānu pag., pa a/c Jēkab-
pils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robe-
ža (Terehova) 60 km, pils. P.E. vadīja a/m 
MAN, būdams alkoholisko dzērienu ietek-
mē. Pārbaudē tika konstatētas 0.54 pro-
miles alkohola. Sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols.

29.01. Varakļānos, 1 Maija laukumā 4, 
pie kultūras nama, konfl ikta laikā pils N.B. 
guvis miesas bojājumus. Par minēto faktu 
uzsākta administratīvā pārkāpuma lietve-
dība.

31.01. Varakļānu pag., Stirnienē, pie 
Varakļānu novada zīmes, pils. A.E. gulē-
ja, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. 
Sastādīts administratīvā pārkāpuma pro-
tokols.

   
M. Lindāns
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5. janvārī Luīze devās uz II Jauno izpil-
dītāju starptautisko konkuru Jūrmalā „Zie-
mas pasaka”, kura mērķis: atklāt jaunus 
un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildī-
tājus no Latvijas un citām valstīm, veicinot 
vokālo un māksliniecisko spēju attīstību. 
7 – 9 gadu grupā piedalījās 17 jauni talan-
ti (latviešu, poļu, lietuviešu, krievu tautības 
dziedoši bērni). Konkursa vēl viens no mēr-
ķiem: veicināt Latvijā dzīvojošo cittautiešu 
integrāciju sabiedrībā. Luīze izpildīja 2 da-
žādu žanru dziesmas un ar abām guva pa-
nākumus – pirmās vietas diplomi un kausi. 
Mums vēl daudz jāmācās, mums ir kur tiek-
ties, bet jau šodien esmu lepna par Luīzes 
uzdrīkstēšanos, vēlmi mācīties, piedalīties 
un cīnīties! Arī es kopā ar Luīzi mācos un 
augu, lai sasniegtu gatavošanās mērķi un 
lai, braucot mājās, būtu gandarījuma sajūta 
par paveikto darbu! Šobrīd Luīze gatavojas 
jau nākamajam konkursam. Turam īkšķus! 
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai, šo-
ferim Aivaram Slūkam. Paldies Varakļānu 
pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”. 
Visiem, kas turēja īkšķus! Un vēl viens 
LIELS PALDIES Luīzes vecākiem – Vitai un 
Mārtiņam par fi nansiālo un morālo atbalstu 
un māsiņām Beātei un Elīzei par pacietību!

Līva Kanča

Aicinām lauksaimniekus 
nekavēties ar augsnes 
agroķīmisko izpēti

Lai saimniekotu ekonomiski un ilgt-
spējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot 
līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī 
veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI). 
Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo 
augu barības vielu nodrošinājumu. AAI ir 
agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums 
veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. 
AAI rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzē-
jamo kultūraugu un plānojot mēslošanas 
līdzekļu lietošanu.

Jau 2009. gadā ir spēkā stājušies 
Ministru kabineta 2009. gada 15. sep-
tembra noteikumi Nr. 1056 „Lauksaimnie-
cības produktu integrētās audzēšanas, 
uzglabāšanas un marķēšanas prasības 
un kontroles kārtība”. Noteikumos ietver-
tais nosacījums par augsnes agroķīmisko 
izpēti vai augsnes agroķīmiskajām analī-
zēm jāpilda katram integrētās lauksaim-
niecības produkcijas audzētājam, bet 
fi nanšu resursu trūkuma dēļ ne vienmēr 
tas izdarāms visai platībai uzreiz. 

Tādēļ audzētājiem, kuri vēl nav re-
ģistrēti Lauksaimniecības produktu integ-
rētās audzēšanas reģistrā un kuri neap-
saimnieko lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi īpaši jutīgajā teritorijā, augsnes ag-
roķīmiskā izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 
15 procentos no apsaimniekotās platības. 
Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI 
vai augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu 
ne mazāk kā 60 procentos apsaimnieko-
tās platības līdz 2019. gada 31. decem-
brim, un arī nosacījums, ka augsnes kar-
tes nebūs vecākas par septiņiem gadiem. 

Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 
31. decembrim bija jābūt veiktai augsnes 
izpēte ne mazāk 45 procentos apsaim-
niekotās platības, lai līdz 2019. gada 
31. decembrim tā būtu veikta ne mazāk 
kā 60 procentos apsaimniekotās platī-
bas, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne 
mazāk kā 75 procentos apsaimniekotās 
platības, līdz 2021. gada 31. decembrim 
– ne mazāk kā 90 procentos apsaimnie-
kotās platības, tādējādi līdz 2022. gada 
31. decembrim noteikumu nosacījumiem 
atbilstošu izpēti veicot visā apsaimnieko-
tajā platībā. 

Aicinām lauksaimniekus nekavēties 
ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu 
veikšanu! 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

2018. gads Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

Varakļānu novadā 2018.gadā noslēgtas 14 laulības, no kurām 5 laulības 
slēgtas pie garīdznieka (2 Varakļānu Romas katoļu draudzē un 3 Stirnienes 
Sv.Laura Romas katoļu draudzē), 9 laulības slēgtas dzimtsarakstu nodaļas tel-
pās vai ārpus tām – Varakļānu pilī. Pirmajā laulībā stājušies 13 vīrieši un 10  sie-
vietes, otrajā laulībā – 1 vīrietis un  3  sievietes, vienai sievietei trešās laulības

Reģistrēti 16 bērnu dzimšanas fakti, no tiem 10 meitenes un 6 zēni. Vienam 
bērnam doti divi vārdi.

Reģistrēti 56 miršanas reģistri (mirušas 29 sievietes (vecākajai 96 gadi, jau-
nākajai 42) un 27 vīrieši (vecākajam 94 gadi, jaunākajam 27 gadi). 

Kopējais mirušo skaits novadā, no kuriem atvadījāmies 2018. gadā, ir 68 
personas.

Iedzīvotāji uz 01.01.2019. – 3266
Varakļānu pagasts 679
Murmastienes pagasts 711
Varakļānu pilsēta 1876
Vecākā novada iedzīvotāja savu dzīvesvietu deklarējusi Murmastienes pa-

gastā (2018. gada oktobrī svinēja 100 gadus)
2019.gada janvāra mēnesī dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas vienas laulības, 

reģistrēti 3 bērniņu dzimšanas fakti (2 reģistri sastādīti 2018.gada nogalē dzimu-
šiem bērniņiem).

Reģistrēti 7 miršanas reģistri (3 sievietes (vecākajai 87 gadi, jaunākajai – 70) 
un 4 vīrieši (vecākajam 85 gadi, jaunākajam – 41).

Jaunais gads sākas ar jaunām domām, ticību un cerību. Šogad cerēsim uz 
pozitīvāku statistiku.

Mazā dziedātāja 
turpina dziedāt!
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Lejam sveces

Par un ap apkuri
Šī apkures sezona ir notikumiem 

bagāta. Gan patīkamiem, gan arī ne tik 
ļoti... Projekts pie jaunas katlu mājas 
izbūves Skolas ielā 49, kas apkurinās 
Rīgas ielas 21 katlu mājas apkurinā-
mās platības, rit pilnā sparā. Šobrīd no-
tiek iepirkumu procedūras izstrāde pie 
katla iegādes un angāra būvniecības. 
Ar prieku varu teikt, ka kaltu māja Jau-
natnes ielā 2a darbojas pilnā režīmā ar 
jaunajām iekārtām, vēl atlicis tik sagaidīt 
angāru šķeldas novietnei. Drīzumā Pils 
katlu mājas siltumenerģijas patērētāji 
tiks pievienoti pie Jaunatnes ielas 2a 
katlu mājas. Diemžēl šā projekta rea-
lizācija līdz nonāca beigu posmā, sa-
gādāja ne mazums raižu un problēmu 
gan uzņēmumam, gan siltuma patērē-
tājiem. Vēršam uzmanību, ka pie  jeb-
kādas mājas siltumapgādes sistēmas 
pārbūves, tajā skaitā radiatoru maiņas 
rezultātā, var izjaukt dzīvojamās mājas 
siltumapgādes sistēmas sabalansētību 
un var ciest kaimiņu siltumapgāde, tā-
dēļ radiatoru maiņa dzīvoklī, neatkarīgi 
no tā, vai dzīvokļu īpašnieki ir vai nav 
pārņēmuši māju savā valdījumā, ir jāsa-
skaņo ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem 
un mājas apsaimniekotāju. Radiatori 
privatizētā dzīvoklī ir nevis privātīpašnie-
ka „darīšana”, bet mājas kopējās apku-
res sistēmas daļa. Dzīvokļa īpašnieks 
nenovērtē pārējo iedzīvotāju konforta 
līmeni viņu mājokļos un to, kā radiatoru 
nomaiņa var ietekmēt visu mājas siltum-
apgādi. Dzīvokļa īpašuma likums nosa-
ka, ka kopīpašumā esošajā daļā ietilpst 
atsevišķo dzīvojamo māju apkalpojošās 
inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas 
un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas 

ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalā-
mi elementi, kas nepieder pie atsevišķā 
īpašuma (tajā skaitā atsevišķā īpašuma 
robežās esošie sildelementi, ja to funk-
cionālā darbība ir atkarīga no kopīpašu-
mā esošajām inženierkomunikācijām). 
Citiem vārdiem sakot, atsevišķā dzīvoklī 
mainot radiatorus par savu naudu, dzī-
vokļa īpašnieks labprātīgi investē kop-
īpašumā, un pēc radiatoru uzstādīša-
nas tie kļūst par kopīpašumu. Dažkārt 
dzīvokļu īpašnieki uzskata,  ka radiato-
rus mājoklī var mainīt atbilstoši saviem 
ieskatiem. Pirms sildķermeņu nomai-
ņas darbiem nepieciešams izstrādāt 
tehnisko projektu!!! To veic sertifi cēts 
siltumapgādes projektēšanas speciā-
lists, veicot dzīvokļa siltuma zuduma 
aprēķinu un uz tā pamata izvēlas jauno 
radiatora izmēru, tipu un pieslēguma 
shēmu. Projekta izstrāde garantē ne ti-
kai tehniski pareizu radiatora nomaiņu, 
lai tā neietekmētu turpmāku apkures 
sistēmas funkcionāšanu, bet arī ļauj 
veikt precīzāku aprēķinu, lai ekonomija 
ar sildķermeņu nomaiņu būtu lielāka. 
Nevar ieiet veikalā un nopirkt skaistākos 
un bieži vien lielākos radiatorus.  Radia-
toru nomaiņa ir nopietns pasākums, jo 
apsaimniekotājiem ir siltumpiegādes 
bilance, kuru nedrīkst izjaukt, un katrs 
nedrīkst likt tādus radiatorus, kā pašam 
ienāk prātā. Visas ieceres jāsaskaņo ar 
apsaimniekotāju, lai pēc tam nenāktos 
maksāt vairāk par siltumu. Tiek uzlik-
ti pārāk lieli radiatori, un tad sanāk tā, 
ka vieni dzīvo uz citu kaimiņu rēķina, jo 
patērē siltumu vairāk nekā kaimiņi, taču 
maksā tikpat, cik viņi. Savā dzīvoklī sil-
tuma apgādes sistēmu bez saskaņoša-

nas pārbūvēt nedrīkst!!! Visa tā rezultātā 
vienas mājas dzīvokļos var būt, gan arī 
nebūt siltums, jo siltuma padevi traucē 
kāda nelegāla izbūve (radiatoru mai-
ņa, silto grīdu izbūve u.c.). Siltums tiek 
piegādāts visai mājai, un īrniekiem vai 
dzīvokļu īpašniekiem par to solidāri jā-
maksā. Ja mājai ir pieslēgts siltums un 
siltumenerģijas skaitītājs siltummezglā ir 
uzskaitījis mājā patērēto siltumenerģiju, 
tad par to ir jānorēķinās visiem vienādi 
bez izņēmuma. Situmenerģijas patēriņa 
tarifs Varakļānos nav mainīts kopš 2008. 
gada un vēl joprojām tas ir 51,10 EUR 
MW/h (bez PVN). Vēršam uzmanību uz 
to, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašu-
mos nav individuālās siltumenerģijas 
patēriņa uzskaites iekārtu, nav iespē-
jams noteikt faktisko siltumenerģijas 
patēriņu konkrētajā dzīvoklī, un dzīvokļu 
īpašniekiem siltumenerģijas patēriņa 
maksājums tiek dalīts proporcionāli kat-
ra īpašuma apkurināmai platībai. Vēlētos 
piebilst, ka tomēr atbildība par zaudēto 
siltumu būtu sadalāma starp dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri ir veikuši nelegālas 
darbības, uzlabojot savu labklājību, un 
aizmirstot, ka „kaimiņš aiz sienas sals”.  

Beidzoties apkures sezonai, Va-
rakļānu „Dzīvokļu koumunālais uzņē-
mums” SIA veiks visu inženierkomuni-
kāciju apsekošanu un par nelikumīgām 
darbībām tiks sastādīts akts un likuma 
ietvaros tiks piemērots naudas sods. 

Informāciju apkopoja 
Gunta Āboliņa,

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA

namu pārzine

Gatavojoties Sveču dienai, pen-
sionāru biedrības „Pīlādzītis” pārstāvji 
pulcējās Alternatīvās aprūpes centrā, lai 
lietu sveces. Laipnā un pretimnākošā Z/S 
„Šķesteri” saimnieka Māra Gruduļa vadī-
bā veidojām sveces no vaska plāksnēm, 
iepazināmies ar mūsdienīgo sveču lie-
šanas paņēmienu, kā arī uzzinājām, kā 
sveces tika lietas senatnē. Izzinoša bija 
domu apmaiņa par vasku, bitēm un to 
ražoto produkciju. Ar lielu rūpību izvēlē-
jāmies katra savu sveci, un gaidījām brī-
numu... atdzisušais vasks bija pārtapis 
dažādās fi gūrās – skaistā ziedā, lielākas 
vai mazākas bites formā, čiekurā. Skaisti, 
smaržīgi, relaksējoši! Paldies Mārim!

Aina Jaunzeme
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Aiz loga vēl redzama  balta  sniega sega, bet Varakļānu Novada 
muzejā jau dzirdamas  skanīgas putnu balsis. Jautāsiet, kā tas ir ie-
spējams? Ir iespējams. Šā gada 1. februārī, Pasaules mitrāju dienas 
ietvaros, svinīgi tika atklāta ceļojošā digitālā foto izstāde veltīta Tei-
ču Dabas rezervāta 35. un Krustkalnu Dabas rezervāta 40. jubilejai, 
kura bija 2018. gadā.

Izstādi atklāja Varakļānu Novada muzeja vadītāja Terese Korsa-
ka. Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldi svinīgajā daļā pārstāvēja 
ģenerāldirektors Juris Jātnieks, Latgales reģionālās administrācijas 
direktore Anda Zeize un kartogrāfs Emīls Mortuļevs. Izstādi  kup-
lināja Varakļānu vidusskolas skolēni, skolotāji, Varakļānu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Justs un Murmastienes pagasta  pār-
valdes vadītājs Jānis Mozga.

    Izstādes  telpu ieskauj banneri, kas veido purva klātesamības 
iespaidu un rada fonu 9 digitāliem displejiem, kuros  450 fotogrāfi -
jās var apskatīt dažādus biotopus – pļavas, Krustkalnu mežus, Teiču 
purvu, kā arī vairākus apsaimniekošanas darbus. Ekrānos tematiski 
sagrupētajos foto aplūkojami gan īpaši attēli no vairāk kā 2500 tauri-
ņu sugām, kas sastopamas rezervātos, gan putniem un to pētījumu 
procesiem, kā arī dzīvniekiem un daudzām krāšņām pļavu un meža 
puķēm. Apskatāmi gan jauni fotomateriāli, gan arī tādi, kas ataino 
10 – 15 gadu vai senāku vēsturi. Izstādei īpašu noskaņu piešķir put-
nu čalas un mazliet vēlāk uzstādītais  panorāmas videoekrāns, kurā 
redzama Teiču un Krustkalnu Dabas rezervātu ainava no putna lido-
juma.    

Teiču Dabas Fonda veidotā multimēdiju izstāde īstenota Latvijas 
Vides Aizsardzības Fonda projekta „īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju glabātie noslēpumi – dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē” 
ietvaros.

Izstāde muzejā būs apskatāma līdz pat 30. aprīlim. 
Visi laipni aicināti! 
Esam atvērti arī sestdienās!

Līga Osipova, dok. sist. vad.

Cīņā par mitrājiem 
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Gribu būt mobils
2019. gada 22. janvārī Varakļānu vi-

dusskolas 8. klases komandas „ATrip” un 
„Jesa”(Elīza Kanča, Amanda Ikauniece, 
Sendija Upīte, Ieva Ikauniece, Inta Marija 
Savicka) devās uz Kusas pamatskolu, kur 
notika 6.–8. klašu skolēnu konkursa „Gri-
bu būt mobils” par drošību ceļu satiksmē 
Gulbenes reģiona pusfi nāla sacensības.

Pusfi nāla sacensībās jaunieši parā-
dīja savas zināšanas, planšetdatorā at-
bildot uz testu jautājumiem un demons-
trējot iepriekš sagatavotos mājas darbus 
par savā skolā realizētajām kampaņām, 
kuru uzdevums bija aktualizēt drošības 
jostu lietošanu visos transporta līdzekļos, 
kas aprīkoti ar drošības jostām. Komanda 
„JESA” uzzīmēja afi šu un izglītoja 1. kla-
ses skolēnus, bet „ATrip” veidoja video 
par skolēnu braukšanu skolas autobusā.

Pusfi nāla sacensībās komanda  
„ATrip” (Patrīcija Masaļska, Toms Kal-
niņš, Endijs Vecozols, Ilvars Upenieks, 
rezervists Renārs Kalniņš) ieguva 3. vie-
tu. Apsveicam!

Ķīmijas olimpiāde
Atsaucoties uz aicinājumu organizēt 

9. klases skolas ķīmijas olimpiādi tieš-
saistē, 4 Varakļānu vidusskolas 9. klašu 
skolēni – Samanta Elizabete Golubcova, 
Samanta Sondore, Robijs Lūkass Māl-
nieks un Linards Naglis pagājušajā nedē-
ļā piedalījās ķīmijas 60. valsts olimpiādes 
1. posmā. Olimpiādes uzdevumus skolē-
ni tiešsaistē pildīja sadarbībā ar portālu 
„Uzdevumi.lv”

Digitālais mācību līdzeklis „Uzde-
vumi.lv” piedāvā plašu materiālu klāstu 
– uzdevumus, teoriju un testus skolas 
mācību priekšmetos. Portāla lietošana 
sniedz iespējas mācību procesa indivi-
dualizācijai, piedāvā iespējas skolēnu 
patstāvīgā darba kontrolei un sadarbībai 
mācību procesā ar vecākiem.

Lielāko punktu skaitu ķīmijas olim-
piādes 1. posmā ieguva Linards Naglis 
(53%) un Robijs Lūkass Mālnieks (42%). 
Apsveicam!

Garšīgie likumi
 Eiropas Parlamenta projektā „Garšī-

gie likumi" piedalījās 92 Latvijas skolas, 
noslēguma pasākumā Rīgā tika uzaici-
nātas 15 skolas.  Varakļānu vidusskolu 
pārstāvēja Samanta Sondore, Nikola 
Benislavska, Signe Strode no 9. klases, 
Laura Slūka, Paula Strode no 10. klases 
un skolotājas Lolita Briška, Margarita Se-
licka un Inga Strode. Pasākumu atklāja 
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja 
Marta Rībele un projekta koordinatore Jo-
lanta Bogustova, norisi vadīja atraktīvais 

Roberto Meloni. Skolēniem bija iespēja 
darboties meistardarbnīcās – gatavot un 
degustēt ēdienu no jaunās pārtikas pro-
duktiem, uzzināt ēdiena fotografēšanas 
noslēpumus, piedalīties Instagram kon-

Ziemīgie pasākumi Varakļānu vidusskolā

kursā. Balvu par „garšīgāko” fotomirkli 
ieguva 10. klases skolniece Laura Slūka.

Latvijas skolu tūre 2019/ 
Varakļānu vidusskola
Februāra pirmajā dienā Ghetto Ga-

mes komanda devās uz Varakļāniem, kur 
sirsnīgā, pozitīvā un neaizmirstamā gai-
sotnē pavadīja laiku kopā ar Varakļānu 
vidusskolas audzēkņiem.

Varakļānu vidusskola atsaucās uz ie-
spēju vienu dienu pavadīt kopā ar Ghetto 
Games komandu sportiskā un mentālā 
gaisotnē. Vispirms katram skolas audzēk-
nim tika dota iespēja izkustēties kopā ar 
Ghetto Football, Ghetto Basket un Spēka 
trasi, bet tad kopā ar Antonu Semeņaku 
aizvadīt intelektuālu un motivējošu disku-
siju.

Foto Raimonds Subatovičs
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Gadu mija Murmastienes 
pamatskolā

Decembris ir dalīša-
nās, brīnumu un mīlestī-
bas laiks. Tas ir laiks, kad 
tā vien gribas realizēt gai-
šas domas un sniegt pa-
līdzīgu roku līdzcilvēkiem, 
kuriem klājas grūtāk. Tā-
dēļ ik gadus šajā laikā, 
Murmastienes pamatsko-
las saime aicina skolēnus 
un viņu vecākus  iesaistī-
ties labdarības akcijā. Ak-
cija „Sasildi Ziemassvēt-
kos” nu jau kļuvusi par ik-
gadēju pasākumu, kuras 
ietvaros sagādājam pašu 
sarūpētas un pagatavo-
tas dāvanas.  Lielākas  vai 
mazākas, bet dāvātas no 
visas sirds,  tās  arī šogad  
tika nogādātas  Varakļā-
nu veselības un aprūpes 
centra iemītniekiem. Sko-
lā valdīja liela rosība, gai-
teņi patīkami smaržoja, jo 
bērni cepa arī piparkūkas, 
ar ko pacienāt aprūpes 
centra ļaudis. Murmastie-
nes pamatskolas skolēni 
visus iepriecināja  ne tikai 
ar dāvanām un piparkū-
kām, bet arī skandētājiem 
dzejoļiem un dziesmām. 

 Lai mūsu siržu sil-
tums, mīļie vēlējumi un 
skaidrie nodomi sasilda 
šos cilvēkus ne tikai Zie-
massvētkos, bet arī visu 
nākamo gadu! 

Sagaidot gada skais-
tākos svētkus-
Ziemassvētkus, 
neizpalika arī 
svētku pasā-
kums skolā. Šo-
gad Rūķi devās 
aizraujošā ceļo-
jumā uz pasaku 
zemi, kur satikās 
ar dažādiem pa-
saku varoņiem 
un, protams, sa-
tika arī Ziemas-
svētku vecīti.

Tur arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                /Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar KARĪNU,
VECMĀMIŅU

zemes klēpī guldot.

Dekšāru pamatskolas
9. klases skolēni, audzinātāja, vecāki                                                            

Tai brīdī, kad dvēsele aiziet debesīs,
Kaut kur uz zemes sāk snigt sniegs...

Skumju brīdī izsakām līdzjūtību
EVITAI STAFECKAI,

no vecmāmiņas atvadoties.

Dekšāru pamatskolas
4. klase un audzinātāja

 

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
KATRĪNAI SPRIDZĀNEI,

tēti mūžībā pavadot.
Varakļānu KN sieviešu koris „Dzelvērte”

Kas paliek pāri vēl
pēc visa tā, kas bijis,
Vai lietus mākonis,
kas aizpeld neizlijis?
Skumst dvēsele – vēl viss
tik dzīvs un nesadzijis...
Kā mūžīgs jautājums:
un kas ir vispār bijis?
Darbs un prieka brīži,
Vēl cerības, sapņi un
daudzu dienu spožums – 
Kā audums nepabeigts,
Kur trūkst vēl daudzi meti...
Vien apkārt zeme skaisti zied,
Kāpēc Tev šajā laikā bij iet?
Kāpēc tam bija jānotiek?

Janvāra viducī mūsu pusē pāri 
baltajām sniega kupenām liktens 
lēma pārvilkt sāpju melno plīvuru. 
Tik bezgala pāragri mūžības ceļos 
nācās pavadīt mūsu bijušo kolēģi, 
atraktīvo, izdomas bagāto, muzikālo, 
labsirdīgo, vienmēr izpalīdzīgo, tik stalti 
sevi nesošo, bārmeni – vienkārši labu 
cilvēku – EDGARU SPRIDZĀNU.
Dzīve beidzas, mīlestība nebeidzas. 
Sāp sirdis, trūkst mierinājuma vārdu...
Patiesa līdzjūtība viņa tuviniekiem, 
īpaši meitai Katrīnai un tik  ļoti gaidītajai 
mazmeitiņai Olīvijai. Esiet stipras! 
Lai Edgara sacerētā, Varakļāniem 
veltītā himna – dziesma skan mūžīgi.

Bijušie kolēģi sabiedriskajā ēdināšanā 
un Vija Eiduka no VPB
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Pārdod kurināmās briketes (Igaunija) 
ar piegādi. Cena 90 – 120 eur/tonnā. 

T. 29409413

Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī 
sastādīts viens dzimšanas reģistrs
noslēgta viena laulība

Decembrī miruši:
Ernests Pauniņš
Marija Puisāne
Edvīns Radiņš
Ēriks Krastiņš
Genovefa Radziņa
Veronika Pelše
Guntars Iķēns

Janvārī 
aizsaulē devušies
Francisks Strods 
Arvīds Broks 
Vija Stafecka
Roberts Upenieks
Ainārs Strods
Helēna Vaivode
Zinaida Pelse

Fiz iskajām 
personām – saim-
nieciskās darbī-
bas veicējiem, 
kā arī individuālo 
uzņēmumu, t.sk. 
zemnieku un 
zvejnieku saim-
niecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātāji, – gada 
ienākumu deklarācija ir jāiesniedz 
obligāti, izmantojot VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS). Savu-
kārt tās fi ziskās personas, kuras neveic 
nekāda veida saimniecisko darbību, 
var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma 
deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem izdevumiem (izglītī-
bu, medicīnu, zobārstniecību, iemak-
sām pensiju fondos u.c.).

Vēršam uzmanību, ka abos ga-
dījumos iesniedz vienu kopīgu doku-
mentu – gada ienākumu deklarāciju –, 
aizpildot atbilstošos deklarācijas pieli-
kumus. Deklarācijas aizpildīšana un 
iesniegšana elektroniski ļaus ietaupīt 
Jūsu resursus, jo lielākā daļa no da-
tiem jau automātiski tiek atlasīta gada 
ienākumu deklarācijā (GID).

Kā likumā paredzēts, gada ie-
nākumu deklarāciju par iepriekšējo 
gadu var iesniegt no 1. marta.

Varakļānu novada valsts un 
pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centrā (Varakļānu novada 
domē, Rīgas ielā 13) ir iespējms sa-
ņemt atbalstu GID par 2018. gadu 
sagatavošanā un iesniegšanā. Per-
sonām PAŠĀM jādarbojas EDS, jāap-
raksta čeki, kvītis, VPVKAC speciāliste 
sniedz informatīvu atbalstu un klientu 
vietā neaizpilda GID par 2018. gadu.
 

Varakļānu valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 
(Varakļānu VPVKAC)

Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, 
Varakļānu novads, LV-4838

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena:
8:30 – 12:00; 13:00 – 16:30
Otrdiena:
8:30 – 12:00; 13:00 – 16:30
Trešdiena:
8:30 – 12:00; 13:00 – 16:30
Ceturtdiena:  
8:30 – 12:00; 13:00 – 17:30
Piektdiena:
8:30 – 12:00; 13:00 – 15:30

Tālrunis: 64860870
E-pasts: 
varaklani@pakalpojumucentri.lv

Un kas par to,
ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi
laika vāzēs mirdz.
Gan sūrumu,gan
prieku katrs slēpis,
bet viss ir bijis
vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik
dzīve tomēr skaista,
kur tā kā darba
bite vari būt.
To sudrabu no
mirkļu kārēm vācot,
kas neapsūb un
vējos nepazūd. 
 (K. Apškrūma)

Varakļānu pensionāru biedrība 
„Pīlādzītis” sirsnīgi sveic savus 

jubilārus:
Janvārī

JĀNI SILIŅU, 
ANNU STIVRENIECI, 

ZINAIDU LAPKOVSKU, 
VALENTĪNU GROZU

Februārī 
VENERANDU VISNAPI, 

HELĒNU SILIŅU
Vēlam stipru veselību, radošu garu 
un daudz saulainu un prieka pilnu 

brīžu!

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik 
laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un 
citiem parādīt. 

 (K. Skalbe)

Visa kolektīva un iemītnieku vārdā 
vēlamies no sirds pateikties par 
sarūpētajām dāvanām visiem 

labajiem cilvēkiem – gan uzņēmējiem, 
gan privātpersonām, kas apciemoja 

mūs visa gada garumā un īpaši 
pagājušā gada nogalē, un deva 

priekpilnu svētku sajūtu.

Varakļānu novada pansionāta 
„Varavīksne” kolektīvs un iemītnieki

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Vai darbdienās  Rēzeknē, Rīgas ielā 9

FEBRUĀRĪ ZIEMAS ATLAIDES

Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
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Lai pietiek spēka,
Varēšanas, prasmes, 
drosmes
dzīvi piepildīt ar 
dāvanām,
ko otram dodi,
Lai sevi nesaudzīgi citu labā
iztērējot, savā sirdī – 
prieku, laimi, mieru, pārliecību rodi. 
  (L. Dimpere)

Sirsnīgi sveicu ANNU JUSTI skaistā 
dzīves jubilejā!

Leontīne Garanča
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu


