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Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam vēl 
dot viens otram!
Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam uzvarēt 
paši sevi!
Lai mēs esam tik gaiši,
ka savos ikdienas darbos gais-
mā starot varam!

Aizvadītais gads mūsu pašvaldībā ir 
bijis daudziem krāsainiem notikumiem 
bagāts – raibs kā dzeņa vēders. Sirsnī-
gi un prieka pilni notikumi mijušies ar 
sarežģītām situācijām. Tomēr krāsu da-
žādība dzīvē ir nepieciešama, lai mēs 
spētu ieraudzīt labo sliktajā, gaišo tum-
šajā, saglabājot ticību paši sev un savai 
varēšanai. Lai kāds arī bijis aizvadītais 
gads, mēs vienmēr esam spējuši grū-
tos brīžos celt galvu augšup, priecāties 
par mūsu iedzīvotāju sasniegumiem un 
panākumiem, meklēt risinājumus un 
raudzīties pēc jaunām iespējām. 

Raugoties no finansiālās puses, 
pašvaldībai gads ir bijis normāls, nau-
das ir pieticis likumā noteikto funkciju 
realizēšanai, esam spējuši maksāt ie-
priekšējos gados ņemtos aizņēmumus 
dažādu projektu realizēšanai, esam 
piedalījušies ar līdzfinansējumu jaunos 
projektos.

Aizvadītajā gadā spilgta bijusi no-
vada kultūras un sporta dzīve. Dziedā-

tāji un dejotāji nopietni uzsākuši gata-
voties lielajam notikumam – dziesmu 
un deju svētkiem. Patīkami, ka aizva-
dītajā gadā iedzīvotāji ir aktīvi sarosīju-
šies un iesaistījušies dažādu projektu 
realizēšanā. Pateicoties Ingas Grudu-
les un biedrības  „Pieaugušo attīstības 
projekts” iniciatīvai tika izveidots bērnu 
un jauniešu atpūtas laukums Varakļā-
nos. Šī pati biedrība izremontēja Va-
rakļānu kultūras nama balto zāli un, 
sadarbojoties ar Varakļānu luterisko 
draudzi, Laumas Ikšes vadībā atvēra 
zupas virtuvi Varakļānos. Līga Upenie-
ce, Ilona Skutele, Evija Suhačeva un 
Sanita Svalba sapulcēja domu biedru 
grupu un rezultātā tapa rotaļu laukums 
pie daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu 
ielā 13, Varakļānos. Ilzei Zepai un Jā-
nim Vēveram izdevās sapulcināt mur-
mastieniešus un paveikt lielus darbus 
– izveidot „paaudžu taku”  Martas birzī 
un gar dīķi Ievu lejā.

Tā iznāk, ka mēs paši varam vei-
dot savu vidi. Katram ir iespēja ar savu 
darbu, izdomu, iniciatīvu veidot mūsu 
mazo novadu arvien skaistāku un sa-
koptāku. Ikvienam no mums ir iespēja 
būt labam saimniekam sava zemē.

Katra laba darba pamatā ir cilvēks. 
Bieži vien mēs pamanām paveikto, ne-
iedomājoties par to lielo darbu un pū-
lēm, kas jāiegulda, lai realizētu iecerēto. 
Tā arī pašvaldībā – katrs atsevišķi un visi 

kopā spējam izdarīt varenus darbus. 
Jāatzīmē, ka mēs pamazām mācā-

mies saudzēt un nepostīt to, kas izvei-
dots skaistumam un par prieku visiem. 
Ar nelielām bažām (lai arī novērošanas 
kameru uzraudzībā)  izlikām svētku ro-
tājumus pie domes ēkas. Nu jau mēne-
sis kā tie stāv neskarti. Tas vedina ce-
rēt, ka skaista un sakopta vide rosina  
cilvēku nepostīt un nebojāt, bet vairot 
skaistumu. 

Esam aizvadījuši atkal vienu gadu, 
kas bijis piepildīts ar lieliem un maziem 
darbiem, kas devuši lielāku vai mazāku 
artavu novada attīstībā. Pieņemti svarī-
gi lēmumi, kas ietekmē vai nākotnē ie-
tekmēs novada izaugsmi un iedzīvotā-
ju labklājību. Priekšā jauns gads, kurā 
īstenosim iesāktos darbus un uzsāksim 
jaunus. Šis gads paies pašvaldību vē-
lēšanu zīmē. Ikvienam būs iespēja iz-
vērtēt pašvaldībā veiktos darbus. Šajā 
moderno tehnoloģiju laikmetā, kas 
mums palīdz ātrāk risināt jautājumus, 
novēlu saglabāt cilvēcību un novērtēt 
personiskās saskarsmes nozīmību. 
Aicinu vairāk savstarpēji sarunāties un 
sadarboties. Ikvienam novēlu savstar-
pējo sapratni, labiem nodomiem un 
darbiem bagātu 2013. gadu!

                                                                         
Modra Vilkauša,

Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja

Laika rats mūs visus jau iegriezis 2013. gada zīmē
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada domes 
sēde 
2012. gada 27. decembrī 
Nr. 15

1. Par grozījumiem Varakļānu no-
vada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā.

2. Par izmaiņām atsevišķos iestā-
žu un struktūrvienību amatu un mē-
nešalgu sarakstos.

3. Par Iepirkumu komisijas sastā-
va papildināšanu.

Varakļānu novada iedzīvotāji ir 
saņēmuši paziņojumus no SIA „L&T” 
par to, ka ar 2013. gadu SIA „L&T” 
pārtrauc atkritumu apsaimniekošanu 
Varakļānu novada teritorijā un visā 
Latgales reģionā. Varakļānu „DzKU” 
SIA atpirka no firmas konteinerus un 
ieguva informāciju par to izvietojuma 
vietām.

Ar 01.01.2013. visiem iedzīvotā-
jiem, kam bija noslēgti līgumi ar SIA 
„L&T”, tie tiek pārslēgti ar Varakļānu 
„DzKU” SIA.

Visus jautājumus, kas saistīti ar 
atkritumu apsaimniekošanu, nosa-
ka Varakļānu novada pašvaldības 
31.05.2011. Saistošie noteikumi Nr. 2  
„Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumi Varakļānu novadā”, ar 
kuriem var iepazīties Varakļānu mājas 
lapā.

Noteikumi nosaka, ka jebkurai 
mājsaimniecībai ir obligāti jāslēdz lī-
gums par atkritumu savākšanu. Paš-
reiz „DzKU” pieļauj savu personīgo 
konteineru izmantošanu, bet, ņemot 
vērā konteineru uzturēšanas prasības, 
vēlams tos nomāt.

Apstiprinātais tarifs par atkritumu 
izvešanu ir Ls 7,93/m3 +PVN. Pēc paš-
reizējiem izcenojumiem 240l konteine-

ra noma maksā Ls 0,42 +PVN, atkritu-
mu izvešana – Ls 1,90 +PVN. 

Atkritumu izvešana Varakļānu 
pilsētas daudzdzīvokļu mājās notiek 
katru nedēļu – PIRMDIENĀS, CE-
TURTDIENĀS, privātmāju īpašniekiem 
– katra mēneša pirmās nedēļas CE-
TURTDIENĀS, PIEKTDIENĀS. Tiem, 
kam noslēgts līgums par divreizēju at-
kritumu izvešanu, otro reizi atkritumus 
izved 3. nedēļas CETURTDIENĀ.

 Varakļānu pagastā, Lielstrodos, 
Tiltagalā atkritumus izved katra mēne-
ša pirmās nedēļas TREŠDIENĀ.

Murmastienē, Murmastienes pa-
gastā atkritumus izved – katra mēneša 
otrās nedēļas TREŠDIENĀ, otro reizi 
gan Murmastienē, Murmastienes pa-
gastā, gan Varakļānu pagastā atkri-
tumus izved katra mēneša 4. nedēļas 
TREŠDIENĀ.

Konteineriem noteiktajās dienās 
jābūt novietotiem ne tālāk kā 10m no 
izvešanas vietas (novada ceļš, iela).

Lūdzam ar izpratni uztvert šīs pār-
maiņas, neskaidrību gadījumā zvanīt 
Varakļānu „DzKU” SIA : 64860710.

Māris Justs,
Varakļānu novada pašvaldības 

izpilddirektors

Uz 01.01.2013. – Varakļānu novadā ir 
3796 iedzīvotāji:
Murmastienes pagastā – 822;
Varakļānu pagastā – 865;
Varakļānu pilsētā – 2109.

Laulības reģistri  – 9:
Varakļānu baznīcā – 4;
Stirnienes baznīcā – 1;
Dzimtsarakstu nodaļā – 4;
Murmastienes pagastā – 1;
Varakļānu pagastā – 2;
Varakļānu pilsētā – 1.

Dzimšanas reģistri 21:
Murmastienes pagasts 4 (meitene 1, 
zēni 3);
Varakļānu pagasts 4 (meitene 1, zēni 3);
Varakļānu pilsēta 13 (meitenes 5, zēni 8).

Miršanas reģistri 54:
Murmastienes pagasts 12 (7 vīrieši /27 
– 87 g.v./, 5 sievietes /77 – 87 g.v.);
Varakļānu pagasts 10 (3vīrieši /54 – 89 
g.v./,7 sievietes /39 – 91 g.v.);
Varakļānu pilsēta 28 (16 vīrieši /0 – 85. 
g.v./, 12 sievietes /59 – 97 g.v.;)
/citas pašv. 4/  /2 vīrieši /50 – 72 g.v./, 2 
sievietes /80 – 97 g.v./.

4. Par valsts budžeta mērķdotāci-
ju pedagogu darba samaksai sadali.

5. Par nekustamā īpašuma „Pa-
gasta meži”  sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma „Pa-
kalniņi”  sadalīšanu.

7. Par nodokļa atbalsta pasāku-
ma piemērošanu. 

8. Par adreses maiņu.
9. Par zemes nomu.
10. Par telpu nomu.
11. Par pārdošanas cenas no-

teikšanu Varakļānu novada pašvaldī-
bas kalendāram.

12. Par naudas balvas piešķirša-
nu.

13. Par sociālās gultas pakalpo-
juma līgumu pagarināšanu.

14. Par vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā nonākušiem.

15. Par pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā.

16. Par A.S. uzņemšanu Varakļā-
nu veco ļaužu pansionātā „Varavīk-
sne”.

17. Saistošo noteikumu Nr. 7 
„Grozījumi 26.01.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu no-
vada pašvaldības 2012. gada budže-
tu”” apstiprināšana.

18. Par platību precizēšanu. 
19. Par dzīvojamās mājas „Zosē-

ni”, Varakļānu pag., nodošanu Aļes-
jas Ušakovas pārvaldījumā.

20. Par līguma slēgšanu ELFLA 
projekta „Peldbaseina izbūve Varak-
ļānu pilsētā” realizācijai.

21. Par autobusa IVECO atkārto-
tas izsoles rezultātiem.

22. Par nekustamā īpašuma 
„Skangaļi”  sadalīšanu.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Informācija iedzīvotājiem 2012. gads 
Varakļānu novadā
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Skopais maksā divreiz
2012. gada 20. decembrī, prognozē-

tā pasaules gala priekšvakarā, Varakļānu 
SIA „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
darbinieki rīkoja sapulci par Kosmonautu 
ielas 15. nama siltināšanu. 

Pirms gada tika veikta aptauja par 
siltināšanas nepieciešamību, kurai piekri-
ta 25 cilvēki no 40. Gada laikā tika veikts 
energoaudits, kas atrada siltuma zuduma 
vājās vietas un ieteica, kā šos zudumus 
efektīvi samazināt.  Šī nama iedzīvotāji 
sanāca kopā 25. janvārī, 14. martā, 19. 
jūnijā, lai pārrunātu šo tik sāpīgo un jūtī-
go jautājumu (šīs sapulces atspoguļotas 
avīzē „Varakļōnīts” un „Rēzeknes Vēstīs”). 
Ieguldīts liels darbs, sastādot projektu un 
aprēķinot mājas renovācijas izmaksas.

Šoreiz  15. nama iemītniekiem bija 
jāapstiprina  renovācijas izmaksas un 
pilnvarojuma līguma projekts, izsakot 
gala lēmumu par mājas siltināšanu.  

Sapulci sāka Varakļānu pašvaldības  
izpilddirektors Māris Justs, kuram ir liela 
pieredze saimniecisku projektu sastādī-
šanā, efektīvi iesaistot Eiropas Savienī-
bas finansējumu.  Viņš pastāstīja par jau 
ieguldītajiem līdzekļiem šajā projektā; par 
reālajām izmaksām naudas izteiksmē, 
atdzīvinot katru mājas posmu (nams ir 
pirms 36 gadiem celts). 40 dzīvokļu māja 
ir liela –   arī izmaksas ir lielas, bet vēl šo-
dien ne mazāk par Ls 35 par platības m2 

sedz Eiropas Savienības līdzfinansējums  
– Ls 124 516.  Kredīts no mājas iemītnie-
kiem tādējādi samazinās, un tas ir vērā 
ņemams un svarīgs fakts. Izpilddirektors 
Māris Justs ieteica obligāti izmantot šo 
pēdējo izdevīgo iespēju un atjaunot māju, 
kura, var teikt, ir smagas avārijas stāvoklī, 
iedodot tai otru mūžu par vismazākajiem 

līdzekļiem ar Eiropas Savienības atbalstu. 
Kredītu var paņemt uz 10 – 15 gadiem no 
bankas un pat uz 20 gadiem no Valsts 
kases.   

SIA „DzKU” valdes loceklis Ilmārs Ba-
sankovičs  stāstīja par faktisko mājas stā-
vokli: nekavējoties jāatjauno garu mūžu 
nokalpojis jumts un nefunkcionējošā ven-
tilācijas sistēma; sienas tiek nepārtraukti 
bojātas atmosfēras faktoru  ietekmē un 
ir galvenās siltuma zuduma vaininieces 
gala dzīvokļos un ne tikai; karstā ūdens 
rūsas saēstās caurules plīst – nespēj vien 
remontēt; siltuma sistēmai jābūt atjauno-
tai un sabalansētai pa visu māju; jādomā 
par bēniņu un pagrabu pakošanu; jāsa-
ved kārtībā logi un durvis; malkas cenas 
aug ne pa mēnešiem, bet dienām, un tas 
nenovēršami sadārdzinās apkures izmak-
sas turpmāk, jādomā par kurtuves stāvok-
li utt . Remontējot pa daļām un posmiem 
ar saviem līdzekļiem, iznāk daudz dārgāk 
nekā visu kopumā ar Eiropas Savienības 
atbalstu. Tikai visi saplānotie mājas sil-
tināšanas pasākumi samazinās apku-
res rēķinus, kas šodien ir augsti,  un 
tas savukārt izlīdzinās tos rēķinus, kas 
būs jāatdod par komunālajiem pakal-
pojumiem, ieskaitot kopējo siltināša-
nas darbu izmaksas.

No Kosmonautu ielas 15. nama 40 
dzīvokļiem sapulcē piedalījās vien 9 cilvē-
ki; pārējo neierašanās iemesli nav zināmi, 
jo nedomāju, ka apokalipsei, kas pare-
dzēta 21. decembrī, kāds nopietni tic. Sa-
pulcē klātesošo viedoklis bija vienprātīgs 
– mājai vajag kapitālo remontu. Par mājas 
siltināšanu nobalsoja 8 cilvēki, bet „pret” 
bija tikai 1 no 9 klātesošajiem. Daži izsaka 
reālas bažas par darbu samaksas iespēju, 

kas gulsies uz to iemītnieku pleciem, kas 
reāli šodien apmaksā komunālos pakal-
pojumus. Sapulcē nolemts mājas pilnva-
rotajai personai Jānim Krastam, kurš ne-
bija ieradies sapulcē, ar SIA „DzKU” dar-
biniekiem  veikt individuālo darbu ar katru 
šī nama iemītnieku: izskaidrot situāciju, ie-
pazīstināt ar izmaksām naudas izteiksmē, 
galvenais – uzklausīt viedokli, mēģināt 
pārliecināt, ka mājai kapitālais remonts 
(tā pati renovācija- atjaunošana, siltinā-
šana)  ir nepieciešams un ka  jāizmanto 
vienreizējā iespēja, kad šo darbu vēl 
palīdz finansēt Eiropas Savienība.

Ja man prasa manu kā šīs mājas vie-
na dzīvokļa īpašnieces viedokli šajā jautā-
jumā, es atbildu sekojošo: 

 -  Es piekrītu mājas renovācijai, jo 
bezgalīgi lāpīt un nomainīt sarūsējušo – 
plīstošo  karstā ūdens cauruļu posmus, 
labot caurumus jumtā ir neefektīvi, neeko-
nomiski un dārgi; caur sienu spraugām 
virtuvē un guļamistabā gāžas lietus ūdens 
un drāžas vējš – tas bojā ēkas sienas un 
siltuma zudumi ir redzami un tos var no-
vērst, tikai ar atbilstošiem materiāliem 
noklājot sienu; lieko karstumu  manā dzī-
voklī var izlīdzināt nevis bezatbildīgi laižot 
dārgo siltumu caur logiem atmosfērā, bet 
ierīkojot pareizu, ekonomisku, sabalansē-
tu siltuma apgādes sistēmu visā mājā ar 
termoregulatoriem  katrā dzīvoklī; ventilā-
cija nedarbojas un tā tālāk. Nams būvēts 
pirms 36 gadiem, un šodien tas neatbilst 
nekādiem energoefektivitātes kritērijiem. 
Labot visu, kas lūst vecā mājā, ir bezjē-
dzīgi un dārgi. Daudz lētāk ir atjaunot, no-
mainīt, aizvietot, siltināt visu māju kopumā 
ar Eiropas Savienības palīdzību, nekā 
bez jebkāda atbalsta. 

„Skopais maksā divreiz”, – vēsta tau-
tas sakāmvārds. 

Rita Liuke 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes 
centrs” arī 2012. gadā turpināja nodro-
šināt Varakļānu novada un blakusesošo 
novadu iedzīvotājiem medicīnas aprūpes 
pamatpakalpojumus. Saglabātas valsts 
apmaksātās pakalpojumu programmas 
– ultrasonogrāfija, rentgenoloģija, labo-
ratorija, dienas stacionārā sniegtie pakal-
pojumi, fizikālās medicīnas pakalpojumi, 
speciālistu pakalpojumi – traumatoloģija, 
ortopēdija, ginekoloģija, zobārstniecība 
un zobu higiēnists bērniem līdz 18 gadu 
vecumam. 

Šā gada laikā, pēc centra speciālista 
iegūtā sertifikāta, uzsākta vēl viena valsts 
apmaksāta programma – masāžas bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam, šobrīd tās 
gan neietver masāžas zīdaiņiem. Tāpat 
no novembra mēneša pieejami zobu pro-

Veselības aprūpes centrā
tezētāja pakalpojumi.

Pēc 2011. gadā realizētā ERAF pro-
jekta darbs norit izremontētās telpās, 
pacientiem katrā istabiņā pieejama tu-
alete un duša, uzstādīts pacēlājs – lifts, 
kas nodrošina pacientu pārvietošanos. 
Lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību, arī 
šogad esam iesnieguši projektu Eiropas 
struktūrfondiem un gaidām rezultātus.

Diemžēl kā jebkurai medicīnas ies-
tādei Latvijā, arī Varakļānu veselības ap-
rūpes centram valsts finansējums un ap-
maksa par veiktajām manipulācijām ir ne-
pietiekama. Tāpēc novērtējam Varakļānu 
novada pašvaldības finansiālo atbalstu, 
bez kura vairāku pakalpojumu pieejamī-
bu nevarētu nodrošināt.

2012. gadā Varakļānu veselības ap-
rūpes centrā  reģistrēti 11 412 ambula-

torie apmeklējumi, un katrs šis apmeklē-
jums ietaupīja iedzīvotājiem laiku un ceļa 
izdevumus līdz citai ārstniecības iestādei.  
Papildus ārstniecības pakalpojumiem 
Varakļānu veselības aprūpes centrā aktī-
vi norit darbs sociālās aprūpes jomā. Te 
pastāvīgi uzturas apmēram 20 sociālās 
aprūpes nodaļas iemītnieki.

Darbs veselības aprūpes un sociālās 
aprūpes jomā nav no vieglajiem, lai tik-
tu nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums, 
darbiniekiem jābūt kompetentiem, sapro-
tošiem un pacietīgiem. Tāpēc gribu teikt 
paldies visiem Varakļānu veselības aprū-
pes centra darbiniekam – speciālistiem, 
medicīnas personālam, aprūpētājām, pa-
vārēm, saimnieciskajiem darbiniekiem, 
katram, kurš ar savu darbu nodrošina 
uzņēmuma pastāvēšanu un attīstību.

Dina Inķēna,
Varakļānu veselības aprūpes 

centra vadītāja
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...un zeltains taurenis no tavas plaukstas 
tik ilgi projām neaizlidot gribēs, 

cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi, 
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi. 

Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi, 
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs, 

būs rasa vizoša, būs varavīksne koša, 
un taurenis uz tavas plaukstas – 

drošs. 
 /M. Laukmane/

Sirsnīgi sveicam 
Varakļānu novada jubilārus janvārī!
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35
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40
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45
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50 
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Nellija Slūka

55
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Gaļina Zosāre

60
Jevgēnijs Bogdanovs
Ernests Justovičs
Andrejs Kokars

65
Arvīds Broks
Jānis Pelše
Leontina  Sārna

70
Marija Miķelsone
Jānis Mozga

75
Marija Cīrule
Antons Naglis
Helēna Pastare
Genovefa Radziņa 
Genovefa Reinika
Kārlis Skuruls
Marijanna Spridzāne
Leontīna Strode
Aleksandrs Trokšs
Zinaida Zepa
Matilde Zepa

85
Jānis Čaunāns
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Paulīna Prusakova
Leontīna Tropa

90
Antoņina Lapkovska
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DARBA 
SLUDINĀJUMI

Ja esi kādam vajadzīgs
Par Pēteri Poļaku un viņa brīnišķīgo 

aizraušanos uzzināju no Sociālās aprū-
pes centra vadītājas Ainas Kančas. Īsi 
pirms Ziemassvētkiem viņa ar neviltotu 
prieku stāstīja par kādu vīru, kurš atne-
sis no stikla pudelēm un kafijas bun-
džām veidotus traukus. Tā radusies 
ideja šos traukus apgleznot, ko veica 
mākslas skolas pedagogi un audzēkņi, 
un izveidojās brīnišķīgas dāvanas vien-
tuļajiem pensionāriem.

Svētki pagājuši, bet vēlme iepa-
zīties tuvāk ar interesanto vīru palika, 
tāpēc ļoti priecājos, ka viņš piekrita in-
tervijai.

Pēteris Poļaks jau gadu dzīvo Va-
rakļānos. Viņa jaunības gadi pagājuši 
Gulbenes pusē. 29 gadus viņš pava-
dījis Litenes aprūpes centrā, kur guvis 
pirmās iemaņas galdniecībā. Vēlāk ar 
Labklājības ministrijas gādību pārcē-
lies uz pansionātu „Rūjas”, tur pavadī-
jis vairākus mēnešus, tad nācis piedā-
vājums dzīvot grupas dzīvoklī „Saulrīti”, 
kur sagatavo privātai patstāvīgai dzīvei, 
tur viņš pavadījis nepilnus 4 gadus.

Pēc šīm apmācībām Pēterim Poļa-
kam bija iespēja dzīvot patstāvīgi, un 
viņš izvēlējās Varakļānus, jo tepat ne-
tālu dzīvo māsa un krustmāte, ir iespē-
ja satikties, aizbraukt, iespēju robežās 
palīdzēt.

Varakļānos Pēteris ir jau iedzīvo-
jies, vasarā apmeklēja datoru apmā-
cības kursus. Viņš ļoti priecājas, ka 
ir kaut nedaudz apguvis iemaņas ar 
datoru, par ko ir pateicīgs skolotājai 
Annai Zvaigznei. Par otrajām mājām 
viņam kļuvis Sociālās aprūpes centrs, 
kur viņš iegriežas gan nomazgāties, 
izmazgāt veļu, gan vienkārši tāpat pa-
runāties. Sociālās aprūpes centra dar-
binieces ir ļoti pretimnākošas, laipnas, 
priekšzīmīgi veic savus pienākumus. 
Pateicībā par visu labo Pēteris arī atne-
sa savus darinājumus un bija patīkami 
pārsteigts par lielo pretimnākšanu. Ne 
jau visu var nopirkt par naudu, svarīgi, 
ja esi kādam vajadzīgs, noderīgs. Un tā 
Pētera veidotie trauki, skaisti apglezno-
ti, kļuva par izcilām dāvanām vientuļa-
jiem pensionāriem. No sirds uz sirdi.

Pētera Poļaka tiešā specialitāte ir 
galdniecība. Viņš iemācījies gatavot 
solus, kapu soliņus, dažādus galdus, 
taburetes, arī logus un durvis, kā pats 
apgalvo, iemaņas nāk no tēvu tēviem. 
Viņa sirdslieta ir dažādi roku darbi, kas 
bijuši izstādīti arī izstādē Gulbenē. Vēl 
Pēterim patīk filmēt, viņš iemūžinājis 
savu dzīvi, tā izveidojies savs arhīvs – 

par dzīvi Litenē, Rūjienā, Gulbenē, arī 
Varakļānos. Pēterim Poļakam patīk ce-
ļot, tā radušās filmiņas par ekskursijām 
Igaunijā un Zviedrijā.

Tikšanās reizē Pēteris bija atnesis 
savu „darbgaldu” un parādīja, kā top 
viņa grieztie trauki. Lai pareizi nogriez-
tu stikla trauku, nepieciešamas ne tikai 
iemaņas, bet jābūt labai muzikālajai 
dzirdei, tad vēl smilšpapīrs, galodiņa, 
pacietība un rūpība.

28. janvārī Pēterim Poļakam pa-
liek 53 gadi. Viņš atzīst, ka dzīve bijusi 
skarba, ceļš ērkšķains, taču tam visam 
viņš izgājis cauri. Patīkamas emocijas 
dod stimulu tālākai darbībai. Viņš ļoti 
priecājās, kad mobilā brigāde pirms 
Ziemassvētkiem sagādāja patīkamu 
pārsteigumu – dāvanu maisu. Arī pats 
iejutās Salaveča lomā Zupas virtuvē, 
kur mazie bērni droši stāstījuši iemācī-
tos dzejolīšus, viens otrs pat paraustī-
jis aiz bārdas, vai ir īsta! Ziemassvētku 
pasākumā bijusi laba aura, liels ener-
ģijas uzplūdums, visbeidzot prieks par 
padarīto.

Visiem varakļāniešiem Pēteris Po-
ļaks vēl veiksmīgu gadu, sadarbību 
visās jomās, lai cilvēki būtu iejūtīgā-
ki un izpalīdzīgāki viens pret otru. Lai 
piepildās viss, ko katrs ir vēlējies! Lai 
Varakļāni kļūtu vēl skaistāki un zaļāki! 
Lai ielas būtu līdzenākas!

Sirsnīgs sveiciens dzimšanas die-
nā! Lai Tevi sargā no debesīm, lai Tevi 
mīl un saprot uz zemes!

Aina Jaunzeme

SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” aicina darbā remont-
strādnieku (nepilns darba laiks – 20 
stundas nedēļā).

Galvenie amata pienākumi:
• labot un remontēt pēc nepie-

ciešamības dažādas lietas – gultas, 
žalūzijas, mēbeles, durvis, durvju 
slēdzenes u.c.;

• veikt nelielus telpu kosmētiskā 
remonta darbus;

• būt atbildīgam par centra ie-
kārtu un sanitārtehnisko komunikāci-
ju tehnisko stāvokli.

Prasības pretendentiem:
• vēlama vidējā profesionālā iz-

glītība;
• iemaņas dažādu remontdarbu 

veikšanā;
• spēja koordinēt savu darbu un 

rast risinājumu jebkurā situācijā.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt 

līdz 2013. gada 31. janvārim pa pas-
tu vai iesniegt personīgi:  Pils iela 
25a, Varakļāni, Varakļānu novads LV-
4838. 

SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs”  aicina darbā sociālo 
darbinieku (nepilns darba laiks – 20 
stundas nedēļā).

Galvenie amata pienākumi:
• identificēt iemītnieku sociālās 

problēmas, veikt sociālo darbu, iz-
strādāt individuālos sociālās rehabi-
litācijas plānus;

• organizēt iemītniekiem atbils-
tošas aktivitātes, risināt konfliktsituā-
cijas.

Prasības pretendentiem:
sociālā darbinieka kvalifikā-•	

cija;
labas komunicēšanas pras-•	

mes;
zināšanas un izpratne par •	

sociālā darba, sociālās palīdzības 
organizāciju, dokumentēšanu un li-
kumdošanu;

spēja strādāt gan individu-•	
āli, gan komandā un veikt darbu pat-
stāvīgi, precīzi, ar iniciatīvu un augstu 
atbildības sajūtu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt 
līdz 2013. gada 31. janvārim pa pas-
tu vai iesniegt personīgi:  Pils iela 
25a, Varakļāni, Varakļānu novads LV-
4838. 

 Pēteris Poļaks  kopā ar Sociālās 
aprūpes centra vadītāju Ainu Kanču.
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Ir pagājis atkal viens veiksmīgs un 
radošs gads. Par darba trūkumu pirms-
skolas darbinieki un skolotāji nevar 
sūdzēties. Bērnu ir daudz – 5 grupas 
un katrā vidēji 27 bērni. Varat iedomā-
ties, kāds darba lauks paverās 2 sko-
lotājām un auklītei katrā grupā, kur jau 
ne tikai pieskata un rūpējas par bērnu 
veselību, drošību un labsajūtu, bet arī 
sagatavo bērnu skolai jau no pusotra. 
gada. Pirmsskolā bērns visu apgūst 
caur rotaļu – domājot, runājot, dzie-
dot, vērojot, pētot, uztverot, kustoties, 
atstāstot, stāstot, atceroties, salīdzinot, 
vispārinot, sistematizējot, atdarinot pie-
augušos un tā tālāk...

 Ne jau viss gads aizrit tikai gudrī-
bas krājot, veidojot iemaņas un pras-
mes, bet tas ir nesis arī prieku bērniem, 
vecākiem un vecvecākiem dažādos 
svētku brīžos un pasākumos. 

JANVĀRIS – kā vienmēr jaunu 
gadu sākām ar karnevālu, kur bērni de-
monstrēja Pūķa gadam raksturīgākos 
tēlus savās maskās. Bija bezgala jautri 
visiem svētku dalībniekiem. 

FEBRUĀRIS – Sirsniņdienas bal-
lītē dāvājām viens otram sirsniņas (zī-
mētas, līmētas, veidotas un pirktas), 
apguvām jaunas rotaļas, griezāmies 
jautrā deju virpulī un sapratām, ka 
mūsu ir daudz un esam dažāda vecu-
ma, bet visi esam draugi. 

MARTS – bērni iejūtas aktiera lomā, 
jo viss mēnesis ir veltīts teātrim. No 
maza līdz lielam –  bērnā tiek ielikti ak-
tiermākslas pamati, kurā atdarina, tēlo, 
izjūt izrādot emocijas, runājot dialogā 
vai monologā, izmantojot žestu valodu, 
skatuves runu un beidzot izbaudot vi-
sus teātra mākslas veidus, kuros sevi 
ir pašam  jāparāda un jāpierāda, ka es 
to varu. Tad, kad bijām pārliecināti, ka 
esam īsti aktieri, mēs sevi parādīt stei-
dzām uz novada teātra svētkiem. 

APRĪLIS – katram pumpuram ir 
savs ziediņš, katram vectētiņam un 
vecmāmiņai  ir savs mazais mīlulis – 
MAZBĒRNIŅŠ. Tāpēc katru gadu kā 
tradīcija tiek rīkots svētku koncerts 
vectētiņam un vecmāmiņai, kurā bērni 
dzied, dejo un dāvina pašdarinātas dā-
vaniņas saviem mīļajiem vecvecākiem. 

MAIJS –  ābeļziedu un pieneņu 
ziedēšanas laikā bērnu mīļākajam 
cilvēkam pasaulē MĀMIŅAI ir svētki. 
Dziesmas, mīļi vārdi, rotaļas, pašdari-
nāti apsveikumi – darinājumi un kliņģe-
ris ar tasi tējas – tas viss bija domāts 
tev – mīļo māmiņ. 

Mācību gadam beidzoties, lielo 

2012. gads „SPRĪDĪTĪ”

bērnu sapņi īstenojās – saņēma pirmo 
diplomu savā dzīvē kā ceļamaizi uz sko-
lu un atvadījās no bērnudārza ar svētku 
koncertu un bagātīgi klātu galdu.

VASARA – pagāja rotaļās, spēlēs, 
pārgājienos – visas bērnu darbības 
mērķētas uz to, lai bērni norūdās un 
izbauda ūdens, saules un svaiga gai-
sa peldes. Jūnija otrajā pusē, kā katru 
gadu, ielīgojām Līgo dienu ar rotaļām, 
dejām, apdziedāšanās dziesmām, sie-
ru, svētku pīrādziņiem un vecāku gata-
votiem vainadziņiem.

Tā nemanot pienāca rudens ar vē-
jiem un krāsainām lapām, vēja brāz-
mām un pirmo salnu, kas nokrāsoja 
kokiem lapas.

SEPTEMBRIS – ar Atkalredzē-
šanās svētkiem, mēs uzsākām jaunu 
mācību gadu. Pirmā diena pēc vasaras 
brīvības ir ar dažādām emocijām – vie-
niem tie bija atkalredzēšanās prieki ar 
saviem draugiem, citiem tās bija skum-
jas, ka jāatvadās no vasaras nebēdnī-
bām, no māmiņas un tēta drošās ro-
kas, jo priekšā tik daudz nezināmā...

Kad bērni jau bija adaptējušies 
bērnudārza dzīvē, sākās nebeidzamais 
darbošanās laiks ar Miķeļdienas pa-
sākumu, kur galveno lomu uzņēmās 
vecāki un kopā ar bērnu  gatavoja ru-
denīgas kompozīcijas – uz bērnudārzu 
atceļoja laivas, kuģi, vilcieniņi, cilvēciņi, 
dzīvnieciņi u.c.– tas viss tika darināts 
no meža, pļavas, dārza veltēm!

OKTOBRIS – laiks tika veltīts tau-
tasdziesmai tāpat kā mūsu bērnībā, jo 

ar tautasdziesmas palīdzību mēs bēr-
niem mācījām mūsu senču gudrības, 
čaklumu, tikumu, mīlestību pret tuva-
jiem. Tautasdziemas mēs turpinājām 
izmantot arī nākošajā mēnesī

NOVEMBRIS – šis mēnesis bija 
bagāts ar pasākumiem, jo Mārtiņdie-
nas masku parādei sekoja pasākums 
novadā, kur atkal godā cēlām tautas-
dziesmas. Novembris ir Latvijas mē-
nesis, jo mūsu valsti dzimšanas dienā 
sveicām ar koncertu  bērnudārzā un  
piedalījāmies kultūras nama organizē-
tajā svētku koncertā. 

DECEMBRIS – ziema, ziema baltā 
māmuliņa... –  Advente. Ar ticību cerību 
un mīlestību bērni iededza lielā adven-
tes vainaga pirmo sveci. Sākās Zie-
massvētku gaidīšanas un gatavošanās 
laiks.

To, kā mēs gaidījām, gatavojāmies 
un uzvedāmies pirmssvētku laikā, ne-
manāmi, bet tomēr redzami novēroja, 
uzmanīja, pierakstīja un vēlāk ziņas 
nodeva Ziemassvētku vecītim Lielais 
Rūķis, kas lūkojās bērnudārza logos 
nepārtraukti. Kas ir Eglītes svētki, Zie-
massvētki un Jaunais gads bērnudār-
zā, to zina ikviens, kas ir ar mums!

LAIMĪGU JAUNO 2013. GADU! 

Lai Jums un arī mums Jaunais 
gads ir tikpat radošs un darbīgs kā  
pirmsskolniekiem un darbiniekiem bija 
vecais 2012. gads! 

Aija un Ilga „SPRĪDĪTĪ” 

Uzstāšanās Varakļānu kultūras namā Latvijas 94. gadadienai veltītajā koncertā.
Foto – Aina Jaunzeme
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Turpinājums 8. lpp.

Katrs cilvēks meklē māju un drošības sajūtu

Varakļānu veco ļaužu pansionāta „Varavīksne” iemītnieki.

Cilvēka skaistākie gadi ir tie, kuri 
mums pieder šobrīd. Tie ir mūsu, 
un neviens tos nespēs atņemt. Ir tik 
skaisti, ja mēs tos pieņemam un cen-
šamies izdzīvot no sirds, un tad šie 
laimīgie mirkļi dara mūs arvien garīgi 
bagātākus. Bet vēl pārsteidzošāk ir 
tad, kad šos visskaistākos mirkļus 
mēs sniedzam viens otram.

Pansionātam ir jākļūst par vietu, 
kurā, satiekoties dažādu likteņu cil-
vēkiem, viņi rastu atbalstu un saprat-
ni. Viena no svarīgākajām lietām ir 
viņiem radīt māju un drošības sajūtu, 
lai katrs šeit justos labi. Lai šo sajūtu 
iedzīvinātu pansionāta iemītniekos, 
tiek organizēti dažādi pasākumi un 
nodarbības, kas palīdz katram cilvē-
kam iejusties pansionāta dzīvē.

Šādi pasākumi notiek visa gada 
garumā un tiek organizēti trijos vei-
dos:

individuālās tikšanās;• 
grupu tikšanās;• 
kopīgi pasākumi visiem iemītnie-• 
kiem.

Individuālās tikšanās tiek veido-
tas, lai uzklausītu iemītnieka sasāpē-
jušos jautājumus un pārrunātu viņa 
svarīgākās vajadzības. 

Grupu tikšanās tiek veidotas, lai 
iemītnieki vairāk būtu atvērti viens 
pret otru un savstarpēji tuvāk iepa-

zītos. Šajās tikšanās reizēs priekšā 
tiek lasīti un savstarpēji apspriesti 
jaunākie preses izdevumi un literārie 
darbi. Notiek pārrunas par aktuāla-
jām tēmām gan Latvijā, gan pasaulē. 
Tiek minētas krustvārdu mīklas. No-
drošinātas fi ziskās aktivitātes.

Kopīgi pasākumi tiek organizēti, 
lai iesaistītu iemītniekus sociālās ak-
tivitātēs, veicinot savstarpēju komu-
nikāciju gan ar pansionātā dzīvojo-
šiem iemītniekiem, gan ar cilvēkiem, 
kuri uz pasākumiem tiek ielūgti.

Pansionātā tiek:
svinēti tradicionālie svētki: Zie-• 
massvētki, Lieldienas, Jāņi, Lat-
vijas dzimšanas diena u.c. Pirms 
šiem svētkiem notiek kopīga ga-
tavošanās – piparkūku cepšana, 
Adventes vainagu pīšana, eglītes 
pušķošana, olu krāsošana, ap-
sveikumu gatavošana u.c.;
rīkotas iemītnieku kopsapulces, • 
lai iepazīstinātu tos ar jaunāko in-
formāciju, kā arī lai uzklausītu viņu 
viedokli;
svinētas dzimšanas dienas;• 
rīkoti dažādi koncerti;• 
nodrošināta fi lmu skatīšanās;• 
organizēta garīgā aprūpe atbilsto-• 
ši konfesionālajai piederībai pēc 
iemītnieku vēlēšanās.

Šie pasākumi tiek veidoti, lai ra-

dītu iemītniekos pozitīvas emocijas, 
jo tās uzlabo pašsajūtu ne tikai fi zis-
ki, bet arī garīgi un emocionāli.

Gan savā, gan iemītnieku vārdā 
vēlos pateikties visiem cilvēkiem, 
kuri gada garumā palīdz īstenot 
mūsu kopīgās ieceres, lai svinētu 
šos skaistos pasākumus. Vispirms 
dzīvespriecīgajai pansionāta vadī-
tājai Ilgai Mesterei, visām gādīga-
jām aprūpētājām (Genovefai Pelšai, 
Anitai Bernānei, Ainai Pugačevskai, 
Jeļenai Strodei un Janīnai Latkov-
skai), atsaucīgajai medmāsai Lud-
milai Smirnovai. Tikpat atsaucīgas 
un apzinīgas ir veļas pārzine un 
mazgātāja Velta Onufrijeva, pavāres 
Anna Tāraude un Līvija Strode, vir-
tuves darbiniece Ināra Spridzāne, 
saimniecības pārzine Inta Suhačeva, 
sekretāre Marija Ščucka un sētniece 
Vita Upīte. Nenovērtējamu atbalstu 
mums sniedz tēvs Augustīns, dak-
teres - N. Dokāne, R. Latkovska un 
S. Gritāne, Varakļānu novada dome, 
īpaši izpalīdzīgais Māris Justs.

Visiem Jaunajā gadā novēlu vai-
rāk atvērties uz labestību, mīlestību 
un nepazaudēt to ikdienas gaitās un 
grūtībās!

Daiga,
Pansionāta sociālais darbinieks
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Mūsu pirmais dzīves gads
Gluži kā cilvēka dzīvē, arī iestādei 

pirmais gads ir visinteresantākais un in-
tensīvākais attīstības posms. Tas ir laiks, 
kad visi iesaistītie darbinieki ar interesi 
un zināmām bailēm pēta un iejūtas jau-
najā darba ritmā. Jo patiesībā – jauns ir 
pilnīgi viss. Ne tikai jaunas, skaistas tel-
pas, bet arī viss darba process. 

Mūsu sengaidītajam Kultūras cen-
tram 2012. gads bija pirmais dzīves 
gads. Ir prieks, ka nu mums pašiem ir 
savas telpas, kur strādāt gan ikdienā, 
gan svinēt svētkus, gan dot iespēju 
privātpersonām Kultūras centra telpās 
svinēt savas ģimenes godus. Prieks un 
gandarījums, ka spējam gan paši rīkot 
skaistus svētkus, gan uzņemt viesus, 
kuri Kultūras centra apmeklētājiem pa-
ver plašāku ieskatu kultūras aktivitātēs. 
Tiesa, lielākus kolektīvus uzņemt ir sa-
režģīti, jo nav skatuves. Tomēr arī šo 
problēmu mēs ceram atrisināt jau šajā 
gadā, jo ir uzsākta ziedojumu vākšana 
skatuves izbūvei. Ceram, ka kopīgiem 
spēkiem mums tas arī izdosies! Paldies 
visiem par atsaucību!

Paldies arī kolektīvu vadītājiem un 
tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto 
darbu, par entuziasmu, par sadarbību, 
jo tikai kopā mēs spējam radīt to skaisto 
kultūrvidi, lai iepriecinātu vietējos iedzī-
votājus un viesus. Protams, nekad jau 
visiem nebūs labi. Un dažkārt ir skumīgi, 
ka neapdomīgi un neizvērtējot mūsu ie-
spējas,  kultūras dzīves medus muciņā 
kādam sagribas iemest darvas karotīti. 
Tādos brīžos mums, Kultūras centra 
darbiniekiem, norit pa asariņai, bet tas 
tomēr nemazina prieku par paveikto un 
nenoplacina vēlmi strādāt tālāk, lai ie-
priecinātu tos, kuri nāk uz pasākumiem, 
lai tos izbaudītu, nevis meklētu nepilnī-
bas. Dažkārt gribētu teikt tā – nestāviet 
malā! Esiet darītāji, nevis spriedelētāji! 
Pēdējo jau tā ir par daudz...

Domājot par šo gadu, gribas ticēt, 
ka mums apkārt būs vēl vairāk pozitīvā, 
skaistā, laipnā un draudzīgā. Tāpēc vi-
siem vēlu tā: 

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, 
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brī-
numus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus bla-
kus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu un pa-
sauli aiz loga...

  R. Ivenkova,
Murmastienes KC vadītāja Dramatiskais kolektīvs „Aizvējš” Danskovites lugas „Tāva meitas” pirmizrādē.

Deju kolektīvs „Brāzma”gada jubilejas koncertā.

Jauktais vokālais ansamblis „Taktika” vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertā.

Pirmskolas bērnu deju kolektīvs „Saulstariņi” bērnu dienas koncertā.



9„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada janvāris

Aizejošais 2012. gads Murmastie-
nes iedzīvotājiem un arī mums – Mur-
mastienes pamatskolai ir nozīmīgs ar 
diviem uzsāktiem projektiem, kas tur-
pināsies arī 2013 .gadā.

Ar skolotāju izveidotās biedrības „Ze-
mes bites” iniciatīvu tiek īstenots LEADER 
pasākumu projekts „ Sporta aktivitāšu 
nodrošināšana Murmastienē”. Projekta 
īstenošanas galīgais apstiprinājums tika 
saņemts tikai augusta pēdējā nedēļā. 
Projekta ietvaros plānots uzklāt jaunu te-
nisīta maisījuma segumu tā saucamajam 
daudzfunkcionālajam laukumam, kas at-
rodas skolas „sporta laukumā” šosejas 
malā, kā arī aplikt tam betona apmales. 
Tiek iegādāts sporta spēļu inventārs – 
tīkli volejbolam, futbolam un tenisam, 
lielais vingrošanas paklājs. Lai mūsu jau-
nieši varētu spēlēt hokeju, tiek iegādāts 
arī hokeja vārtsarga ekipējums. Tā kā šis 
hokeja vārtsarga ekipējums izmaksā ļoti 
dārgi – ap Ls 700, tad  projekta ietvaros 
ekipējumu varējām  iegādāties tikai vie-
nam vārtsargam.

Projekta līdzfinansējumu 10% ap-
mērā, t.i. Ls 446, 80, atbalsta Varakļānu 
novada pašvaldība. Paldies Varakļānu 
novada deputātiem par atbalstu līdzfinan-
sējumam! Īpaša pateicība Murmastienes 
pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Moz-
gam par atbalstu nepieciešamās doku-
mentācijas sakārtošanā projekta pietei-
kuma iesniegumam, kā arī pārējo jautā-
jumu risināšanā!

Aicinājums Murmastienes iedzī-
votājiem un viņu atbalstītājiem! Veselā 
miesā mājo vesels gars! Laukuma iekār-
tošanas laikā pavasarī ļoti noderēs tieši  
jūsu darbaspars, tehnika laukuma sakār-
tošanai. 

„Murmastienei ir jābūt! ”
2012. gada nogale Murmastienes 

pamatskolā tuvojās kā ierasti arī citus 
gadus – saspringta un rosīga, domā-
jot par jau padarīto, par vēl nepadarīto, 
kas noteikti jāpaspēj. Par to, ka nākošais 
gads mums Murmastienē un skolā būs 
vēl darbīgāks, sapratām jau novembra 
nogalē, kad saņēmām tādu kā enģeļa 
spārna pieskārienu savam darbam – ap-
stiprinājumu Sorosa fonds Latvija iniciatī-
vas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas 
projekta pieteikumam „Murmastienei ir 
jābūt!”. Šis projekts ļauj atrisināt būtiskas 
un nozīmīgas problēmas ne tikai skolai, 
bet visai Murmastienei. Projekta mērķis 
– veicināt Murmastienes pamatskolas 
attīstību par daudzfunkcionālu kopienas 
izglītības, kultūras un sociālā atbalsta 

Bez pagātnes nav nākotnes, bet pa vidu esam 
mēs paši Murmastienē

sa pirmajā grupā „Drošs turpinājums” 
projektus varēja iesniegt tās skolas un 
pašvaldības, kas piedalījās iniciatīvas pir-
majā kārtā. Kopumā šajā grupā iesniegti 
48 projekti, no kuriem eksperti izvēlējās 
30 projektus, to vidū arī mūsējais!, kas 
paplašinās skolas kā daudzfunkcionāla 
kopienas centra darbību un nostiprinās 
jau iepriekš veidotos pārmaiņu skolu mo-
deļus.

Konkursa otrajā grupā „Jauns sā-
kums” savus projektus pieteica 62 dalīb-
nieki, kas vēlas iniciatīvai pievienoties no 
jauna. 11 projekti, kas ekspertu vērtējumā 
bija demonstrējuši visdziļāko izpratni par 
skolas jauno lomu un kuru plānotajām 
darbībām būs redzams vislielākais ilgt-
spējas potenciāls, guva atbalstu daudz-
funkcionālu kopienas centru veidošanai.

Decembra sākumā notika projektu 
īstenotājiem ievadtikšanās ar iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespēja skolām” vadības gru-
pu Siguldā, Varakļānu novada priekšsē-
dētāja M. Vilkauša 11.12.2012. Rīgā svinī-
gā konferencē varēja saņemt parakstītos 
līgumus.

Projekta aktivitātes decembrī
Ar eņģeļa pieskārienu sirdīs aizri-

tējis decembris Murmastienē ne tikai 
lielajiem, bet arī mazajiem. Pa vidu tam, 
ka lieliem soļiem tuvojās 1. semestra un 
gada nogale, Murmastienes pamatskolā 
notika cītīga gatavošanās Ziemassvētku 
sagaidīšanai – klases, gaiteņi, logi un 
durvis izrotājās ar visdažādākajiem mazu 
un lielu roku pašdarinātiem rotājumiem. 
Sākumskolēni kopā ar skolotājām Ivetu 
un Ingunu, un 5., 6. kl. skolēni kopā ar 
skolotājām Ināru un Ilzi rūpējās par sko-
las gaiteņu izrotāšanu. 7. klases skolēni 
kopā ar skolotāju Viju sagādāja svētku 
noskaņojumu skolas ēdamzālē. 8., 9. kla-
šu skolēni kopā ar skolotājām Leontinu 
un Teresiju gādāja par svētku „ietērpu” 
skolas sporta zālei un lielajai eglei. 

Adventes laiku mūsu skolā rakstu-
ro kopīgi pirmdienas rīti, kad lielie bērni 
vainagā aizdedz pa svecītei, dāvinot pā-
rējiem kādu mīļu vārdu un dziesmu. Šajā 
laikā 5.– 9. klašu skolēniem norisinājās 
Ziemassvētku apsveikumu konkurss, 
kuram iesniegtos darbus varēja vērot 
skolas gaitenī.  Pirmklasnieki savus svei-
cienus sūtīja 1. stāva gaitenī. Skolotāju 
Ināras un Zandas vadībā bērni gatavoja 
apsveikumus bijušajiem skolas darbinie-
kiem, pagasta iestādēm. Skolotāja Ilze 
kopā ar 5. klases skolniecēm Eniju Zaķi, 

centru, izmantojot vietējos cilvēkresur-
sus, nodrošinot iedzīvotāju vajadzības 
un atbalstot uzņēmējdarbības attīstību. 
Mēs paredzam Murmastienes pamatsko-
las īstenotā projekta piedāvāto aktivitāšu 
rezultātā Murmastienes pagasta iedzī-
votāju labklājības celšanu, vairākas sa-
koptas vietas Murmastienē (pirmsskolas 
zaļā zona – pirmsskolēnu rotaļu laukums, 
autobusu pietura), daudzpusīgi izglītotus 
vecākus, pedagogus, izglītojamos, mērķ-
tiecīgu jauniešu aktivitātes sava pagasta 
attīstības labā. Projekta laikā iegādātie 
pamatlīdzekļi, inventārs, izejmateriāli, 
apkopotā informācija ļauj mērķtiecīgi 
nodrošināt ilgtspēju vietējās kopienas at-
tīstībai. Projekts guva finansiālu atbalstu, 
pateicoties ne tikai samilzušo vajadzību 
pamatotai atrisināšai, bet vairākiem no-
zīmīgiem ilgtspējīgiem pasākumiem ie-
priekšējos gados, kad skolā tika īstenots 
Sorosa fonds Latvija 1. kārtas projekts 
„Murmastiene – mūsu mājas”:

pamatskolas dejotājiem tika sa-	
šūtas tautiskās blūzes, krekli, noadītas 
rakstainās zeķes, noausti svārki. Mūsu 
dejotāji ir sekmīgi un ar aizrautību pieda-
lījušies skolu tautu deju skatēs, Latvijas 
mēroga pasākumos, vasaras sākumā 
godam skolu pārstāvēja Gulbenē;

skolas volejbolisti vairāku gadu 	
garumā ir vienkārši fanātiski! darbojušies 
savā  jomā, gūstot labus panākumus ne 
tikai tuvākajā apkārtnē, bet arī Rīgā. Arī 
pašlaik viens jauks diploms skatāms sko-
las sporta aktualitātēs;

Toreiz tika izveidota uzraudzības 	
grupiņa pašiem mazākajiem bērniem, 
līdz 5 gadu vecumam. Pirmie „uzrau-
gāmie” tagad ir 1. klases skolēni. Toreiz 
darba samaksa uzraudzības grupas dar-
biniecēm tika veikta projekta ietvaros, bet 
jau 2 gadus! „Cālīšu” grupiņas skolotājai 
un audzinātājas palīgam  algu maksā Va-
rakļānu novada pašvaldība;

skolas rotaļu laukums tika papil-	
dināts ar trim jaukām konstrukcijām, kas 
kalpo mūsu bērniem un ciemiņiem;

pirmsskolas gaitenī tika izveido-	
ta „ Vēsturiskā mantojuma siena”, kura 
interesē ne tikai skolas absolventiem, bet 
arī viņu bērniem, kas tagad šeit mācās;

ļoti daudziem skolēniem ir velo-	
sipēdista vadītāja apliecība!

tika rīkotas daudzpusīgas, in-	
teresantas tikšanās un braucieni gan 
skolēniem, gan viņu vecākiem, gan arī 
iedzīvotājiem.                                                                                          

Pavisam konkursā tika pieteikti 110 
projekti no 69 pašvaldībām. Konkur- Turpinājums 10. lpp.
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Evitu Murinsku un 6. klases skolnieci 
Mārīti Murinsku ciemojās Barkavas pro-
fesionālajā  vidusskolā ar Adventes laika 
dziesmām ģitāras pavadījumā. Ziemas-
svētku ieskaņas pasākums skolā visiem 
interesentiem bija patīkams pārsteigums. 
Gandrīz visi skolas bērni piedalījās sko-
las saimes kopīgajā iestudējumā „Mu-
minu Ziemassvētki”. Tika runāts, dejots, 
dziedāts un smiets! Par to īpašs prieks 
bija pašiem bērniem un lepnums – viņu 
vecākiem, tuviniekiem. Bija patīkami no 
vecākiem dzirdēt pozitīvās atsauksmes 
par bērnu līdzdarbošanos.

 Ziemassvētki ir ģimenes kopā sa-
nākšanas svētki, nezināmā Ziemassvēt-
ku brīnuma gaidīšanas laiks, kad visiem 
gribas sev apsolīt kļūt labākiem, mīļā-
kiem un tuvākiem. Pēc nelielas atpūtas 
27. decembrī skolas bērni piedalījās pa-
gasta Senioru balles pasākumā. Pirms-
skolas deju kolektīvs skolotājas Vijas 
vadībā rādīja savu dejotprasmi, lielākie 
bērni skolotājas Teresijas vadībā – dzie-
dātprasmi un muzikālu sveicienu sniedza 
arī Varakļānu mūzikas skolu apmeklējo-
šie  murmastienieši. Seniori varēja vērot 
bijušās absolventes Deivijas dziedāšanu, 
kā arī 6. klases dueta Uvja un Dāvja balsu 
skanējumu. 

Svētku sajūtas radīšanas prieks Mur-
mastienes bērniem ar to vēl nebeidzās. 
28. decembrī 17(!) Murmastienes skolas 
saimes pārstāvji, sākot no „piecgadīga-
jiem līdz pat devītajiem” devās pie Varak-
ļānu pansionāta „Varavīksne” iemītnie-
kiem, kuriem viņi kopā ar skolotājām Viju, 
Ilzi un Teresiju sagādāja prieka asaras un 
smaidus  sejās. Lai ciemošanās būtu vēl 
jaukāka, katram pansionāta iemītniekam 
bijām sagatavojuši pašgatavotu snieg-
baltu eņģeli ar mazu saldumiņu piemi-
ņai no Murmastienes bērniem. Kaut arī 
brauciens ietrāpījās kārtīgā puteņošanas 
laikā, kad zeme ar debesīm jaucas kopā, 
autobusa šoferītim bija grūti tikt uz priek-
šu un bērnu tuviniekiem bija pamatots 
uztraukums par mazāko ķiparu izturību 
un veselību, gribas Tam eņģelim, kas no-
vembrī mūs „sveicināja” klusi pajautāt: 
„Vai bija vērts?” Atbilde bija saprotama 
uzreiz pēc pasākuma, kad pārģērbjo-
ties piecgadniece Ance jautri dungoja: 
„Ziemassvētki sabraukuši mūsu mājās 
drīz, daudz tie smieklu, daudz tie prieka 
visiem atnesīs...”

Projekta aktivitātes janvārī
Jaunais gads ir tikko iesācies. Skolā 

ir aizritējusi pirmā mācību nedēļa. Mur-
mastienei tas šoreiz ir īpašāks. Šonedēļ 
Murmastienes pamatskolā skanēja ne ti-
kai latviešu valoda, angļu valoda, krievu 
valoda, bet arī ... itāļu valoda. Izrādās, ka 
skolotāja Ilze prot labi mācīt  ne tikai ma-
temātiku, ģitārspēli, bet arī itāliski runāt. 
Uz pirmo nodarbību 5. – 9. klašu grupā 

Turpinājums no 9. lpp.

bija ieradušies pārstāvji no katras klases, 
un arī no skolotāju kolektīva bija viens 
„izlūks”. Patīkami dzirdēt atsauksmes 
un ieinteresētību no pagasta iedzīvotā-
jiem. Laipni aicināti būt ar mums kopā! 
Mazajiem bērniem kā viņu mācību grā-
matā teikts: „Jaunā gadā jauni darbi!”. 
Viņi ir iesākuši pilnveidot savas runāša-
nas prasmes kopā ar logopēdi Valentīnu 
Pelšu. 1., 2. klašu skolēni savukārt ar 
nepacietību gaida savas angļu valodas 
nodarbības skolotājas Ināras vadībā, jo 
pagaidām angļu valodu skolā sāk mācīt 
no 3. klases. Skolas bibliotekāre Zanda 
bibliotēkā visus interesentus aicina Grā-
matu pasaulē! Zēniem mājturības kabi-
netā arī gaidāmas jaunas pārmaiņas un 
iespējas, pilnveidot savas prasmes un 
iemaņas kokapstrādē. Skolotājs Valdis, 

kamēr bērni slidoja,  paspējis būt Rīgas 
veikalos, sagādājot jaunus darbarīkus 
un instrumentus. Savukārt viss skolotāju 
kolektīvs jau 1. nedēļā sprieda par sa-
viem šā gada svarīgākajiem darbiem – 
Uzņēmējdarbība Murmastienes pagas-
tā un mana ģimene. Esam izstrādājuši  
aptaujas anketu, kas ļaus sistemātiski 
apkopot ievākto informāciju. Tiekoties 
ar Varakļānu novada lauku konsultanti 
Janīnu Gruduli, tiek plānoti turpmākie 
darbības soļi, kas ļaus sekmīgi apkopot 
šo informāciju. Un tā ir tikai 1. šā gada 
nedēļa! 

Edīte Grudule,
biedrības „Zemes bites” valdes 

priekšsēdētāja, 
projekta „Murmastienei ir jābūt!” 

direktore
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Jaunais mācību gads izglītības sis-
tēmā iesākās ar dažādām pārmaiņām 
saskaņā ar Izglītības un zinātnes minis-
trijas izstrādāto izglītības reformu plānu, 
arī tuvākā un tālākā nākotnē izglītības 
procesos ienāks daudz dažādu jauninā-
jumu.

Sabiedrības attieksme pret šīm iz-
maiņām ir gan atbalstoša, gan neizprat-
nes pilna un noliedzoša, tāpēc domāju, 
ka izglītojamie un izglītotāji šobrīd ne-
drīkst palikt 20. gadsimtā. Laikā, kad visa 
Eiropa diskutē par skolotāju darba no-
vērtēšanu, citādu skolas darba un telpu 
organizāciju, citādu mācību priekšmetu 
saturu, par tehnoloģiju ietekmi uz mācī-
bu procesu, arī mums jāiesaistās disku-
sijās, jāpauž savs viedoklis un jāiesaista 
domu apmaiņā vecāki un sabiedrība.

Tāda aktīva sadarbības forma Vara-
kļānu vidusskolā ir „Vecāku skola”, kur 
tiek skatīti dažādi aktuāli skolas dzīves 
jautājumi. Lai mūsu kopdarba process 
būtu lietderīgāks, aicinu skolēnu vecā-
kus apmeklēt šīs nodarbības, rosināt 
diskusijas par sev interesējošām  tē-
mām, ieskatīties e-klasē un izmantot  
dotās iespējas.

Šobrīd mūsdienu skolā ienāk dažā-
di jaunumi. Tradicionālajai mācību grā-

Jaunais izglītībā 2012./2013. mācību gadā
matai un literatūrai līdzvērtīgi kļūst dažā-
di digitālie mācību līdzekļi. Skolēns var 
mācīties, izmantojot gan pasīvos digitā-
los līdzekļus (prezentācijas, e-grāmatas, 
e-vārdnīcas, attēlus, mācību filmas), gan 
aktīvos digitālos līdzekļus (tiešsaistes 
testus, digitālas spēles un speciāli digitā-
lajā tāfelē programmētus uzdevumus). 

2013. gadā mainīsies kārtība, kādā 
valsts organizē un finansē mācību lī-
dzekļu izdošanu un iegādi. Tiks precizēti 
termiņi „mācību literatūra”, „metodiskie 
līdzekļi”, „papildu literatūra”, „uzskates 
līdzekļi”, „izdales materiāli”, „didaktiskie 
mācību līdzekļi un spēles”, „mācību ma-
teriāli”, u.c. Vecāku atbildības jomā būs 
individuālie mācību līdzekļi un piederu-
mi – izglītojamo personiskās lietošanas 
priekšmeti, kuri tiek izmantoti kā mācību 
līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju no-
drošināšanu: skolas soma, rakstāmpie-
derumi un zīmēšanas piederumi, burt-
nīcas, klades, lineāli, mapes, ikdienas 
un svētku apģērbs un apavi, atsevišķu 
mācību priekšmetu (sports, mājturība 
un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura 
apguvei nepieciešamais specifiskais 
apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, 
materiāli un vielas, kuras izmantojot mā-
cību procesā, skolēns rada priekšmetu 

vai produktu savām vajadzībām.
Aktuāls ir piedāvājums apspriest 

cita veida pamatizglītības plānošanu, kur 
nosaukts optimālais stundu skaits, kas ir 
pietiekams standarta prasību sasnieg-
šanai, kā arī mācību gada un brīvdienu 
laika plānojumu, skolēnu nometņu nori-
si jūnija mēnesī, valsts pārbaudes darbu 
skaitu, satura un laika maiņu u.c. 

No 2014. gada sāks veidot jaunu 
pamatizglītības standartu 1. – 6. klasei.

Lai modernizētu izglītošanos,  arī 
Varakļānu vidusskolā mācību proce-
sā ienāk jauns saturs un tiek izmantoti 
daudzveidīgi digitālie mācību līdzekļi. 
Tādejādi skolēni apgūst jaunas zināša-
nas un daudzveidīgas prasmes. 

Tomēr viens no skolas darba kvalitā-
tes būtiskākajiem rādītājiem  ir sekmes.

I semestrī skolā mācījās 258 skolē-
ni.

Izvērtējot skolēnu sekmes apguves 
līmeņos:

augsts līmenis – 4% (8 skolēni);
optimāls – 32% (74 skolēni);
pietiekams – 56% (134 skolēni);
nepietiekams – 8% (20 skolēni).

Turpinājums  12. lpp.

Gadu mijā, 27. decembrī, Murmastie-
nes pensionāri pulcējās kultūras centrā uz 
Ziemassvētku eglīti. Bijām neliels pulciņš 
to čaklo. Ir kaut kā noticis tā, ka tie aktī-
vie pasākumu apmeklētāji vai nu uz pen-
sionāru aktivitātēm noskatās no debess 
augstumiem, vai arī vairs nejaudā tikt uz 
pasākumiem – gadi un slimības saliekuši 
kādreiz brašos augumus un paņēmuši 
spēku. Un dīvaini ir tas, ka aizvien aktīvi ir 
70 – 85 gadīgie, bet tie, kam vajadzētu vēl 
izbaudīt šīs baltās pasaules priekus, jau 
priekšlaicīgi padevušies nevarēšanai un 
kūtrumam. Būsim varošāki un aktīvāki!

Par mums sarūpēto eglīti sakām pal-
dies kultūras darba organizatorei Ritai 
Ivenkovai, Murmastienes pamatskolas 
skolotājām V. Pelsei, E. Grudulei, T. Pel-
šai par sarūpētajiem priekšnesumiem: 
dziesmām, dejām, ko sniedza jaunāko 
klašu skolnieki. Bija interesanti uz brīdi it 
kā pašiem atgriezties tālajā bērnībā. Pal-
dies skaistās un skanīgās balss īpašnie-
cei Deivijai Zepai par dziesmām. Vakara 
gaitā arī mūsu pensionāre Lonija Mozga 
mūs priecēja ar savu balsi.

Gaismu jāmācās sakrāt pašam, –
Pa stariņam un mirklim dienā

Pasākumā notika arī „Atvasaras” pa-
domes vadības pārvēlēšana. Mūsu „At-
vasara” pastāv kopš dibināšanas 2001. g. 
16. jūnijā un savas pastāvēšanas vēsturē 
ierakstījusi daudzus skaistus pasākumus: 
ekskursijas, saietus, izstādes, koncertus, 
jubilāru godināšanas un tādu dvēselisku 
pasākumu, kā dvēseļu mēnesī pulcēties 
kopā, aizlūdzot par saviem aizgājējiem.

2007. gada decembrī „Atvasaras” 
padomes vadību pieņēma Veronika 

Patmalniece. Paldies viņai par ieguldīto 
darbu: ekskursijām, pasākumiem. Lai uz-
ņemtos pensionāru vadību, tam ir jābūt 
sirds darbam, jāvelta daudz izdomas, 
laika un spēka. Reizēm arī lieks latiņš jā-
patērē. Un ne jau katrreiz viss izdodas kā 
plānots. Pasākumus realizēt bieži kavē 
cilvēku neatsaucība. Ar jauna gada sāku-
mu visiem gribas cerēt un ticēt uz pozitī-
vām pārmaiņām.

Šoreiz „Atvasaras” vadību pensio-
nāri gandrīz vienbalsīgi uzticēja Līvijai 
Zepai. Tad nu vēlam viņai Dieva palīgu, 
veselību, spēku, izturību, izdomu, neat-
laidību, daudz skaistu ieceru, lai mūsu 
„Atvasaras” vārds skanētu pāri novadam. 
Paši būsim aktīvi pasākumu apmeklētāji, 
ieceru atbalstītāji.

„Iet pa dzīvi un pamanīt,/ Kad ot-
ram esi vajadzīgs,

Kad esi neaizstājams,/ Kā gaiss, 
kā mājas.”  /I. Ziedonis/

J. Piziča,
„Atvasaras” eksvadītāja

Foto Valērija Solzemniece
                    

Balsošana uz koka ripiņām V. Trušelis, 
A. Latkovskis, J. Piziča.
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Stirnienes strūklakas stāsti
Tikai tad, kad iestājas klusums un 

miers, aprimst dienas dunēšana un ne-
paredzamo darbu steidzīgie veserīši, 
mūsu auss remdinās ceļu un rosīšanās 
trokšņiem, un čalām, un ieklausās stās-
tos, ko ierastas lietas un parādības vēlas 
vēstīt. Šai spalgajā janvāra naktī, kad 
dievnamos izdimdējuši zvanu zvani un 
debesīs uzšāvušies, līdzās zvaigznāju 
lokiem iemirdzējušies salūtu ziedi kopā 
ar cerībām, ilgām un ik jaunā gada sap-
ņiem, savus garajā mūžā krātos vārdus 
apdomīgi sāk teikt sirmā Stirnienes strūk-
laka. Nav nieka lieta redzēt vēstures raib-
raibos rakstus un tikai vērot, un paturēt 
sirds dzīlēs, nav joks būt blakus cilvēku 
un tautu likteņiem, bet tikai raudzīties un 
klusējot iezīmēt ūdenī, nav pasaules lietu 
kārtībā vēlēts vien krāt, apkopot, saraust 
un iegūt, jo dzīvību un attīstību dod ieras-
to mantisko jebšu dvēselisko stāvokļu 
mainība. 

Un krāsns mutē izčākstot smeldzī-
gām oglītēm, starp musturotu vilnas zeķu, 
čabošu sīpolmizu un kaltētu ābolu tējas 
smaržu, trejkrāsu laimes kaķīte ieritinās 
uz maniem ceļgaliem, līdz mūžam klu-
sējošā un nogaidot vērojošā Stirnienes 
strūklaka, dziļi ieelpojusi, mazliet ziemīgi 
piesmakušā balsī, uzsāk savu stāstu.

Mīlestības strūklaka
Vai Tev vēl aizvien šķiet, ka it kā ne-

dzīvais neko nejūt? 
Tas, ko ikdienā esi pieradis redzēt, 

pieskarties, izmantot un pielietot, šīs 
brīnišķās lietas, parādības un notikumi 
arī dzīvo savu dzīvi. Un dažkārt steigu 
steidzībā esi aizskrējis caur mūžu, pat 
īsti neelpojot, īsti neredzot un nedzirdot, 

kļūst vieglāka, paredzamāka, stabilāka. 
Vienkārši dzīves ceļa rādītājs ir sirds. Un 
kur ir mana sirds, tur esmu arī es.

Tāpēc es esmu Mīlestības strūklaka.
Ja dzīvē Tev kā trūkst, atrodi mani 

– ielūkojies manā spulgojumā, un notiks 
brīnums. Pat ja Tu netici brīnumiem, at-
rodi brītiņu sev un paveries vistuvākajā 
cilvēkā – sevī. Raugoties acīs, mēs re-
dzam savu spoguļattēlu – ieskaties manī 
ar kripatiņu vai veselu gūzmu mīlestības, 
un es Tev dāvāšu vēl neskaitāmas reizes 
vairāk – vai zini, cik mīļu vārdu esmu 
dzirdējusi, cik neapzinātu mulsu ska-
tienu manījusi, cik nenojaustu jūtu ap-
jautusi, cik saldu skauju un siltu glāstu 
iedrošinājusi un vairojusi? Tos visus es 
dāvāšu Tev. Jo kas iemīlējis pats sevi, 
tas mīlēs visu. Kas kaut reizi saticies ar 
savu īsto debesu ābola pusīti pie manis, 
pratīs lūkoties un dzīvot viens otrā sava 
mūža dienās ar mīlestību – tā liesies pār 
viņiem, tā dzīvos. Pat ziemeļvēja auros 
un ziemas maldīgā stingumā – avots dzi-
ļi zemzemē burzguļos un ziedoņa rītā at-
kal uzdzirkstīs uz sauli visā varavīksnes 
krāsu godībā.     

Atnāc pie manis šovasar – simttūk-
stoš baltu mārpuķīšu būs spodras zvaig-
znes Tavām basajām kājām šīs zemes 
ceļos, miljons zeltainu bišu aplaimoti 
skandēs dzīves prieka himnu liepās un 
ābelēs, bezgalība ūdens lāšu no mūžīgā 
avota ritēs caur manu atvērto sirdi un dā-
vinās mīlestību. 

To es Tev apsolu. 
Jo es esmu Mīlestības strūklaka.

Ieva Zepa
Foto Sindija Erele

aizelsdamies, palēkdamies aulekšojot, it 
kā īstā dzīve sāktos vēl aiz tā līkuma, pēc 
tā nākamā uzvarētā pūķa, uzliktā vēl spo-
žākā kroņa. Tikai kādā mirklī ar skarbu 
bliezienu pakrūtē Tu atskārsti, ka jēgas 
nav – jo nedzīvo šodien un neizbaudi, ka 
dzīve Tev dāvina arī vēl šo brīdi, šo elpu 
un identisks tam vairs nebūs nekad.

Kad kļūst tik sāpīgi, ka pat elpot ir 
grūti, mēdz atvērties sirds. Diemžēl, ja 
neveras, mēdz atnākt nāve.

Tak šoreiz par to, ka sāpes un asaras, 
svelmējoša iekšēja uguns pārveido sirdi 
– šķīsta brīnumu, kam patiesībā ir pare-
dzēts vadīt cilvēka dzīvi. Un cik neparas-
ti – cilvēks iemīlas dzīvē. Ne tāpēc, ka tā 

Izvērtējot mācību sasniegumus izlai-
duma klasēs, var secināt, ka daļai skolē-
nu būs ļoti rūpīgi un apzinīgi jāgatavojas 
mācību gada noslēgumam, uzlabojot 
savus nepietiekamos vērtējumos.

9. klasē augsts zināšanu līmenis 1 
skolēnam – 2%, optimāls – 29% (6 sko-
lēniem), pietiekams 43% (10 skolēniem), 
nepietiekams – 26% (6 skolēniem). 
Augsts zināšanu līmenis visiem 9. klases 
skolēniem ir vizuālajā mākslā (vid. vērt. 
– 7,9 balles), mājturībā un tehnoloģijās 
(vid. vērt. – 7,8 balles), mūzikā (vid. vērt. 
– 7 balles).

Zemāks klases vidējais vērtējums ir 
matemātikā (vid. vērt. – 5,5 balles), bio-
loģijā (vid. vērt. – 5,7 balles), ģeogrāfijā 
(vid. vērt. – 5,9 balles). Daļai skolēnu 
tieši šajos priekšmetos ir nepietiekami 
vērtējumi.

12. klases optimāls zināšanu līmenis 

ir 14% (4 skolēni), pietiekams 72% (20 
skolēni), nepietiekams 14% (4 skolēni). 

Augsts zināšanu līmenis ir mājsaim-
niecībā (vid. vērt. – 7,2 balles), tehniska-
jā grafikā (vid. vērt. – 7 balles), program-
mēšanas pamatos (vid. vērt. – 7 balles).

Zemāks klases vidējais vērtējums ir 
ķīmijā (vid. vērt. – 5 balles), fizikā (vid. 
vērt. – 5,3 balles), krievu valodā (vid. vērt. 
– 5,3 balles), matemātikā (vid. vērt. – 5,3 
balles), bioloģijā (vid. vērt. – 5,4 balles), 
latviešu valodā (vid. vērt. – 5,6 balles), 
angļu valodā (vid. vērt. – 5,6 balles).

Skolas e-klases žurnālos ir pieeja-
ma daudzpusīga informācija par dažā-
diem mācību procesa aspektiem, arī par 
skolēnu uzvedību. Izvērtējot ierakstus, 
var secināt, ka skolēni ir saņēmuši vairāk 
uzslavu (161 pozitīvu ierakstu e-klases 
žurnālā) par labu organizētību stundās, 
veiksmīgu sadarbību, atsaucību konkur-
sos, dalību klases pasākumos, skolas 

tēla popularizēšanu, u.c.
62 ieraksti ir par dažādām uzvedības 

problēmām mācību stundā: traucē mā-
cību darbu stundā, sarunājas, neievēro 
aizrādījumus, nepilda mājas darbus, 
nav līdzi mācību līdzekļu, lieto mobilo 
telefonu, u.c. Lai mācību process būtu 
sekmīgāks, skolēnam aktīvi un mērķtie-
cīgi jāpiedalās stundas gaitā un jāievē-
ro apzinīgā disciplīna. Tad izpaliks bieži 
dzirdētās iebildes, ka kaut kas mācību 
stundā nav dzirdēts vai saprasts.

Daudzi izglītības reformas aspekti 
īstenosies no 2013. gada 1. septembra, 
citi – aizsāksies 2014. gadā. Tāpēc bū-
sim atvērti jaunajam, mācīsimies visi – 
gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, 
lai veiksmīgāk apgūtu tās prasmes, ko 
no mums prasa 21. gadsimta realitātes.

Anita Saleniece,
direktora vietniece mācību darbā, 

Varakļānu novada deputāte

Turpinājums  no 11. lpp.
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Laiks atnāk pats.
Un aiziet pats.
Laiks nepieder mums.
Mēs varam tikai vienu – laiku 
piepildīt!
Ar ideāliem ...
Ar cilvēkmīlestību...
Ar gaišām domām...
Ar godīgu darbu...
 
2012./2013. m.g. pirmais semestris ir 

piepildīts ar dažādiem interesantiem mācī-
bu un audzināšanas pasākumiem. Mācību 
gadu iesākām ar svinīgo pasākumu skolā 
un Stirnienes baznīcā, bet noslēdzām ar 
Ziemassvētku koncertu „Ziemas pasaka”, 
kurā iesaistījās visi skolēni ar dziesmām, 
dejām, skečiem, rotaļām un spēlēm kopā 
ar Ziemassvētku vecīti. Pa vidu skolēni 
piedalījās mācību ekskursijās, dzejas die-
nās, organizēja Skolotāju dienu, ar daudz-
pusīgiem pasākumiem norisinājās Tēvze-
mes nedēļa: svinīgs piemiņas pasākums 

Stirnienes pamatskolā 

Ziemasssvētkos dzied skolas ansamblis.

 Koncerta „Ar mātes valodu savā Tēvzemē” dalībnieki.

Svinīgais pasākums pie Lāčplēša ordeņa kavaliera 
E. Purmalieša atdusas vietas kapos.

LYUGŠONA par dreižu gūdynojamō veiskupa
BOĻESLAVA SLOSKĀNA beatifikāciju

Dīvs, myusu žālsirdeigais Tāvs, Tu aicynōji sovu kolpu veiskupu Boļeslavu 
Sloskānu vadeit sovu tautu.

Mēs Tevi lyudzam: dori, lai myusu Kunga Jezus Krystus žēlesteibā ari mes 
ilgōtūs mīlēt Tevi un leidzcylvākus pēc Tova kolpa veiskupa Boļeslava Sloskāna 
pīmāra.

Mēs lyudzam par dreižu veiskupa Sloskāna, Tova kolpa, beatifikāciju, lai 
Tovs vōrds aizvīn vairōk tyktu gūdynōts un slavāts vysōs tautōs, un ar veiskupa 
goreigū aizbildnīceibu mes Tevi lyudzam ari myusu īpašajūs nūdūmūs.

Tāvs myusu… Esi sveicynōta… Gūds lai ir…
Gūdynojamais veiskup Boļeslav Sloskān, lyudz Dīvu par mums!
/no grāmatas „Krustaceļš ar Boļeslavu Sloskānu”/

VEISKUPAM BOĻESLAVAM 
SLOSKĀNAM – 125

Kapinieku kapos pie Lāčplēša ordeņa ka-
valieru atdusas vietām, sirsnīga tikšanās 
ar Londonas olimpisko spēļu dalībnieku 
Edgaru Eriņu, LR gadadienai veltīts kon-
certs „Ar mātes valodu savā Tēvzemē”.

Skolēni piedalījās vairākos starpno-
vada pasākumos: pirmsskolas grupas 
audzēkņi kopā ar vienaudžiem LR dzim-
šanas dienu svinēja Murmastienes pamat-
skolā. Savukārt, 4. klases skolniece Elvīra 
Stafecka ieguva 4. vietu rudens krosā, 
bet Ivars Dominiks Zeps 
piedalījās konkursā par R. 
Mūka daiļradi Galēnu pa-
matskolā. 

Stirnienes pamatsko-
la lepojas ar saviem au-
dzēkņiem Simonu Pastari, 
Kristīni Kristu Ubagovsku, 
Katrīnu Ubagovsku, Aivitu 
Poču, Ingu Madžuli, Ivaru 
Dominiku Zepu, kas pa-
rādīja labas un teicamas 

sekmes mācībās, bet pārējie skolēni katrs 
ir šo laiku aizpildījis ar maziem un lieliem 
darbiem. Šo laiku radoši, darbīgi, precīzi ir 
aizpildījuši visi skolas darbinieki, paldies! 
Pateicība visiem, kas sadarbojās, palīdzē-
ja, atbalstīja Stirnienes pamatskolu!

Lai Jaunajā gadā visiem laba veselī-
ba, mīlestība un darbīgums!

R. Pelša,
Stirnienes pamatskolas direktore 
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**Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi, tāpēc, lūdzu, 
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Datums Pasākums Norises vieta Kontaktpersona
JANVĀRIS

19.01. Madonas deju apriņķa 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvu sadancis

Varakļānu KN Varakļānu KN 
Deju kolektīvu 
vadītāja
Marija Madžule
26884465

20.01. Barikāžu atceres pasākums
Dobeles zemessargu 
ansambļa koncerts

Murmastienes 
KC

Murmastienes KC 
vadītāja
Rita Ivenkova
Tel. 27790027

24.01. Skolas karnevāls Stirnienes TN Stirnienes TN vadītāja 
Ieva Zepa
Tel. 29678002

26.01. Radošais vakars Stirnienes TN Stirnienes TN vadītāja 
Ieva Zepa
Tel. 29678002

FEBRUĀRIS
01.02. Viesojas teātris no Rīgas

ar komēdiju „Mēs un 
mūsu sieva”
Biļetes iepriekšpārdošanā 
Ls 3.00 un Ls 4.00,
Izrādes dienā Ls 4.00 un Ls 
5.00

Varakļānu KN

01.02. Varakļānu novada skolu 
skatuves runas konkurss, 
veltīts dzejnieces Martas 
Bārbales 80. dzimšanas 
dienai

Varakļānu 
novada 
muzejs

Aija Caune, 
Tel. 26587789

02.02. – 
23.03.

Gleznu izstāde
A.Kūkojs
„Veltījums Varakļāniem”

Varakļānu 
novada 
muzejs

Muzeja vadītāja 
Terese Korsaka
Tel. 29359242

09.02. Teātra svētki
Varakļānu amatierteātrim – 5

Varakļānu KN Amatierteātra režisore
Ruta Laizāne
Tel. 29240684

12.02. Aizgavēņa pasākums ar 
folkloras ansambļiem
Rokdarbu izstādes 
atvēršana

Stirnienes TN Stirnienes TN vadītāja 
Ieva Zepa
Tel. 29678002

15.02. Valentīndiena Murmastienē Murmastienes 
KC

Murmastienes KC 
vadītāja
Rita Ivenkova
Tel. 27790027

24.02. Mazo vokālistu konkurss
„Varakļānu pilsētas Cālis - 
2013”

Varakļānu KN Varakļānu KN
Pasākumu 
organizatore
Kristīne Strode
Tel. 27790017

Febru-
āris – 
marts

Rokdarbu izstāde Stirnienes TN Stirnienes TN vadītāja 
Ieva Zepa
Tel. 29678002

Atskatoties uz 
aizgājušo un 
domājot par 
nākotni

Ziema auž savu brīnumaino burvību. 
Jau klāt ir janvāris, lai sapņotu, lai palū-
kotos uz nākamo gadu un ceļojumu, kurš 
tajā gaida.

Lai izplānotu RADOŠU JAUNO 
GADU,  jāatskatās uz pagājušā gada no-
tikumiem. Notikumus mēs varam sajust 
dažādi ... Sākot jau ar Varakļānu kultūras 
nama apkārtni. Kādu laiku atpakaļ dārz-
niece Daina Zvejsalniece izstrādāja kultū-
ras nama apzaļumošanas plānu (naudas 
nav un šis plāns paliek tikai uz papīra). Ja 
mēs kaut ko vēlamies un par to stāstām, 
tad jau tas arī piepildās. Biedrība „Pie-
augušo attīstības projekts” palīdzēja šim 
sapnim realizēties ar izstrādātā un ievies-
tā projekta „Nāc un darbojies!” palīdzību. 
PALDIES viņiem par to!

Skaists notikums ir arī jaunie tērpi Va-
rakļānu KN pašdarbības kolektīviem:  sie-
viešu korim „Dzelvērte” jaunas blūzes un 
vestes (Ls 530,-), vidējās paaudzes deju 
kolektīva sievām jakas (Ls 550,-), senio-
ru deju kolektīvam papildus uzšūts jauns 
pusmētelis, iegādāti spieķi un cepures, 
bērnu deju kolektīvam uzšūtas jaunas 
bikses.

Ar jauniem tērpiem skatītājus ieprieci-
na līnijdeju grupa „Četras debess puses”. 
Audumu  iegādājās un par šūšanu maksā 
pašas dejotājas. 

Varakļānu amatierteātris pateicas 
atbalstītājiem –  Birutai Tropai (par audu-
mu), Emeritai Bondarei (kleitas), šuvējai 
Anitai Stiukai – paldies par tērpiem izrādei 
„Čaukstenes”.

Procentuāli sadalot kultūras nama 
budžetu – visvairāk tiek tērēts pašdarbī-
bas kolektīvu darbības nodrošināšanai: 
pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgo-
jums, tērpi, materiāli, transports, pasāku-
miem izlietotā nauda.

Kultūras namā piedāvājam apmeklēt 
koncertus, izrādes un, protams, atpūtas 
pasākumus. Paldies jauniešiem, kuri ir 
palikuši uzticīgi Varakļānu kultūras na-
mam un apmeklē šeit rīkotās balles un 
diskotēkas. Ja nebūs apmeklētāju, nebūs 
arī atpūtas pasākumu. Izvērtējot apmeklē-
tāju skaitu, šogad (2013) atteiksimies no 
balles (novembrī)  pēc „Bērnu un jaunie-
šu mūzikas svētku” pasākuma (maz ap-
meklētāju). Ar divām izrādēm Varakļānos 
viesojās teātris „Domino”. Pēdējā izrādē 
netika izpārdots pietiekams biļešu skaits, 

Pasākumi Varakļānu novadā 
2013. gada janvārī un februārī
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Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNU draudzē  
2013. goda JANVĀRĪ
13.01. – II MĒNEŠA III 
ZĪMASSVĀTKU SVĀTDĪNA
KUNGA JEZUS KRISTEIŠONAS 
SVĀTKI 
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00
Rūžukrūni dzīdos: Asnīnes, Ļodānu 
s. t.
(Nu 18. janvara – 25. janvarim 
lyugšonu nedeļa par kristīšu vīneibu. 
Var sajemt pilnas atlaidas tī, kuri 
pīsadola lyugšonos vysu nedeļu)

20.01. – III MĒNEŠA un IV 
ZĪMASSVĀTKU SVĀTDĪNA 
Sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00 
Kristaceļš
Rūžukrūni dzīdos: Garvacainīku un 
Čeveru s. t.

27.01. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
Sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00 
Rūžukrūni dzīdos: Garanču un 
Cakulu s. t.

tāpēc par tālāko sadarbību ir grūti teikt. 
Kāds saka, ka priekš Varakļāniem biļetes 
esot par dārgu. Ja parēķinām, ka mums 
nav jāmaksā par ceļu uz Rīgu, vai kādu 
citu pilsētu un piedevām cenas ir zemā-
kas kā lielajās pilsētās, tad tās ir tikai atru-
nas, kāpēc kāds neapmeklē pasākumu.

Ir izveidojusies jauka sadarbība ar 
brāļiem AUZĀNIEM. Pēc koncertiem 
mākslinieki saka, ka Varakļānos ir patī-
kami uzstāties, jo publika ir atsaucīga. 
PALDIES VISIEM, KURI APMEKLĒ PASĀ-
KUMUS!

Latvijas kultūras namu darbību koor-
dinē Kultūrizglītības un nemateriālā man-
tojuma centrs, aicinot būt RADOŠIEM! 
Gatavojoties Ziemassvētku koncertam, 
aicinājām pašdarbības kolektīvus priekš-
nesumus gatavot radoši, lai skatītājiem 
būtu interesanti! Paldies par atsaucību 
un radošu pieeju darbam: līnijdeju gru-
pai „Četras debess puses”, vadītāja Anita 
Sārne, senioru deju grupai „Vēlziedes un 
pīlādži” vadītāja Valentīna Briška, folkloras 
kopai un vadītājai Kristīnei Strodei, vidējās 
paaudzes deju kolektīva puišiem. 

PALDIES PAŠDARBNIEKIEM par da-
lību koncertos un nenogurstošu darbu 
mēģinājumos.

Mirdzumu acīs un dvēselē, veselību 
pašiem un mīļajiem! Mazus brīnumus ik-
dienā un lielus sirdī! Eņģeli uz pleca un 
mīļus cilvēkus sev blakus. Mīlestību pret 
sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz 
loga. Baltas dienas un pārliecību tam, ko 
darām! LAIMĪGU UN RADOŠU JAUNO 
2013. GADU!

Ruta Laizāne,
Varakļānu kultūras nama direktore

Varakļānu pilsētas 
mazo vokālistu konkurss 

„CĀLIS – 2013”
NOLIKUMS

MĒRĶIS: veicināt pirmsskolas ve-
cuma bērnu muzikālo spēju attīstību.

DALĪBNIEKI: konkursā var pieda-
līties bērni līdz 6 gadu vecumam (ie-
skaitot).

REPERTUĀRS:
repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas 

pēc brīvas izvēles, kuras atbilst dziedā-
tāja vecumam un balss spējām;

konkursanti drīkst izpildīt dziesmas 
a capella, mūzikas instrumentu vai  fo-
nogrammas pavadījumā. Pavadījuma 
veids jānorāda pieteikuma anketā.

KONKURSA NORISES VIETA UN 
LAIKS:

Konkurss notiks Varakļānu kul-

tūras namā 24. februārī.

VĒRTĒŠANA: mazo vokālistu 
sniegumu vērtēs žūrijas komisija.

Tiks vērtēta mazā dziedātāja dzie-
dātprasme, repertuāra izvēle, tehnis-
kais izpildījums, skatuves kultūra un 
koptēls.

Konkursa uzvarētājs iegūs titulu 
„Varakļānu pilsētas CĀLIS – 2013” un 
tiks izvirzīts dalībai konkursā „Varakļā-
nu novada CĀLIS – 2013”.

PIETEIKUMI:
dalībnieki tiek reģistrēti tikai pēc 

pieteikuma anketām. Pieteikuma an-
ketas pieejamas Varakļānu kultūras 
namā. Varat rakstīt arī uz e-pastu: va-
raklanukn@inbox.lv un mēs jums no-
sūtīsim anketu.

Aizpildītas pieteikuma anketas 
lūdzam nogādāt Varakļānu kultūras 
namā vai sūtīt uz e-pastu: varaklanu-
kn@inbox.lv līdz 8. februārim.

Tālrunis informācijai: 27790017 
(Kristīne) vai 64860964. 

VARAKĻĀNU AMATIERTEĀTRIS
svin 5 gadu darbību kopā ar draugiem

2013. gada 9. februārī

Informācija pa tālruni 29240684
Varakļānu amatierteātra režisore 

Ruta Laizāne

Madonas deju apriņķa vidējās 
paaudzes deju kolektīvu 
sadancis

19. janvārī 
plkst. 19.00
Varakļānu 
kultūras namā Ieeja – brīva



„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada janvāris16

Vietā, kur arī ZIEMĀ ZIED ZIEDI
2006. gadā Biruta un Gatis izveidoja 

SIA „Meiers”, viņu pārziņā ir veikals „Zie-
du dārzs” Varakļānos, tagad arī Madonā.

Atskatoties pagātnē, viņi secina, ka, 
lai nodibinātu savu uzņēmumu, vajadzīgi 
vairāki priekšnosacījumi. Viens no tiem 
ir – pārmantojamība ģimenes ietvaros. 
Jau ilgi pirms tam Birutas mamma Mo-
nika audzēja tulpes, gladiolas, viņa bija 
tā, kura jaunos cilvēkus mudināja uzsākt 
savu biznesu, uz ko viņi sākumā skatījās 
visai skeptiski. Gribējās tuvāk lielpilsētai. 
Biznesu nevar uzsākt, ja tā nav sirdslieta, 
visu jādara ar sirdi un dvēseli. Ik dienu 
jāinteresējas par jaunumiem puķkopībā. 
Pirmajā vietā ir augu kvalitāte, ja augam 
būs perfekti augšanas apstākļi – laistīša-
na, uzraudzīšana, retināšana, ravēšana – 
tad tas būs veselīgs, izturīgs un skaists. 
Viss notiek saskaņā ar Dabu, puķkopja 
darbs atkarīgs no laika apstākļiem. Biruta 
uzskata, ka bez savas siltumnīcas neva-
rētu iztikt. Ir arī ļoti patīkamas emocijas, 
kad jau februārī var izjust pavasari – jau-
najiem dzinumiem riešas pirmās lapiņas, 
veidojas ziedu pumpuri.

Katru dienu, iegriežoties ziedu veika-
lā, varam redzēt svaigi grieztus ziedus, 
lai to panāktu, vajadzīgas daudzas ie-
maņas. Svarīgi, kas piegādā, puķu pirk-
šana notiek tikai internetveikalos, kur ļoti 
operatīvi jāpasūta vajadzīgās šķirnes un 
daudzums. Katrai puķei ir savs nosau-
kums, kurš jāzina no galvas, apmēram 
12 lapas A4 formātā. Gribas pasūtīt jau-
nas šķirnes, izmēģināt, kura izturīgāka, 
kura veras vaļā, kura nē. Grūti paredzēt, 
cik ziedu vajadzēs, vai pietrūks, vai būs 
jāizmet mēslainē.

 Pieredze rodas dažādās jomās, strā-
dājot, mīlot savu darbu, domājot ar galvu. 

Tikai ar lielu gribasspēku izdodas īstenot 
savus sapņus – un tad var strādāt un pa-
likt Latvijā, nemaz nav jābrauc laimi mek-
lēt uz ārzemēm. Labi būtu, ja mums šādu 
uzņēmīgu cilvēku būtu vairāk, dzīve rit pa 
spirāli, neveiksmju var būt daudz, dzīve ir 
kā zig-zagā, ar visu jārēķinās, nav maizes 
bez garozas.

Gatis un Biruta atzīst, ka pēc septi-
ņus gadu pastāvēšanas būtu kaut kas 
jāmaina, jāmainās vizuāli, kvalitatīvi un 
kvantitatīvi. Par to tiekot arī domāts. Lai 
izzinātu jaunākās tendences puķkopībā, 
viņi regulāri dodas pieredzes apmaiņā uz 
dažādām valstīm – iepazīstas ar jaunā-
kajām metodēm, ražošanu. Pagājušajā 

gadā pabijuši izstādē Vācijā un Holandē.
Strādājot šajā nozarē, attieksme 

pret klientu ir pirmajā vietā, tāpēc „Zie-
du dārzs” cenšas piedāvāt lielāku ziedu 
klāstu, strādā un dzīvo, izvērtējot reālās 
iespējas, ar skatu nākotnē.

Veiksmes un izdošanās formula ik-
vienam: jādomā pozitīvi, mēģini, ja nevar, 
atkāpies, mēģini kaut ko citu, nekad ne-
padodies! Tāpēc jau cilvēkiem dota galva 
uz pleciem, lai domātu, sapņotu un savus 
sapņus īstenotu!

Novēlu, lai Birutai un Gatim izdotos 
savu sapņus un ieceres īstenot!

Aina Jaunzeme
Foto no ģimenes arhīva

Trotuāri
Varakļāni kļūst skaistāki ar karu gadu. 

Šoziem, kad ir daudz sniega un bieži pu-
teņo. pateicību un sajūsmu reizē izsauc 
koptie, apgaismotie trotuāri. 

Interesējos par tiem pie Varakļānu no-
vada pašvaldības izpilddirektora MĀRA 
JUSTA, kas šīs lietas labi pārzina.

Kad tika sākts ierīkot šos moder-
nos, izturīgos bruģakmeņu trotuārus?

Pirmais rekonstruētais trotuārs pa 
Kosmonautu ielu tika izbūvēts jau 2003.
gadā. Pēc tam, piesaistot Eiropas Savie-
nības un Valsts budžeta līdzekļus, pakā-
peniski esam izbūvējuši visus pārējos. 

Pastāstie, lūdzu, sīkāk.
2005. gadā tika uzrakstīts pirmais 

Eiropas Savienības ERAF (Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda) projekts, kuru 
realizējot, 2006. un 2007. gadā tika izbū-

Pils ielas uzkopšana.

vēts gājēju – riteņbraucēju celiņš Rīgas 
ielā. 2009. gadā Rīgas ielas otras puses 
trotuārs. 2010. gadā tika realizēts ERAF 
projekts „Satiksmes drošības uzlaboša-
na Varakļānu pagastā”, kura ietvaros tika 
izbūvēts gājēju celiņš Latgales prospektā 
Varakļānu pagasta Kokaros. Pagājušajā 

gadā ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai ) projekta ietvaros 
tika izbūvēts ilgi gaidītais Pils ielas trotu-
ārs. Nākamie divi primārie posmi ir Bar-
kavas ielā no 1. Maija laukuma līdz izbū-
vētajam trotuāram Latgales prospektā un 
Rēzeknes ielā starp Kosmonautu un Pils 
ielām.

Cik liels ir Eiropas Savienības fon-
du finansējums? Cik daudz ir uzbū-
vēts?

Kopējais ES fondu un Valsts budžeta 
piesaistītais finansējums ir nedaudz vai-
rāk par Ls 200 000. Jaunuzbūvēto trotu-
āru kopgarums ir aptuveni 4 kilometri.

Būvēja citi. Tagad jāuztur trotu-
āri kārtībā. Trotuāri tik tīri kā virtuves 
galds pat sniegputeņa laikā; slidenās 
vietas  nobērtas ar smilti. Kas to dara 
un cik tas izmaksā?

Trotuāru uzkopšanu veicam ar trak-
toru, kurš aprīkots ar lāpstu un birsti. Teh-
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Jaungada eglīte pensionāriem

nika izmaksāja nepilnus Ls 8000. Atkarī-
bā no sniega daudzuma pilsētas celiņu 
tīrīšanai nepieciešamas 3 – 4 stundas. Iz-
maksas atkarīgas no sniega daudzuma, 
temperatūras un citiem laika apstākļiem. 
Decembra mēnesī trotuāru uzturēšana 
izmaksāja aptuveni 500 lati. Pateicoties 
būvstrādnieka Aivara Slūkas apzinīgam 
darbam, uzskatu, ka trotuāri šobrīd tiek 
uzturēti labā kārtībā, neskatoties uz dziļo 
sniegu un biežajiem sniegputeņiem, kas 
bija decembrī. Smilti uz trotuāriem izkai-
sām ar rokām, piesaistot tehniskos dar-
biniekus un algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu strādniekus.

Kas kopa trotuārus agrāk? Vai tas 
ir izdevīgi?

Tie bija 7 sētnieki. Viens sētnieks, kas 
strādā ar minimālo algu, tikai atalgojumā 
gadā izmaksā vismaz Ls 3 500. Ekono-
misko izdevīgumu var viegli  aprēķināt...

Ļaudis mēļo, ka tāpēc, ka nav sēt-

nieku, asfaltētie celiņi gar daudzdzī-
vokļu mājām netiekot nobērti ar smil-
tīm...

Rūpēties par daudzdzīvokļu namu 
celiņiem un pagalmiem nekad nav bi-
jis pašvaldības sētnieku pienākums. 
Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana 
ir uzticēta „Dzīvokļu komunālajam uzņē-
mumam”, izņemot tās dažas mājas, kur 
dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši  izvēlēties 
citu apsaimniekotāju. Par daudzdzīvokļu 
namu celiņiem un pagalmiem atbild ap-
saimniekotājs. Mēs, protams, sadarboja-
mies ar DzKU un iespēju robežās savstar-
pēji izpalīdzam.

Šorīt šie celiņi gar daudzdzīvokļu 
mājām bija ar ledu, pusdienlaikā tika 
nobērti ar smilti. Kas to izdarīja? 

Tie bija DzKU darbinieki. Šorīt tiešām 
pagalmos bija ļoti slidens un, saņemot 
zvanus no iedzīvotājiem, nekavējoties 
tika sākti kaisīšanas darbi.

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Varakļā-
nu pilsētas pensionāriem tika rīkota Jaun-
gada eglīte. Kultūras nama darbinieki bija 
padomājuši, lai šis pasākums būtu intere-
sants un atraktīvs – pensionārus priecēja 
Varakļānu kultūras nama bērnu deju ko-
lektīvs, vadītāja Marija Madžule, Lubānas 
kapela Andra Dzeņa vadībā, Kristīnes 
Strodes vadītā folkloras kopa dziedāja ne 
tikai jautras ķekatnieku dziesmas, bet arī 
organizēja spēles un rotaļas, pensionāri 
varēja sasildīties ar karstas tējas krūzi un 
cienāties ar garšīgiem saldumiem. Taču 
no lielā pensionāru pulka uz šo pasāku-
mu bija ieradušies tikai vairāki desmiti...

Varakļānu sociālās aprūpes centra 
vadītāja Aina Kanča sveica aktīvākos 
pensionārus un pateicās par ražīgo un 
nenogurstošo darbu pensionāru pado-
mes priekšsēdētājai Lidijai Jostsonei, 
pensionāru padomes loceklēm Genove-
fai Kokarei un Leonorai Stabulniecei.

Atcerēsimies, ka „nevis šaubīšanās 
un vilcināšanās ir dzīves saturs, bet gan 
rīkošanās un uzdrīkstēšanās. Tāpēc dzī-
vosim tā, it kā katra diena būtu pirmā un 
pēdējā. Kas prieku vairo, kalpo Dievam” 
(Zenta Mauriņa).

Foto Aina Jaunzeme

Atkušņa sākumā kāds liels trak-
tors tīrīja pilsētas ielas no sniega un 
ledus ...

Tas ir auto greiders, ko pašvaldība ie-
gādājās 2010. gadā. Bez tam pašvaldī-
bas ceļus pagastu teritorijās tīra un uztur 
kārtībā 2009. gadā pirktais traktors New 
Holand un „nedaudz” vecākais T150K. 
Protams, tā ir tikai tehnika, kas līdz šim 
ir visu paveikusi, pateicoties ceļu būv-
strādniekiem Ivaram Vilkaušam un Ro-
mualdam Strodam. Ziemas sezonā ceļu 
tīrīšana nereti prasa virsstundas un svēt-
ku dienas.

Paldies par lietišķo interviju. Varakļā-
niešu vārdā saku lielu paldies par Jūsu 
personīgo un visu to cilvēku darbu, kas 
rūpējas par ielām un ietvēm pilsētā. Lai 
nākamajā gadā īstenojas visas Jūsu ie-
ceres!

Rita Luike

Līganā dejas solī.

Sociālās aprūpes centra vadītāja 
Aina Kanča sveic Lidiju Jostsoni.

Pasākuma dalībnieces.

Pensionārus sveic ķekatnieki.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
ZIEMAS ATLAIDES.

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

        Licences Nr. NK-2012-015
 

AIZDEVUMI
PENSIONĀRIEM

bez ķīlas
no LVL 50 līdz 700   
no 3 līdz 12 mēnešiem  
līdz 75 gadiem bez galvotāja  

Madona, Saieta laukums 10 
(Viesnīcā) t. 64822238, 26318351 
Katru piektdienu 10.30 – 13.30 
Varakļānos 1. maija laukumā 4 
(Kultūras namā)  
Piesakiet aizdevumu arī pie sava 
pastnieka neizejot no mājas!  
Informācija pa t. 67316047, 
67316048

Viņš piepildīts. Viņš, savu veicis, aiziet.
Bet, jaunais, šurpu nākdams, skaļi 
sauc:
Ar labiem nodomiem man ceļu 
kaisiet! – 
/Br. Saulītis/

   Murmastienes pagasta 
senioriem 2013. gadā vēlam 

izturību, veselīgu rosību ikdienā. 
Lai prieks par iegūto un doto, par 

katru mirkli nodzīvoto.
      Uz aktīvi sadarbību cerot, 

„Atvasaras” padome

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos, 
Kā vēsma ābelēs.
 /A. Eglītis/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
par mūžībā aizgājušajiem 

2012. gada decembrī:

Varakļānu pilsētā
Ņina Rudakova – 82

Murmastienes pagastā
Arnolds Broks – 72
Gaidis Miezītis – 27
Osvalds Grudulis – 72

Ja nav ne zvaigznītes, 
kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un 
bez skaņām būt –
Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza, sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt.
 /E. Zālīte/

Sveicam Lienīti Piļpuku ar dēla 
Stefana Alda piedzimšanu

Ar labiem vārdiem mums tā uguns 
jāiekur,
kas mīlestības sauli pāri dzīvei tur,
lai ziemu sajūtam kā pavasari,
kas mūža garumā pār dienām 
ziedus bur.

Sirsnīgi sveicam Liliju Čerņecovu
nozīmīgā dzīves jubilejā!

Varakļānu vidusskolas Valodu komisija

Pārdod  graudus, miltus un sienu.
T. 26563524

Varakļānu vidusskola izsaka 
pateicību SIA „LAUCE”, personīgi 
Uldim Bulavam, par piešķirtajiem 

līdzekļiem tautu deju kolektīva tērpu 
iegādei.

Balta, balta 
šodien diena,
Laikam divas saules 
spīd,
Jūsu mīlas pilnās sirdīs
Silts un zeltains mirdzums krīt....

Noslēgtās laulības decembrī:
Varakļānu Romas katoļu baznīcā – 

Aleksandra Ivanova un Jānis Mozga 
Varakļānu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā – Jana Kurševa un Ingars 

Naglis

Vienmēr lai Tev krājumā, 
Jaunā gada gājumā;
Laba, stipra veselība, 
dzīvesprieks un enerģija!

Sveicam Aleksandru Latkovski
85. dzīves gadskārtā!

Murmastienes pagasta atvasarieši

Balts klusums no debesīm snieg 
un snieg,
un piesnieg ar klusumu egles,
bet krūtīs balts sāpju vainags tiek.
Bet vidū balta liesmiņa mirdz –
it kā būtu svecīte degoša,
it kā būtu degoša sirds...

Kā zibens spēriens, tik asa ziņa 
pāršalca Varakļānus – pa balto 

sniega taku mūžībā aizgājis Teklas 
un Ignata Indānu dēls Aldis.
Lai Tev, Tekliņ, un visiem 

tuviniekiem šo tumsas brīdi palīdz 
pārvarēt bijušo kolēģu līdzjūtības 

vārdi un mierinājuma rokas 
spiediens.

Bijušie kolēģi Varakļānu patērētāju 
biedrībā


