
Caur debess gaismas pieskārieniem
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Sācies klusais Adventes laiks, kad 
pārdomājam par padarīto, vērtējam savu 
rīcību un plānojam paveicamos darbus 
jaunajam gadam.

Atskatoties uz šajā gadā izdarīto, gri-
bas izteikt lielu pateicību visiem novada ie-
dzīvotājiem par nesavtīgu darbu sevis un 
sava novada labā. 

Varakļānu novads ir samērā neliels. 
Tāpēc ir svarīgs katrs novada cilvēks, kurš 
šeit dzīvo, strādā, veido ģimeni, audzina 
bērnus un pavada vecumdienas.

Varakļānu novadam raksturīgi tas, ka 
mums nav lielu rūpnīcu un ražotņu. Pa-
matnozare ir lauksaimnieciskā ražošana. 
Par to liecina daži skaitļi. Novada kopējā 
platība ir 27731,5 ha, no tās lauksaimnie-
cībā izmantojamā zeme 13220,6 ha jeb 
47,7%. Mēs lepojamies ar lielām zem-
nieku saimniecībām, kuras nodarbojas 
ar graudkopību, piena lopkopību, gaļas 
liellopu audzēšanu un biškopību. Novadā 
attīstās retāk sastopamas nozares, kā dār-
zeņkopība, aitkopība, krūmmelleņu, slieku 
un gliemežu audzēšana.

Par to, ka Varakļānu novadā lauk-
saimnieki strādā un intensīvi ražo produk-
ciju, liecina Lauku Atbalsta dienesta dati. 
Pēc apsekošanas rezultātiem 2013. gadā 
no visas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes platībām ir apstrādāti 91,8%, kas ir 
augsts rādītājs.

Pēc Lauksaimniecības Datu centra 
informācijas redzams, ka pēdējo 3 gadu 
laikā ir pieaudzis liellopu skaits, kā rezul-
tātā palielinās saražotās lopkopības pro-
dukcijas apjomi.

Pozitīvi tas, ka zemnieki, attīstot sa-
vas saimniecības, rūpējas par apkārtējās 
vides sakopšanu, lai veidotu acīm tīkamu 
lauku ainavu. Ir sakoptas ceļmalas, izpļau-
ti grāvji un sakārtoti ražošanas objekti.

Tā kā novada teritorijā atrodas 1/3 
daļa Teiču dabas rezervāta, mēs dzīvojam 
zaļā vidē un elpojam svaigu gaisu. Tāpēc 
daudzas saimniecības strādā ar bioloģis-
kām saimniekošanas metodēm, ražojot 
veselīgus produktus. Varakļānu novadā ir 
40 bioloģiskās saimniecības.

Prieks par mūsu zemniekiem, jo viņi 
pratuši īstenot daudzus jo daudzus pro-
jektus, lai celtu modernas ražotnes un 
pirktu jaunu jaudīgu tehniku, kas sekmē 
saimniecību un visa novada strauju attīs-
tību.

Sakoptāki, tīrāki un gaišāki kļuvuši 
arī mūsu Varakļāni. Izveidoti jauni gājēju 
celiņi, apgaismotas ielas, īstenoti projekti 
bērnu laukuma un strītbola laukuma iekār-
tošanai, jau otro sezonu darbojas Zupas 
virtuve. Nobeigumam tuvojas projekta 
„Peldbaseina izveidošana Varakļānu pilsē-
tā” īstenošana, biedrība „Sinerģija V” sa-
darbībā ar Varakļānu novada pašvaldību 
īsteno projektu „Hokeja laukuma – slido-

Turpinot iepriekšējos gados iedibinā-
to tradīciju, 5. decembrī Valsts prezidents 
Andris Bērziņš un Dace Seisumas kundze 
kopā ar 17 ģimenēm no Latvijas pilsētām 
un novadiem iededza Ziemassvētku egli 
pie Melngalvju nama. Egles iedegšanas 
pasākumā piedalījās ģimenes, kuras ar 
savu dzīvesveidu, uzskatiem un rīcību ir 
pelnījušas tikt īpaši godinātas.

Tās pēc Valsts prezidenta aicinājuma 

Valsts prezidents kopā ar 
17 Latvijas ģimenēm iededz 
egli pie Melngalvju nama

Kanču ģimene kopā ar Valsts 
prezidentu un Daci Seisumas kundzi.

tavas izbūve Varakļānos”, notiek pilsētas 
laukuma labiekārtošanas projekta izstrā-
de, uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Varakļānu novada Murmastienes 
pagasta Murmastienes ciema” ieviešana.

Novadā tradicionāli tiek rīkotas au-
toveiklības sacensības uz ledus, Ziemas 
sporta diena, vasaras sporta spēles pilsē-
tas svētkos un Murmastienes ciemā.

Mākslinieciskā pašdarbība ir sabied-
riskās dzīves dzinējspēks. Lepojamies ar 
to, ka šovasar 5 kolektīvi no mūsu mazā 
novada piedalījās Dziesmu un deju svēt-
kos. Stirnienē notiek grandiozi pasākumi 
ar starptautiska mēroga mākslinieku pie-
dalīšanos.

Katram labam darbam, katrai labai 
domai lai ir skaists turpinājums!

Ziemassvētki. Gaisma rada prieku, 
siltums – dzidru labestību. Lai egles smar-
ža Jūsu mājās un uguns pavardā! Lai 
gaiši deg svētku egle, lai prieka un gais-
mas pietiek ikdienai un visam nākamajam 
gadam, lai sirdis saglabā to gaismu, kas 
atnāk Ziemassvētkos!

Tīras domas, gaišas sirdis, 
stabilu nākotni, baltus 

Ziemassvētkus un izaugsmi 
jaunajā 2014. gadā!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

izvirzīja Latvijas Paš-
valdību savienība, iz-
vērtējot Latvijas paš-
valdību iesniegtos 
priekšlikumus.

Pasākumā Meln-
galvju namā no Vara-
kļānu novada pieda-
lījās Kanču ģimene.

Foto no www.president.lv
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada 
domes sēde 
2013. gada 28. novembrī  
Nr. 20

1. Saistošo noteikumu Nr. 13 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem Varakļānu no-
vadā” apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 14 „Par paš-
valdības palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc pilnga-
dības sasniegšanas” apstiprināšana.

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

4. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

5. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
6. Par nodokļa atbalsta pasākuma no-

kavējuma naudas dzēšanu.
7. Par zemes nomu.
8. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi” 

sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Līvlandi” 

sadalīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Kosmo-

nautu iela 19, Varakļāni, Varakļānu nov.; 
Jēkabpils šoseja 3A, Varakļāni, Varakļānu 
nov.” sadalīšanu. 

11. Par Ziemassvētku dāvanām:
1. Noteikt, ka Varakļānu novada do-

mes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 
4 „Par godalgām, naudas balvām un ma-
teriālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1. 
punktā paredzētajām iedzīvotāju kategori-
jām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība 
ir Ls 2,50 (3,56 euro).

2. Papildus saistošajos noteikumos 
paredzētajām iedzīvotāju kategorijām – dā-
vanas pasniegt visiem Varakļānu novada 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neap-
meklē pirmsskolas izglītības iestādi.

12. Par izmaiņām Varakļānu pilsētas 
domes 06.12.2007. lēmumā Nr. 20.7 „Par 
telpu nomas izcenojumiem Varakļānu vi-
dusskolā”:

1. Izdarīt izmaiņas 06.12.2007. Vara-
kļānu pilsētas domes lēmumā Nr. 20.7 „Par 
telpu nomas izcenojumiem Varakļānu vi-
dusskolā”, izsakot lēmuma 1. punktu šādā 
redakcijā:

„1. Noteikt Varakļānu vidusskolas pār-
ziņā esošo telpu nomas maksu šādos ap-
mēros (ar PVN):

- sporta zāles izmantošana   
9,96 euro/h;
- trenažieru zāles izmantošana 
0,71 euro/h vienam cilvēkam;
- klašu telpu izmantošana   
1,42 euro/h;
- datorkabineta izmantošana 
0,57 euro/h par vienu darba vietu;
- aktu zāles izmantošana   
7,11 euro/h;
- sporta laukuma izmantošana  
1,42euro/h;

- skolas telpu izmantošana nometņu orga-
nizēšanai – pēc atsevišķi noslēgta līguma.”

13. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 27.08.2009. lēmumā Nr. 7.9 „Par 
vecāku līdzfi nansējuma apmēru Varakļānu 
mūzikas un mākslas skolā”:

1. Izdarīt izmaiņas 27.08.2009. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 7.9 „Par 
vecāku līdzfi nansējuma apmēru Varakļānu 
mūzikas un mākslas skolā”, aizstājot lēmu-
ma 1. punktā skaitli un vārdus “ Ls 8,00 (as-
toņi lati)” ar „11,38 euro (vienpadsmit euro 
un 38 centi)”.

2. Precizēt lēmuma 2. punktu, papil-
dinot ar vārdiem „Varakļānu novada” un 
izteikt to šādā redakcijā:

„2. Paredzēt iespēju Varakļānu mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņiem no Va-
rakļānu novada trūcīgām ģimenēm samazi-
nāt vecāku līdzfi nansējumu 50% apmērā.”

14. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 31.05.2011. lēmumā Nr. 6.20 „Par 
bērnu pieskatīšanas maksas grupas atvēr-
šanu PII „Sprīdītis””:

1. Izdarīt izmaiņas 31.05.2011. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 6.20 „Par 
bērnu pieskatīšanas maksas grupas atvēr-
šanu PII „Sprīdītis””, aizstājot lēmuma 1.1. 
punktā skaitli un vārdus „1,50 Ls/dienā” ar 
„2,13 euro/dienā”.

15. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 29.03.2012. lēmumā Nr. 4.5 „Par 
izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsnieg-
šanu”:

1. Izdarīt izmaiņas 29.03.2012. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 4.5 „Par 
izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsnieg-
šanu”, aizstājot lēmuma 2.2. punktā skaitli 
un vārdus „50,00 Ls/gadā” ar „71,14 euro/
gadā”.

2. Lēmums stājas spēkā ar 
01.01.2014.

16. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 5.2 „Par 
izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsnieg-
šanu”

1. Izdarīt izmaiņas 26.04.2012. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 5.2 „Par 
izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsnieg-
šanu”, aizstājot lēmuma 2. punktā skaitli un 
vārdus „42,00 Ls/mēnesī” ar „59,76 euro/

mēnesī”.
17. Par izmaiņām Varakļānu novada 

domes 28.06.2012. lēmumā Nr. 7.7 „Par 
maksas pakalpojumu izcenojumiem”

1. Izdarīt izmaiņas 28.06.2012. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 7.7 „Par 
maksas pakalpojumu izcenojumiem”, izsa-
kot lēmuma 1.–3. punktus šādā redakcijā:

„1. Noteikt maksas pakalpojumu izce-
nojumus par pašvaldības autotransporta 
izmantošanu:

1.1. autobuss VW Crafter – 0,37 euro/
km + 2,70 euro/h;

1.2. autobuss Ford Trasit – 0,24 euro/
km + 2,70 euro/h;

1.3. autobuss Renault Trafi c – 0,21 
euro/km + 2,70 euro/h;

1.4. autobuss Mercedes Benz Medio – 
0,57 euro/km + 2,70 euro/h;

1.5. automašīna Renault Megane – 
0,18 euro/km + 2,70 euro/h;

1.6. asenizācijas automašīna GAZ 53 – 
21,34 euro/h;

1.7. ugunsdzēsības automašīna 
GAZ 66 – 21,34 euro/h.

2. Noteikt maksas pakalpojumu izce-
nojumus par pašvaldības traktortehnikas 
izmantošanu:

2.1. iekrāvējs Jumz 6KL – 21,34 
euro/h;

2.2. traktors T 150 K – 24,19 euro/h;
2.3. traktors New Holand – 24,19 

euro/h;
2.4. greideris – 31,30 euro/h;
2.5. traktors Mitchubisi T-14 – 11,38 

euro/h;
2.6. traktors Hinamoto – 14,23 euro/h;
2.7. traktors Kubota L1-22D – 12,81 

euro/h;
2.8. traktors – pļāvējs – 9,25 euro/h.
3. Noteikt maksas pakalpojumu izce-

nojumus par pašvaldības pārējās tehnikas 
vienību izmantošanu:

3.1. pašgājēja pļaujmašīna – 5,69 
euro/h;

3.2. pļaujmašīna – 5,69 euro/h;
3.3. trimmeris – krūmgriezis – 5,69 

euro/h;
3.4. ģenerators (bez degvielas) – 1,42 

euro/h;
3.5. vibrobliete (bez degvielas) – 2,13 

euro/h;
3.6. vieglās automašīnas piekabe – 

1,42 euro/h”
18. Par izmaiņām Varakļānu novada 

domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 10.2 „Par 
īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu 
izcenojuma apstiprināšanu”:

1. Izdarīt izmaiņas 27.09.2012. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 10.2 „Par 
īslaicīgas sociālās aprūpes maksas pakal-
pojumu izcenojuma apstiprināšanu”, izsa-
kot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt īslaicīgas sociālās aprū-
pes pakalpojumu izcenojumus SIA „Vara-
kļānu veselības aprūpes centrs”, nosakot:

1.1. īslaicīga sociālā aprūpe, neiekļau-
jot personiskās higiēnas preces un pastā-
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vīgi lietojamos medikamentus – diennakts 
maksa Varakļānu novada iedzīvotājam 
9,96 euro, citu novadu iedzīvotājiem 10,67 
euro;

1.2. īslaicīga sociālā aprūpe, nodroši-
not personai nepieciešamos medikamen-
tus, ārstnieciskos materiālus un personis-
kās higiēnas preces pilnā apmērā – dien-
nakts maksa Varakļānu novada iedzīvotā-
jam 12,09 euro, citu novadu iedzīvotājiem 
13,52 euro.”

19. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 25.10.2012. lēmumā Nr. 12.7 „Par 
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” 
maksas pakalpojumiem”:

„1. Atļaut SIA „Varakļānu veselības ap-
rūpes centrs”  pielietot šādus ēdināšanas 
maksas pakalpojumu izcenojumus (1 per-
sonai):

1.1. zupas virtuve – 0,85 euro;
1.2. pacientu ēdināšana 3 reizes die-

nā – 2,85 euro; t.sk.:  
1.2.1. pusdienas – 1,57 euro;
1.2.2. brokastis – 0,64 euro;
1.2.3. vakariņas – 0,64 euro;
1.3. kompleksās pusdienas – 2,13 

euro”.
20. Par izmaiņām Varakļānu novada 

domes 08.11.2012. lēmumā Nr. 13.1 „Par 
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa ap-
stiprināšanu Murmastienes ciema teritori-
jā”.

1. Izdarīt izmaiņas 08.11.2012. Va-
rakļānu novada domes lēmumā Nr. 13.1 
„Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 
apstiprināšanu Murmastienes ciema terito-
rijā”, aizstājot lēmuma 1. punktā skaitli un 
vārdus „0,27 Ls/m3” ar „0,38 euro/m3”.

2. Izdarīt izmaiņas 08.11.2012. Va-
rakļānu novada domes lēmumā Nr. 13.1 
„Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu 
apstiprināšanu Murmastienes ciema terito-
rijā”, aizstājot lēmuma 2. punktā skaitli un 
vārdus „0,31 Ls/m3” ar „0,44 euro/m3”.

21. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 29.11.2012. lēmuma Nr. 14.11 „Par 
feldšerpunktu sniegto pakalpojumu izce-
nojumiem” 1. pielikumā:

1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu nova-
da domes 29.11.2012. lēmumu Nr. 14.11. 
„Par feldšerpunktu sniegto pakalpojumu 
izcenojumiem” apstiprinātajā pielikumā 
Nr. 1, izsakot tā tabulas daļu šādā redak-
cijā:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
veids

Izceno-
jums 

(euro)
1. Pacienta nodeva 

feldšerpunktā – 
pieaugušajiem

1,42

2. Pārsiešana (pēc 
traumām, operācijām)

0,71

3. Ausu skalošana 2,85
4. Sildīšana 0,71
5. Intramuskulārā injekcija 0,43
6. Intravenozā injekcija 0,71

7. Asins parauga 
noņemšana no vēnas

0,71

8. Intravenozās sistēmas 
uzlikšana

1,42

9. Cukura līmeņa analīze 1,42
10. Holesterīna līmeņa 

analīze
1,42

11. Elektrokardiogramma 
(EKG)

1,42

12. Medicīniskās izziņas 
izsniegšana

0,71

13. Receptes izsniegšana 
(bez apskates)

0,71

14. Mājas vizīte – 
pieaugušajiem

2,85

15. Mājas vizīte brīvdienās 
un svētku dienās

7,11

22. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 31.01.2013. lēmumā Nr. 1.17 „Par 
maksas pakalpojumu izcenojumiem Vara-
kļānu novada muzejā”:

1. Izdarīt izmaiņas 31.01.2013. Vara-
kļānu novada domes lēmumā Nr. 1.17 „Par 
maksas pakalpojumu izcenojumiem Vara-
kļānu novada”, izsakot lēmuma 1. punktu 
šādā redakcijā:

„1. Noteikt Varakļānu novada muzeja 
maksas pakalpojumu izcenojumus šādos 
apmēros:

1.1. ieejas maksa:
1.1.1. pieaugušajiem 1,14 euro;
1.1.2. pensionāriem un studentiem         

0,71 euro;
1.1.3. skolēniem  0,43 euro;
1.1.4. bērniem līdz 7 gadu vecumam, 

bez vecāku aizgādības palikušiem bēr-
niem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem 
mācību gada laikā, invalīdiem, grupu vadī-
tājiem (sākot no 10 cilvēkiem), Varakļānu 
novada muzeja „Goda viesiem” un visiem 
interesentiem uz muzeja izstāžu atklāša-
nām un tematiskiem pasākumiem ieeja 
Varakļānu novada muzejā ir bezmaksas;
1.2. gida pakalpojumi:
1.2.1. pa visu muzeju:
1.2.1.1. latviešu valodā:
1.2.1.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
4,27 euro;
1.2.1.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 7,11 euro; 
1.2.1.2. krievu, angļu vai vācu valodā:
1.2.1.2.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
7,11 euro;
1.2.1.2.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 14,23 euro; 
1.2.2. pa muzeju, apkārt pilij un parkā līdz 
Mīlestības akmenim:
1.2.2.1. latviešu valodā:
1.2.2.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
11,38 euro;
1.2.2.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 14,23 euro; 
1.2.2.2. krievu, angļu vai vācu valodā:
1.2.2.2.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
14,23 euro;
1.2.2.2.2. no divdesmit viena līdz piecdes-

mit cilvēki 21,34 euro; 
1.2.3. tūrisma takai „Varakļānu pils parks”:
1.2.3.1. latviešu valodā:
1.2.3.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
11,38 euro;
1.2.3.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 14,23 euro; 
1.2.3.2. krievu, angļu vai vācu valodā:
1.2.3.2.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
14,23 euro;
1.2.3.2.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 21,34 euro; 
1.2.1. tūrisma takai „Dvēseļu ceļi”:
1.2.1.1. latviešu valodā:
1.2.1.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
14,23 euro;
1.2.1.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 21,34 euro; 
1.2.1.2. krievu, angļu vai vācu valodā:
1.2.1.2.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
21,34 euro;
1.2.1.2.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 28,46 euro; 
1.2.2. ekskursijai „Vēsturiskais ceļš uz Stir-
nieni”:
1.2.2.1. latviešu valodā:
1.2.2.1.2. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
21,34 euro;
1.2.2.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 28,46 euro; 
1.2.3. ekskursijai „M.Bārbeles mūža taka”:
1.2.3.1. latviešu valodā:
1.2.3.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
21,34 euro;
1.2.3.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 28,46 euro; 
1.2.4. ekskursijai „Daiļdārzi un bioloģiskās 
saimniecības novadā:
1.2.4.1. latviešu valodā:
1.2.4.1.1. no pieci līdz divdesmit cilvēki 
21,34 euro;
1.2.4.1.2. no divdesmit viena līdz piecdes-
mit cilvēki 28,46 euro; 
1.3. telpu noma:
1.3.1. semināriem, konferencēm, lekcijām:
1.3.1.1. lielā zāle 4,98 euro/h + PVN; 
1.3.1.2. mazā zāle 3,56 euro/h + PVN;
1.3.2. saviesīgiem pasākumiem:
1.3.2.1. lielā zāle 7,11 euro/h + PVN; 
1.3.2.2. mazā zāle 4,27 euro/h + PVN;
1.3.3. kāzu rīkošanai:
1.3.3.1. lielā zāle 142,29 euro/diennaktī + 
PVN; 
1.3.4. kāzu ceremoniju rīkošanai:
1.3.4.1. lielā zāle  35,57 euro/h + PVN; 
1.3.4.2. mazā zāle 21,34 euro/h + PVN;
1.3.5. retro istaba ar gultu jaunajam pārim 
28,46 euro/diennaktī + PVN;
1.3.6. telpas nakšņošanai līdz 30 cilvēkiem 
21,34 euro/diennaktī + PVN;
1.3.7. muzeja teritorija ārpus pils (zaļā zona 
pie pils) 2,85 euro/diennaktī par 100m2 + 
PVN.
1.4. muzeja pedagoģiskās programmas:
1.4.1. „Bez pagātnes nav nākotnes” no 
pirmās līdz divpadsmitajai klasei:
1.4.1.1.Varakļānu novada skolu audzēk-
ņiem bezmaksas;

Turpinājums 5. lpp.
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Informācijai:
Varakļānu novada laikrakstā „Varakļonīts”  tiek sveikti jubilāri, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Varakļānu novada administratīvajā 
teritorijā /Varakļānu pilsēta, Varakļānu pagasts, Murmastienes pagasts/.
Ja persona, kuras deklarētā dzīvesvieta nav Varakļānu novada administratīvajā teritorijā un  vēlas tikt sumināts ar laikraksta 
starpniecību, jāsazinās ar redaktori  A. Jaunzemi.

Sirsnīgi sveicam 
decembra jubilārus !

15
Klaudija Frolova
Edijs Seils

18
Renāte Cakule
Ieva Dzērvīte
Diāna Ivanova
Līga Rozenfelde
Dāvids Vanags

20
Norberts Činkurs
Ieva Ozoliņa
Gundega Pastare
Agnese Poļaka
Edijs Selickis

25
Rūdolfs Bērziņš
Oskars Bērziņš
Edgars Dolgais
Madara Sondore
Linards Stafeckis
Jānis Strods
Kaspars Strods
Vjačeslavs Strogovs
Lāsma Šķēle
Sabīne Žuga

Tik labam būt kā sniegam –
Apsegt, sildīt un mierināt.
Dienu ceļus, rūpju izdangātus,
Ar baltu mīlestību klāt.
  /Ā. Elksne/

30
Ivars Leitāns-Šķēls
Raitis Šķēls
Māris Trops
Regīna Vilkauša
Jevgeņijs Vlasovs
Kaspars Zvaigzne

35
Aigars Bekmanis
Kristīne Jēkabsone
Aivars Līpiņš

40
Ivars Ikaunieks
Kristīne Kļaviņa
Inita Nišena
Valērija Piziča
Vineta Spridzāne

45
Elita Briška
Ilze Kanča
Ēriks Platačs
Ilmārs Trokša
Dzintars Trušelis

50
Sandra Gritāne
Dzintars Kaniņš
Terese Korsaka
Ēriks Leimanis
Edvīns Mālnieks
Laimonis Šimonis

55
Aleksandrs 
Bogdanovs
Antons Cvilikovskis
Jefi ms Frolovs
Jāzeps Korsaks
Nellija Poča
Jāzeps Trops
Antoņina Vaļka

60
Valentīna Krasovska
Dzidra Leimane
Janīna Pauniņa

65
Staņislava Poče

75
Pēteris Čeičinieks

80
Aleksandrina 
Bartaševiča
Leontina Čevere
Antons Gruduls

85
Zenta Bočkāne
Broņislava Broka
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Sirsnīgi sveicam 
decembra jubilārus !

Turpinājums 6. lpp.

1.4.1.2. citu Latvijas skolu audzēkņiem                                       
0,43 euro;
1.4.2. „Princeses stāsts” no pirmās līdz 
devītajai klasei:
1.4.2.1. Varakļānu novada skolu 
audzēkņiem 0,43 euro;
1.4.2.2. citu Latvijas skolu audzēkņiem                                       
0,71 euro;
1.4.3. „Purvs dzīvībai” no pirmās līdz 
divpadsmitajai klasei:
1.4.3.1. Varakļānu novada skolu 
audzēkņiem bezmaksas;
1.4.3.2. citu Latvijas skolu audzēkņiem                                       
0,43 euro;
1.4.4. „Mana sapņu pils” pirmsskolas, 
no pirmās līdz trešajai klasei un speciālo 
skolu bērniem:
1.4.4.1. Varakļānu novada skolu 
audzēkņiem bezmaksas;
1.4.4.2. citu Latvijas skolu audzēkņiem                                       
bezmaksas;
1.4.5. programma jaunlaulātajiem „Ceļš 
uz titulu” 35,57 euro;
1.4.5.1. jaunlaulātajiem  bezmaksas; 
1.4.5.2. ieejas maksa par katru viesi                                          
0,43 euro;
1.4.6. programma precētiem pāriem – 50 
gadi kopdzīvē „Zelta tituls” 28,46 euro;
1.4.6.1. zelta kāzu pārim bezmaksas;                                                         
1.4.6.2. ieejas maksa par katru viesi                                          
0,43 euro;
1.5. iespieddarbi:
1.5.1. grāmata „Izglītības līkloči 
Varakļānos un apkārtnē” (2007. g.) 3,69 
euro;
1.5.2. buklets „Varakļānu novads” (2012. 
g.) 0,57 euro;
1.5.3. uzlīmes „Varakļānu pils”                                                                
0,06 euro.”

23. Par izmaiņām Varakļānu novada 
domes 31.01.2013. lēmumā Nr. 1-18 „Par 
maksas pakalpojumu izcenojumiem Vara-
kļānu kultūras namā”

1. Izdarīt izmaiņas 31.01.2013. Va-
rakļānu novada domes lēmumā Nr. 1.18 
„Par maksas pakalpojumu izcenojumiem 
Varakļānu kultūras namā”, izsakot lēmuma 
1. punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikt Varakļānu kultūras nama 
maksas pakalpojumu izcenojumus šādos 
apmēros:

1.1. telpu noma:
1.1.1. banketu rīkošana:
1.1.1.1. lielā zāle 9,96 euro/h + PVN;
1.1.1.2. mazās zāles 4,98 euro/h + 

PVN;
1.1.2. prezentāciju, semināru, lekciju 

rīkošana:
1.1.2.1. lielā zāle 4,98 euro/h + PVN 

(ne mazāk kā 14,00 euro);
1.1.2.2. mazās zāles 2,85 euro/h + 

PVN (ne mazāk kā 7,00 euro);
1.1.3. tirdzniecība:
1.1.3.1. lielā zāle 4,98 euro/h + PVN 

(ne mazāk kā 14,00 euro);
1.1.3.2. mazās zāles 2,85 euro/h + 

PVN (ne mazāk kā 7,00 euro );
1.1.3.3. foajē telpa 2,13 euro/h + PVN;
1.1.4. diskotēku, atpūtas vakaru u.c. 

izklaides pasākumu rīkošana – 15% no 
bruto ieņēmumiem vai pēc vienošanās;

1.1.5. izlaiduma balles rīkošana (lielā 
zāle) 2,13 euro/h + PVN;

1.2. inventāra noma:
1.2.1.1. galdi 2,85 euro/gab +PVN 

(par diennakti)”.
24. Par izmaiņām Murmastienes kultū-

ras centra nolikuma 2. pielikumā
1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu nova-

da domes 27.10.2011. lēmumu Nr. 11.2 
apstiprinātā Murmastienes kultūras centra 
nolikuma 2. pielikumā „Murmastienes KC 
telpu nomas maksas izcenojumi”, izsakot 
to šādā redakcijā:

„1. Zāles noma:
1.1. semināriem, konferencēm, lekci-

jām 4,27 euro/h,
1.2. saviesīgiem pasākumiem 5,69 

euro/h vai 113,83 euro/diennaktī.
2. Palīgtelpa 0,71 euro/h.

3. Virtuve 0,71 euro//h”.
25. Par izmaiņām Stirnienes tautas 

nama nolikuma 1. pielikumā
1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu nova-

da domes 30.05.2013. lēmumu Nr. 8.4 ap-
stiprinātā Stirnienes tautas nama nolikuma 
1. pielikumā „Stirnienes tautas nama telpu 
iznomāšanas cenrādis”, izsakot to šādā 
redakcijā:

„1. Zāles noma:
1.1. semināriem, konferencēm, lekci-

jām 4,27 euro/h;
1.2. saviesīgiem pasākumiem 5,69 

euro/h vai 113,83 euro/diennaktī.
2. Palīgtelpa 0,71 euro/h”.
26. Par izmaiņām Varakļānu tautas 

bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pieli-
kumā

1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu nova-
da domes 29.10.2009. lēmumu Nr. 10.4 
apstiprināto Varakļānu tautas bibliotēkas 
lietošanas noteikumu 2. pielikumā „Vara-
kļānu tautas bibliotēkas maksas pakalpo-
jumi”, izsakot to šādā redakcijā:

Nr.
p.k. Maksas pakalpojums cena 

(euro)
1. Izdruka no datora
1.1. A4 formāta melnbalta izdruka – 1 lpp. 0,07
1.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,14
1.3. A4 formāta krāsains attēls – 1 lpp. 0,28
2. Kopēšana
2.1. Kopijas no bibliotēkas krājuma
2.1.1. A4 formāta melnbalts teksts – 1 lpp. 0,07
2.1.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,14
2.1.3. A4 formāta krāsains teksts – 1 lpp. 0,14
2.1.4. A4 formāta krāsains teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,28
2.2. Kopijas no apmeklētāja dokumentiem *
2.2.1. A4 formāta melnbalts teksts – 1 lpp. 0,09
2.2.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,17
2.2.3. A4 formāta krāsains teksts – 1 lpp. 0,17
2.2.4. A4 formāta krāsains teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,34
3. Skenēšana
3.1. Oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā 

formā – 1 lpp. attēla formātā
0,07

4. Laminēšana
4.1. A3 formāts 1,14
4.2. A4 formāts 0,57
4.3. Par A4 mazāks formāts 0,28
5. Maksa par atkārtotu lasītāja kartes izsniegšanu 1,42
6. Informācijas meklēšana un atlase internetā, ja to veic 

bibliotēkas darbinieks (viena vienība)
0,71

7. Pasūtīšana SbA (starpbibliotēku abonementa kārtā)  Pasta 
izdevumi

* - kopijām no apmeklētāja dokumentiem tiek piemērota likumā noteiktā pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN ) likme

27. Par izmaiņām Murmastienes bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pielikumā
1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu novada domes 30.12.2009. lēmumu Nr. 13.3 apstipri-

nāto Murmastienes bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pielikumā „Maksas pakalpojumu 
veidi un cenrādis Varakļānu novada Murmastienes bibliotēkā”, izsakot to šādā redakcijā:
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Pakalpojums (A4 formāta lapa) Vienību 
skaits

cena 
(euro)

Teksta lāzerizdruka:  melnbalta
                                     krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

0,07
0,14

Attēla lāzerizdruka:  melnbalta
                                    krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

0,14
0,28

Attēla un teksta (uz vienas lappuses) lāzerizdruka:
1) ja teksts aizņem vairāk par 50% no izdrukas: 
                              melnbalta                                                                                                                 
                              krāsaina
2) ja attēls aizņem vairāk par 50% no izdrukas:
                              melnbalta
                              krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

1 lappuse
1 lappuse

0,07
0,14

0,14
0,28

Teksta kopija:      melnbalta
                              krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

0,07
0,14

Attēla kopija:       melnbalta
                              krāsaina 

1 lappuse
1 lappuse

0,14
0,28

Attēla un teksta (uz vienas lappuses) kopija: 
1) ja teksts aizņem vairāk par 50% no kopijas : 
                             melnbalta                                                                                                                 
                             krāsaina
2) ja attēls aizņem vairāk par 50% no kopijas:
                             melnbalta
                             krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

1 lappuse
1 lappuse

0,07
0,14

0,14
0,28

Dokumentu skenēšana ar informācijas saglabāšanu 
elektroniskā formā: melnbalta
                                  krāsaina

1 lappuse
1 lappuse

0,14
0,28

Dokumentu elektroniska sagatavošana un pārsūtīšana 1dokuments 0,14
Izdevumu pasūtīšana SbA kārtā Pasta 

izdevumi
 
28. Par izmaiņām Stirnienes bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pielikumā:
1. Izdarīt izmaiņas ar Varakļānu novada domes 30.12.2009. lēmumu Nr. 13.4 apstip-

rināto Stirnienes bibliotēkas lietošanas noteikumu 2. pielikumā „Stirnienes bibliotēkas 
maksas pakalpojumi”, izsakot to šādā redakcijā:   

Nr.
p.k. Maksas pakalpojums cena 

(euro)
1. Izdruka no datora
1.1. A4 formāta melnbalta izdruka – 1 lpp. 0,07
1.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,14
1.3. A4 formāta krāsains attēls – 1 lpp. 0,28
2. Kopēšana

2.1. Kopijas no bibliotēkas krājuma
2.1.1. A4 formāta melnbalts teksts – 1 lpp. 0,07
2.1.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,14
2.1.3. A4 formāta krāsains teksts – 1 lpp. 0,14
2.1.4. A4 formāta krāsains teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,28

2.2. Kopijas no apmeklētāja dokumentiem *
2.2.1. A4 formāta melnbalts teksts – 1 lpp. 0,09
2.2.2. A4 formāta melnbalts teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,17
2.2.3. A4 formāta krāsains teksts – 1 lpp. 0,17
2.2.4. A4 formāta krāsains teksts ar attēlu vai attēls – 1 lpp. 0,34
3. Skenēšana
3.1. Oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā 

formā – 1 lpp. attēla formātā
0,07

* - kopijām no apmeklētāja dokumentiem tiek piemērota likumā noteiktā pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN ) likme.

29. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 2013./2014.mācību 
gada II semestrī:

1. 2013./2014. mācību gada II semestrī nodrošināt visiem Varakļānu novada vispār-
izglītojošo skolu audzēkņiem bezmaksas ēdināšanu ar zupu 0,35 euro vērtībā vienu reizi 
dienā.

2. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – Varakļānu novada vispārizglītojošo 
skolu skolēniem un 5–6-gadīgajiem bērniem Murmastienes un Stirnienes pamatskolas 
(papildus bezmaksas zupai) – uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas 
0,50 euro/dienā.

3. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – Varakļānu pirsskolas izglītības ies-
tādes „Sprīdītis” 5–6-gadīgo grupas bērniem, citu novadu arodskolu audzēkņiem – uz 
vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 0,85 euro/dienā.

4. Bezmaksas zupas un brīvpusdienu 
izdevumus segt no sociālajai palīdzībai 
paredzētajiem pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem.

5. Apstiprināt vecāku maksu par ēdi-
nāšanu:

5.1. pusdienas Stirnienes un Mur-
mastienes pamatskolās – 0,50 euro/dienā;

5.2. launags Stirnienes un Murmastie-
nes pamatskolās – 0,28 euro/dienā;

5.3. 3–4-gadīgo bērnu grupai Mur-
mastienes pamatskolā 0,85 euro/dienā,

t.sk. brokastis – 0,14 euro;
 pusdienas – 0,57 euro;
 launags – 0,14 euro;
5.4. Varakļānu PII „Sprīdītis” 1,20 

euro/dienā,
t.sk. brokastis – 0,28 euro;
 pusdienas – 0,64 euro;
 launags – 0,28 euro. 
6. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas 

Stirnienes pamatskolas internātā – 1,14 
euro/dienā,

t.sk. brokastis – 0,36 euro;
 launags – 0,28 euro;
 vakariņas – 0,50 euro.
6.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksājums 

par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas in-
ternātā ir 50% apmērā no pilnās cenas.

30. Par sadzīves atkritumu savākša-
nas un izvešanas pakalpojuma tarifa ap-
stiprināšanu:

1. Apstiprināt Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA sniegtā pa-
kalpojuma – cieto sadzīves atkritumu sa-
vākšana un transportēšana maksu: 15,22 
euro/ m3 (10,70 Ls/m3);

1.1. Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA apsaimniekoto daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem –  1,42 
euro/cilv. (1,00 Ls/cilv.) mēnesī.

2. Uzdot Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 
I.Basankovičs) vismaz 1 mēnesi pirms šī 
lēmuma 1. punktā noteikto izcenojumu 
pielietošanas rakstiski brīdināti pakalpo-
juma saņēmējus par maksas izmaiņām.

31. Par naudas balvu piešķiršanu no-
zīmīgās dzīves jubilejās.

32. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

33. Par sociālās gultas pakalpojuma 
līgumu pagarināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma nosauku-
ma maiņu.

35. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” pamatkapitāla palielināšanu.  

36. Par grozījumiem 25.10.2012. Va-
rakļānu novada domes sēdes lēmumā Nr. 
12.2. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.

37. Par zemes ierīcības projekta 
„Jaunbirznieki” apstiprināšanu.

38. Par zemes ierīcības projekta „Kan-
ču Rāceņi” apstiprināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma „Gailīši” 
sadalīšanu.

40. Par Jūlijas Indričānes ievietošanu 
īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā.

 

Turpinājums no 5. lpp.
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Šajās dienās lielu satraukumu ir sa-
cēlusi ūdens skaitītāju maiņa un ūdens 
uzskaites pārbaude. „Labie” ļautiņi brī-
dina iedzīvotājus bezmaz vai ar pasau-
les galu, taču tas tā nav, notiek parasta 
ūdens lietošanas kārtības, uzraudzības 
un padeves noteikumu respektēšana. 
Šajā valstī, kuras pilsoņi esam, ir vienota 
kārtība, vienkāršāk – likums un likuma 
normas, pēc kurām dzīvojam un kas 
mums ir jāievēro. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1013 
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu” nosaka ūdens lie-
tošanas un norēķinu kārtību par šā pa-
kalpojuma saņemšanu. Šis normatīvs 
nosaka, ka pārvaldniekam ir tiesības pār-
baudīt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumus, tā darbību un plombu stāvok-
li. Skaitītajiem jābūt verificētiem, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, tas ir – vienu reizi 
četros gados. Mūsu mājās uzstādītajiem 
ūdens skaitītājiem šis termiņš ir krietni 
pāri likumā teiktajam. Tāpēc ir nepiecie-
šama vai nu verifikācija, vai veco skaitī-
tāju nomaiņa. Turklāt vecie skaitītāji nav 
droši pret blēžiem. Pašreiz daudzi krūmu 
mehāniķi lielās ar saviem izgudrojumu un 
iesaka krāpties arī paziņām. Jaunie skai-
tītāji ir ar lielāku precizitāti un aizsardzību 
pret blēžiem. Tas ir viens no apstākļiem, 
kāpēc ir nolemts mainīt skaitītājus, bet ne 
verificēt. Otrs ir tas, ka skaitītāju darba 
mūžs ir 6 gadi. Vairums skaitītāju ir sa-
snieguši šo cienījamo vecumu un tātad 
nav derīgi turpmākā lietošanā. Tie skaitī-
tāji, kuriem ir četri gadi, tos varētu verifi-
cēt, bet diemžēl pēc verifikācijas skaitītājs 
varēs kalpot divus gadus, jo beigsies viņa 
darba mūžs. Protams, ir firmas, kuras 
piedāvā skaitītājus ar deviņu gadu lielu 
darba mūžu, bet tie arī ir divreiz dārgāki. 
Verificējot skaitītājus, pārbauda tā darbo-
šanos, bet, ja skaitītājs izrādās nederīgs, 
naudu par pārbaudi jāmaksā tāpat. Tā 
nu iznāk, ka drošāk un izdevīgāk ir skai-
tītājus nomainīt. Skaitītāju maiņas paketē 
ietilps skaitītājs un tā maiņa, kas izmak-
sā vienpadsmit lati un četrdesmit santīmi 
kurā ietverta PVN likme. Jāpiebilst, ka ve-
ciem skaitītajiem ir tendence uzrādīt lie-
lāku ūdens rādījumu. Tuvākajā laikā tiks 
uzstādītas kastītes, kurās katra mēneša 
pirmajās dienās līdz piektajam datumam 
ūdens lietotāji rakstiski iesniegs ziņas par 
ūdens skaitītāju rādījumiem. Papīra for-
māts brīvi izvēlēts ar sekojošu ziņu satu-
ru, iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, ja 
ir divi skaitītāji, tad arī skaitītāja numurs 

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA informē

uzskaites kārtība. Māju pilnvarotās perso-
nas vai vecākie varēs iepazīties ar nolasī-
tajiem skaitītāju rādījumiem. Uzņēmums 
veic ūdens skaitītāja maiņu atbilstoši ap-
rēķinātajam izcenojumam – 16,22 EUR 
(11,40 Ls) ieskaitot PVN, cenā ietilpst 
verificēts atbilstošas klases ūdens skaitī-
tājs, plombu pārbaude, demontāža, vecā 
skaitītāja tehniskā stāvokļa noteikšana, 
jaunā skaitītāja uzstādīšana, plombēša-
na, ņemšana uzskaitē.

Ja ūdens skaitītāja maiņu veic cits 
operators, uzņēmuma izmaksas sastā-
da:

plombu pārbaude un ūdens skaitītāja • 
demontāžas akta sastādīšana, ūdens 
skaitītāja tehniskā stāvokļa noteikšana 
– 3,06 EUR (2,15 Ls);
verificēta vai jauna skaitītāja noplom-• 
bēšana un uzskaites akta sagatavoša-
na 3.06 EUR (2,15 Ls).

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA aicina iedzīvotājus būt 
atbildīgiem pret savu īpašumu, vien-
mēr nekavējoties ziņot par ūdensvadu 
plīsumiem un dažādām citām avārijas 
situācijām, kā rezultātā veidojas ūdens 
zudumi, kas var būtiski ietekmēt patērē-
tāju rēķinus par komunālajiem pakalpo-
jumiem.

Ar 2013. gada 28. novembra Va-
rakļānu novada domes sēdes lēmumu 
Nr. 20 tika apstiprināts cieto sadzīves 
atkritumu savākšanas un izvešanas ta-
rifs Varakļānu novada pašvaldības te-
ritorijā – 15,22 euro /m3 (10,70 Ls/m3), 
kopā ar pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) – 18,42 euro/m3 (12,95 Ls/m3).

Par 1 konteinera (tilpums 0,24 m3) 
izvešanu jāmaksā:

Nosaukums
Summa 
bez PVN

PVN Kopā

EUR LVL EUR LVL EUR LVL

Atkritumu izvešana konteineros (0,24 m3) 3,65 2,57 0,77 0,54 4,42 3,11

Konteinera noma (0,24 m3) 0,60 0,42 0,13 0,09 0,73 0,51

KOPĀ PAR 1 KONTEINERU (0,24 m3) 4,25 2,99 0,90 0,63 5,15 3,62

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekoto daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem – 1,42 euro /cilv. (1,00 Ls/cilv.), kopā ar PVN – 1,72 euro/cilv. (1,21 
Ls/cilv.).

Konteineru nomas maksa nemainās.
Jaunais tarifs stāsies spēkā ar 2014. gada 1. februāri.

 Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA administrācija 
t. 64860710

atbilstoši tā rādījumam, ja īpašumā viens 
skaitītājs skaitītāja numuru var nerakstīt. 

Ūdens uzskaites kārtību nosaka  
MK Noteikumu Nr. 1013 19.  punkts. Tur 
teikts, ka katras mājas ūdens pievadā ir 
jābūt verificētam ūdens skaitītājam, kurš 
nosaka kopējo mājas ūdens patēriņu. 
Starpība, kas ir starp mājas kopējā skai-
tītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos no-
teikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avāri-
jās un remontdarbos nopludināto ūdens 
daudzumu, tiek izdalīta uz visiem ūdens 
lietotājiem. Noteikumi nosaka, ka gadī-
jumos ja:

nav iesniegta informācija par ūdens • 
skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēne-
šus pēc kārtas;
nav uzstādīti ūdens skaitītāji; • 
dzīvokļa īpašnieks nenodrošina iespē-• 
ju pārbaudīt skaitītāju;
skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka • 
ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie 
nav noplombēti, to plombējums ir bo-
jāts vai tie nav verificēti triju mēnešu 
laikā pēc verificēšanas termiņa bei-
gām, ūdens patēriņa starpība tiek sa-
dalīta starp šiem lietotājiem.

Lai novērstu nesaprašanos, lūdzam 
ūdens lietotājus pārliecināties par to, 
vai Jūsu īpašumā atrodošais skaitītājs 
ir atbilstošs prasībām un ir atbilstoši 
sertificēts, kā arī vai tam nav beidzies 
verifikācijas un derīguma laiks. Likuma 
norma pieļauj veikt skaitītāja maiņu citai 
personai, bet nosaka pakalpojuma snie-
dzēja klātbūtni skaitītāja demontāžas un 
montāžas gadījumā.

Atbilstoši MK noteikumu prasībām 
no 2014. gada tiks ieviesta šāda ūdens 
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Valsts zemes dienests (VZD) ik 
gadu veic masveida nekustamo īpašu-
mu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrā-
lo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc nor-
matīvajos aktos noteiktajām formulām, 
ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes 
vērtības (atbilstoši īpašuma izmantoša-
nas veidam) un Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā 
(Kadastra informācijas sistēmā) fi ksētos 
vērtējamo objektu (zemes vienību  un 
būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā 
iegūtās kadastrālās vērtības tiek izman-
totas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc 
tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves 
vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par ka-
dastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. 
gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpa-
šuma tirgus tendences un citi vērtību 
noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ 
tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informā-
cija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darī-
jumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. ga-
dam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā 
valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) 
darījumi. 

Varakļānu novadā minētajā periodā 
aktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi – 
reģistrēti vairāk nekā 60 darījumi, un tās 
cenas turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. 
Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte ne-
bija tik liela. Visā novadā reģistrēti gandrīz 
40 darījumi, kuros zeme pārdota kopā ar 
ēkām, un 20 darījumi ar dzīvokļiem. 

2014. gadā būtiskākās izmaiņas ze-
mes bāzes vērtībās būs lauksaimniecī-
bas zemei pagastu  teritorijā un komerc-
darbības īpašumiem Varakļānu pilsētā 
un Varakļānu pagasta lauku teritorijā.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi, 
bāzes vērtība lauksaimniecībā izman-
tojamai zemei pagastos pieaugs vidēji 
par 30%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes 
vērtība 2014. gadā būs 370 Ls/ha, līdzši-
nējās 270 Ls/ha vietā.

Komercdarbības īpašumu grupai 
izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spē-
kā esošais bija apstiprināts 2009. gadā 
ekonomiskās krīzes sākumposmā. Va-
rakļānu pilsētā, nodalot  neapgūtas, pēc 
platības lielas teritorijas, izveidota vērtību 
zona Pārējā pilsētas daļa. Tajā  atbilstoši 
vispārējam vērtību līmenim, komercdar-
bības zemei bāzes vērtība samazināsies 
no 0.45 Ls/m² uz 0.35 Ls/m².

Varakļānu pagastā izveidota pie-

pilsētas zona Kokari, kurā saglabāsies 
spēkā esošā zemes bāzes vērtība (0.35 
Ls/m²), bet komercdarbībai mazāk pie-
vilcīgajā lauku teritorijā, tā samazināsies 
no 0.35 Ls/m² uz 0.20 Ls/m². 

Kadastrālo vērtību izmaiņas 
Varakļānu novadā 2014. gadā (mazpilsēta un 2 pagasti)

Bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzī-
vojamajiem īpašumiem un ražošanas 
objektiem.

Kadastrālo vērtību kopsummas 
Varakļānu novadā kopumā zemei pieau-
gušas par 20%, savukārt ēkām nemai-
nās.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības 
ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 
1. janvāra tās, atbilstoši Latvijas Bankas 
valūtas kursam, būs pieejamas eiro, tā-
pat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu 
grupā bāzes vērtības nav mainījušās, 
tomēr kadastrālās vērtības var mainī-
ties, ja notikušas izmaiņas objektu datos 
(piemēram, pašvaldība mainījusi zemes 
lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūti-
nājumi). Ja Kadastra informācijas sistē-
mā reģistrētie dati neatbilst īpašuma pa-
tiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku 
pienākums ir ierosināt datu aktualizāci-
ju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informā-
cijas sistēmā reģistrētajiem objekta da-
tiem un prognozēto kadastrālo vērtību 
var uzzināt datu publicēšanas portālā 
www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo 
vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas 
lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī in-
formatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā 
vērtība”, kas pieejams VZD klientu ap-
kalpošanas centros visā Latvijā.

Jaunumi lauku uzņēmējiem
Būs pieejams atbalsts tūrisma ak-

tivitāšu veicināšanai. No 2014. gada 
2. janvāra līdz 2014. gada 31. janvārim 
tiek izsludināta projektu iesniegumu 
pieņemšana pasākumam „Tūrisma ak-
tivitāšu veicināšana.” Kopējais pieeja-
mais publiskais fi nansējums pasākumā 
ir EUR 890 000.

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauk-
saimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, 
attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un 
ar tūrismu saistītos pakalpojumus un 
infrastruktūru. Tiks atbalstītas dažādas 
aktivitātes, piemēram, peldvietu labie-
kārtošana, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļ-
laukumu, atrakciju, veloceliņu izveide 
un labiekārtošana, sporta laukumu un 
sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas 
ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pa-
kalpojumā u.c.

Pasākuma projektu īstenošanas 
beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projektu iesniegumu apstiprināša-
nu.

Projekta iesnieguma veidlapa un 
apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

Lauku atbalsta dienests informē, 
ka vienotā platības maksājuma at-
balsts valstī kārtējā gadā pārsniedz 
kopējo pieejamo atbalsta apmēru, 
tāpēc veicot atbalsta izmaksu, vieno-
tā platības maksājuma 2013. gada at-
balsta likmei jāpiemēro samazinājuma 
koefi cients 0,920622. Vienotā platības 
maksājuma likme 2013. gadā pēc sa-
mazinājuma koefi cienta piemēroša-
nas ir 60,54 Ls/ha.

Varakļānu pilsētas un 
piepilsētas komercdarbības 
vērtību zonas 2014. gadam, 

bāzes vērtības Ls/m², iesvītrots 
zemes vērtību samazinājums, 
salīdzinājumā ar 2013. gadu.
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Kāpēc cilvēki 
turas pie ticības

Svētki Daugavpilī

Vispārēja atbilde uz šo jautājumu ir 
ļoti vienkārša: cilvēki turas pie ticības tā-
pēc, ka viņi ir cilvēki, bet ne lopi vai meža 
zvēri. Vēsture ir lieciniece, ka pavisam 
bez ticības cilvēki nevar iztikt. Neiztiek pat 
mūslaiku neticīgie: netic Dievam – tic kam 
citam. Bet ko viņiem tāda ticība dos?

Toties ticība patiesam Dievam dod ti-
cīgajam spēku visās dzīves grūtībās. Ticī-
ba paceļ cilvēkus garīgi un ar to dara viņu 
laimīgu. Mieru un līdzsvaru ticība sniedz 
katram cilvēkam, kas ticību ņem nopietni 
un cenšas saskaņā ar to dzīvot.

Ticība iedvesmo cilvēkus uz labiem 
darbiem un veicina mīlestību uz citiem. 
Kas lai saskaitītu tās dāvanas, kas Zie-
massvētku priekšvakarā ceļo uz trūkum-
cietēju dzīvokļiem, uz bāriņu un nespēj-
nieku patversmēm, nerunājot nemaz par 
radu un paziņu apdāvināšanu. Šo devī-
bas un atteikšanās garu uz šo zemi atne-
sa mūsu Pestītājs, dzimdams kā patiess 
cilvēks Betlēmes kūtiņā. Viņa nabadzība 
pamudināja turienes ganus steigties uz 
kūtiņu ar savām trūcīgajām dāvanām. 
No tā laika bagāti un nabagi ir staigājuši 
labdarības ceļus, un to staigātājus nekad 
neizmirst, kamēr šis cilvēku dzimums pa-
stāvēs. Pat mazi bērni mācās staigāt šos 
ceļus.

Mīļie vecāki!
Audziniet savus bērnus tādā garā, lai 

tie jau no mazotnes mācās savas vajadzī-
bas un vēlēšanās izteikt mūsu Pestītājam 
Jēzum Kristum un būt  pateicīgi viņam 
par katru dāvanu.

Šovakar un arī pārējās Ziemassvētku 
dienās pateiksimies Pestītājam par viņa 
dievišķo mācību, kas cilvēkus veido par 
cilvēka vārda cienīgiem, un sūdzēsim vi-
ņam savas bēdas un grūtības. Ja citreiz 
viņš tās uzklausa, tad sevišķi dzirdīgs 
viņš būs savas dzimšanas piemiņas die-
nā, jo arī Dievs Tēvs šinī svinīgajā laikā 
ievēros katru nopietnu un derīgu savu 
bērnu lūgumu.

Dievs Tēvs neatstās neievērotus sava 
Dēla Jēzus Kristus dzimšanas piemiņas 
dienā uz debesīm sūtītos viņa ticīgo lūgu-
mus. Tāpēc visi lūgsimies! Amen.

Sirsnīgi un vismīļākie 
sveicieni no draudzes 

priesteriem Adventā un 
Ziemassvētkos!

Avots: Julijans Kardināls Vaivods, Mācība 
Ziemassvētku vigilijas vakarā; Īsas mācības, 
visa gada svētdienām un galvenajām svētku 
dienām, Liepājā 1954. gadā, Rīgas Metropoli-
jas kūrijas izdevusms, 1993, 38–40 lpp.

13. novembrī Varakļānu pilsētas pen-
sionāru padome „Pīlādzītis” un senioru 
deju kopa „Vēlziedes un pīlādži” devās 
ciemos uz Sociālās aprūpes un rehabili-
tācijas dienas centru Daugavpilī. Centra 
darbinieki mūs viesmīlīgi sagaidīja, pa-
stāstīja par centra darbību. Centrā dar-
bojas vairāk kā 20 dažādas biedrības un 
sabiedriskās grupas. Apskatījām trena-
žieru zāli, bibliotēku, datoru klasi un dau-
dzas citas telpas, pabijām kora „Malinovij 
zvon” mēģinājumā, kur kora dalībnieki 

mums sniedza nelielu koncertu. Vēlāk 
apmeklējam Latviešu namu Daugavpils 
centrā. Pēcpusdienā kopā ar ansambli 
„Cerība” un deju grupu „Smaids” mūsu 
dejotāji sniedza koncertu Sociālās aprū-
pes centra apmeklētājiem, kas bija veltīts 
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. 
gadadienai.

Paldies Varakļānu novada domei par 
transportu, Guntaram Skutelim par sagā-
dāto „groziņu”.

A. Jaunzeme

Svētku koncerta dalībnieki.

Uzsniga sniedziņš balts,
Balts kā visbaltākie milti...

Pienākusi ziema, un sācies skais-
tākais laiks bērniem un pastniekiem. 
Varam slidināties pa ielām un brist pa 
sniega kupenām.

Patīkami iznēsāt preses izdevu-
mus, ja tos ir ērti ievietot pasta kastī-
tēs, bet ir arī skaisti putnu būrīši, kur 
visi sūtījumi ir jāsaloka.

Piegādājot preses izdevumus, ir 
patīkami pēc kārtējās sniega tīrīšanas 
ieraudzīt iztīrītu taciņu arī līdz pasta 
kastītei. Priecē pasta kastītes, kas ir 
labi saredzamas un nav noslēpušās 
krūmos vai zemākā grāvītī vēl aizvien 
ar uzrakstu „POČTA”. Un kur nu vēl šie 
jaukie mājas sargi, nekožoši, ar smai-
dīgām acīm, luncinošu asti, bet pār-
bauda apavus un apģērba biezumu.

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais 
gads, kad viens otram vēlam mīlestī-
bu, veselību un pārticību, tad darīsim, 
lai tā saglabātos arī ziemas sniegos un 
atkušņa dienās. Cienīsim viens otru!

Jaukus svētkus vēlot – 
pastnieces

01.11. Varakļānos, pa Latgales 
prospektu pils. E. U. vadīja velosipēdu 
alkohola reibuma stāvoklī, pārbaudē 
konstatētas 1,29 promiles alkohola.

01.11. Varakļānos, pa Latgales 
prospektu pils. A. S. vadīja velosipēdu 
alkohola reibuma stāvoklī, pārbaudē 
konstatētas 1.17 promiles alkohola.

05.11. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
veikala „Saules” piekauts pils. R. C.

07.11. Varakļānos, pa Rīgas ielu 
pils. J. M. vadīja velosipēdu alkohola 
reibuma stāvoklī, pārbaudē konstatē-
tas 1,84 promiles alkohola.

21.11. Murmastienē, Muižas ielā 
6, no SIA „GB Koks” pils. A. R. no-
zagts naudas maks ar naudu un SEB 
bankas kredītkarti.

29.11. Varakļānos, pa Kalēju ielu, 
pils. J. S. vadīja a/m Renault Megane 
bez jebkāda veida transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesībām un alkohola rei-
buma stāvoklī, pārbaudē konstatētas 
0,31 promiles alkohola.

M. Lindāns

Policijas 
informācija
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Latvieša daba mainās līdz ar gada-
laiku ritmiem. Dienvidniekiem ir karstas 
asinis, bet latvietī mīt plaša emociju gam-
ma. Spītējot pelēkajām rudens dienām, 
latvieša sirdī deg uguntiņa, ziemā tā pār-
vēršanas sapnī par cilvēcību. Pavasarī 
latvieša vēnās ielīst dzīvības spēks, kurš 
pulsē arvien spēcīgāk, līdz vasarā mūsu 
dvēseles uzzied!

Šīs dažādās emocijas ikviens varēja 
izjust 18. novembrī Varakļānu kultūras 
namā koncertā „Mana Latvija”.

Par to paldies sakām Varakļānu 
kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvam un senioru deju kolektīvam 
„Varavīksne” (vadītāja Marija Madžule), 
Varakļānu vidusskolas deju kolektīvam 
„Juntars” (vadītāja Ilona Cvetkova), pa-
sākuma vadītājiem Sigitai Tropai un Val-
teram Svilānam! Par ilggadēju sadarbību 
paldies pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” audzēkņiem (pedagoģes Līva 
Kanča un Aija Apeine) un Varakļānu mū-
zikas skolas audzēkņiem (pedagogi – 
Romāns Ivanovs, Sandra Solozemniece, 
Solvita Bērtule, Agnese Solozemniece, 
Agnija Strūberga)!

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Mana Latvija iedvesmo mani

Dzied bērnudārza audzēkņi.

Marija Madžule ar vidējās paaudzes un 
senioru deju kopu pārstāvjiem. 

Spēlē mūzikas skolas audzēknis 
Ivo Pizičs.

Ar patriotisma dzirkstelīti
Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas 

95. dzimšanas jubilejai mūsu pilsētā  no-
tika daudzi pasākumi.

11. novembris tradicionāli sākās ar 
lāpu gājienu, lai atcerētos un godinātu 
Brīvības cīnītājus par Latvijas neatkarību. 
Šīs iniciatīvas izpildījums Lāčplēša dienā 
pārsvarā pieder Varakļānu vidusskolas 
audzēkņiem, kas katru gadu kuplā skaitā 
dodas uz Varakļānu kapsētu pie Lāčplē-
ša ordeņa kavaliera Oto Bērziņa atdusas 
vietas un pieminekļa Brīvības cīnītājiem. 
Šogad par spīti lietum un dzestrajam vē-
jam kapsētā braši tika nodziedāta valsts 
himna un jaunsargiem izsniegtas apliecī-
bas; svētku uzrunu teica domes priekš-
sēdētājs Māris Justs, skolotājs Oskars 
Kančs.

„1920. gada 10. janvārī Latvijas na-
cionālās armijas karaspēks pēc īsas kau-
jas pie Skapstotiem ieņēma Varakļānus. 
Par parādīto drošsirdību cīņās par Lat-
vijas neatkarību četrpadsmit Varakļānu, 
Stirnienes, Murmastienes – Barkavas no-
vada neatkarības cīnītāji saņēma valsts 
augstāko apbalvojumu – Lāčplēša Kara 
ordeni. Tie ir: Logins Šolgunovs, Andrejs 
Ikaunieks, Otto Bērziņš, Aleksandrs Ser-
gejevs, Jānis Broks, Ivans Veselovs, An-
tons Salzemnieks, Lucijans Stafeckis, 

Konstantīns Sārna, Stanislavs Kančs, Iļja 
Purmalietis, Jevģēnijs Kozlovs, Antons 
Ikaunieks, Jānis Strods,“ fragments no  
katoļu priestera Vladislavs Lapeļa uzru-
nas.  

Gandrīz katrā mājas un dzīvokļa logā 
pilsētā šajā vakarā  plīvoja svecīšu gais-
miņa, pieminot Brīvības cīņās kritušos. 
Varakļānu kultūras namā varēja noska-
tīties kinofi lmu „Sapņu komanda 1935”. 
Pilsētu rotāja svecīšu simboli (mākslinie-

ce Lauma Ikše). Pie katras mājas svētkos 
plandīja Latvijas valsts karogs.

15. novembrī Varakļānu kultūras 
namā notika  Unas Celmas vēsturiskās 
ģimenes fi lmas „Mana koka stāsts” pirm-
izrāde kā svētku dāvana varakļāniešiem 
valsts 95. gadadienā. Novada muzeja 
darbinieki organizēja tikšanos ar fi lmas 
veidotājiem un direktore Terese Korsaka  
pastāstīja, kā toreiz notikusi fi lmēšana.
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Filmas sižets ataino mūsu valsts vēs-
turi. 16 gadus vecajam Jānim skolā uz-
dot mājasdarbu – izveidot savas dzimtas 
koku. Viņam izdodas izpētīt 4 paaudzes. 
Jāņa  vecvectēvs 1905. gada revolūcijas 
laikā dedzinājis muižas.  Kāds cits radi-
nieks ir bijis bagāts Valmieras tirgotājs, 
kāds – Ļeņinam uzticīgs sarkanais strēl-
nieks, cits – leģionārs, kurš aizbēdzis uz 
Zviedriju un tur piedzīvojis nodevību, gan 
komjauniete, kura devusies strādāt uz 
neskartajām zemēm pie Baikāla ezera. 
Visi šie cilvēku likteņi atdzīvināti, izmanto-
jot dokumentālus kadrus un ar aktieriem 
iestudētas spēlfilmas ainas. Muiža, kura 
toreiz tika „dedzināta“, bija grāfa Borha 
pils – Varakļānu novada muzejs. Blakus 
pazīstamiem latviešu aktieriem filmējās 
arī varakļānieši:  Aldis un Linda Grandā-
ni, Jānis Krasts, Gaitis Kostukevičs, Āris 
Sparāns un Gatis Sčuckis. Pirmizrādē 
piedalījās mākslinieciskā vadītāja Ilona 
Ivanova. Pasākuma laikā Varakļānu aktie-
riem tika pasniegti ziedi.

Kā sagaidīt un pavadīt Latvijas 95. 
dzimšanas dienu, pirmsskolas izglītības 
iestādē  „Sprīdītis” tika rūpīgi saplānots 
iepriekš. Patriotiskajā nedēļā bērni un 
darbinieki piesprauda pie apģērba vai 
iepina matos sarkanbaltsarkanas lentītes 
kā piederības simbolu Latvijai. Jau savlai-
cīgi tika strādāts pie koncerta program-
mas, ko audzēkņi sniedza savā iestādē 
un arī kultūras namā. Nodarbības, kas 
notika šajā nedēļā, tika izveidotas Lat-
vijas izzināšanai: par ūdeņiem, dzīvnie-
kiem, galvaspilsētu Rīgu, valsts himnu, 
ģerboni, valsts prezidentu un daudz ko 
citu atbilstoši bērnu vecumam; tika zīmē-
ti latvju raksti, no jauna dziedātas tautas 
dziesmas. Pie bērniem viesojās „viesi no 
Āfrikas“ un viņiem savukārt bērni stāstī-
ja par savu dārgo Dzimteni Latviju, viens 
otru pārtraukdami – tik daudz bija ko 
stāstīt. Tika paveikts arī kopējais darbs ar 
tēmu „Mana Latvija”; šie mākslas darbiņi 
pašreiz atrodas Varakļānu domes telpās.

Bērni deklamēja un klausījās Ojāra 
Vācieša dzeju; ciemos nāca mīļais Rūķis 
no grāmatas „Astoņi kustoņi “.

Tā katra bērna sirsniņā tika iedegta 
Latvijas patriotisma dzirkstelīte, par ko 
jāpateicas enerģiskajai un izdomas ba-
gātajai skolotājai Aijai Apeinei.

Varakļānu vidusskolā tradicionāli tika 
rīkots plašs svētku koncerts, kuru kopā 
izjuta arī skolēnu tuvinieki, radi un draugi. 
Skolēni pastāstīja par 95 gadiem Latvijas 
vēsturē, iepriecināja deju kolektīvu un 
koru sniegums, prieks par pirmās klases 
POP ansambļa sniegumu.

Veselības aprūpes centrā un dienas 
stacionārā svētku prieku patriotiskajā 
nedēļā ienesa  Folkloras kopa, Kristīnes 
Strodes vadībā izpildot tautas dziesmas 
un senus šlāgerus, kuri tuvi un mīļi šeit 

dzīvojušajiem. Centrā dzīvo arī Ignats 
Spridzāns, kurš ir dzimis vienā gadā un 
vienā dienā ar Latviju.  I8. novembrī tika 
svinētas 4 dzimšanas dienas un baudīta 
garda torte. Savukārt domes priekšsēdē-
tājs Māris Justs sveica deviņdesmit–piec-
gadnieku  jubilejā. 

Varakļānu pansionātā valsts svētki 
tika atzīmēti kopā ar Antoņinas Putniņas 
dzimšanas dienu, kura iekrīt tieši 18. no-
vembrī, pie bagātīgi klātiem galdiem; bija 
jautri visiem, jo piederīgie, kuri sveica ga-
viļnieci, bija ar skanīgām balsīm un bagā-
tu dziesmu pūru.

Labi sagatavots valsts svētku kon-
certs „Mana Latvija” tika rīkots 18. no-
vembrī Kultūras namā pēc novada kul-
tūras darba metodiķes Kristīnes Strodes 
scenārija. Koncerta vadītāji Sigita un 
Valters tēlaini stāstīja par Latvijas unikālo 
dabas skaistumu dažādos gadalaikos. 
Varakļānu mūzikas skolas pasniedzēji un 
audzēkņi bija sagatavojuši plašu svētku 
programmu: jauktais instrumentālais an-
samblis izpildīja Raimonda Paula dzies-
mu popūriju (vadītāja Sandra Solozem-
niece), spēlēja vijoļu ansamblis (skolo-
tāja Solvita Bērtule); veikli un skanīgi uz 
marimbas muzicēja Ivo Pizičs un Reinis 
Sprindžs (pedagogs Romāns Ivanovs); 

pie klavierēm darbojās koncertmeistare 
Agnese Solozemniece un Agnija Strūber-
ga. Svinīgo, skanīgo koncerta sākumu 
papildināja labākie deju kolektīvi, kuri šo-
vasar piedalījās XXV dziesmu un XV deju 
svētkos  Rīgā, raiti izpildot tautas dejas: 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, senioru 
deju kolektīvs „Varavīksne“ un Varakļānu 
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Jun-
tars“ (vadītāja Marija Madžule un Ilona 
Cvetkova). Visskaļākos aplausus izpelnī-
jās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprī-
dītis“ drošāko  audzēkņu uzstāšanās.

Valsts svētku pasākums bija ļoti labi 
apmeklēts. Cilvēki  priecājās par skais-
to koncertu, saulainā diena pastiprināja 
gaišo, mājīgo noskaņu.  Domes priekš-
sēdētājs Māris Justs uzrunā sveica visus 
novada ļaudis Valsts svētkos un patei-
cās Dziesmu un Deju svētku dalībnie-
kiem. Ziedu klēpji gūlās apbalvoto ļaužu 
rokās – 24 labākie, veiksmīgākie novada 
cilvēki no domes saņēma Atzinības vai 
Pateicības rakstus.

Gaidīsim nākamos valsts svētkus, ie-
nesot prieku katrā mājā, īpaši atceroties 
nevarīgos,  vientuļos un trūcīgos...

LATVIJAI – SAULES MŪŽU!

Rita Liuke, teksts un foto
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Mūsu mamma ir vislabākā

Stirnienes tautas namā 13. novem-
brī Valsts izglītības satura centrs, sa-
darbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un 
ASV dzīvojošo diriģentu Andreju Jan-
sonu piedāvāja skolēniem bezmaksas 
kamermūzikas koncertu „Jaunie klau-
sītāji”.

Uz koncertlekciju, ko vadīja diriģents 
Andrejs Jansons, kuplā pulkā bija iera-
dušies Stirnienes pamatskolas audzēkņi 
un Varakļānu vidusskolas jaunāko klašu 
skolēni ar skolotājiem, interesenti no Ma-
donas novada Kalsnavas un Varakļānu 
mūzikas un mākslas skolas pedagogi. 
Kamermūzika ir istabas mūzika – muzicē-
šana nelielā telpā, esot tuvu klausītājam 
un skatītājam, tādēļ bērni bija aicināti sē-
dēt uz spilveniem zālē un mūziķi izvieto-
jās turpat līdzās – draudzīgā tuvumā.

Koncerta dalībnieki iepazinās ar mū-
zikas instrumentiem, profe-
sionālu mūziķu sniegumā 
klausījās pazīstamus skaņ-
darbus dažādos izpildīju-
mos, aktīvi piedalījās dia-
logā par mūzikas raksturu, 
centās izprast skaņdarbu 
uzbūvi, pat iemēģināja roku 
diriģēšanā un ansambļa 
muzicēšanā. Visbeidzot no 
ļoti ikdienišķiem priekšme-
tiem – caurulītes un piltuvī-
tēm tapa izveidots stilizēts 
pūšaminstruments, kas arī skanēja. Bēr-
nus ļoti piesaistīja aizraujošais stāstījums 
un spraigā darbība, acis sekoja mūziķu 
pirkstiem, elpai, diriģenta žestam, ķerme-
ņa valoda pauda – o, šo ritmu es jūtu kā 
savējo! Vairāki noteikti izvēlējās sev tuvu 
instrumentu, kuru iemācīties spēlēt, bet 

Stirnienē izskanējis kamermūzikas koncerts 
„Jaunie klausītāji”

pārējie – mazliet tuvāk iedraudzējās ar 
skaisto kamermūzikas žanru. Koncertlek-
cijā tik nemanāmi aizritēja laiks, ka gribē-
tos cerēt – drīz atkal tiksimies ar māksli-
niekiem un A. Jansona kungu, lai tuvāk 
iepazītu un iemīlētu mūziku. 

Par koncertlekciju pateicamies ASV 

vēstniecībai Latvijā, diriģentam Andrejam 
Jansonam, Latvijas Mūzikas akadēmijas 
studentu koka pūšamo instrumentu kvin-
tetam un Varakļānu novada pašvaldībai 
par transportu skolēniem.

Ieva Zepa
Foto – Mārtiņš Grudulis

Katrs ir sapratis un novērtējis, cik 
mūsu vecāki ir dārgi. Arī mūsu mamma 
ir cilvēks, ar kuru mēs ļoti lepojamies un 
priecājamies  par viņas sasniegumiem.

Kā jau katrs bērns lepojas ar savu 
vislabāko mammu, arī mēs esam lepni 
par savu mammu Teresiju. Mūsu mam-
ma ir bijusi un arī paliks pati labākā, 
mēs varam paļauties uz viņas atbalstu.  
Mamma – tas ir cilvēks, ar kuru var izru-
nāties par visu, viņa bērnu dēļ ir gatava 
darīt visu, lai tikai mēs varētu dzīvot la-
bāk. Mūsu mamma jau daudzus gadus 
ar sirdi un dvēseli strādā vairākās darba 
vietās, lai palīdzētu mūs izskolot. Viņas 
darbs, protams, ir saistīts ar viņas sirds-
lietu – mūziku. Viņa strādā gan skolās kā 

mūzikas skolotāja, gan vada dažādus 
pulciņus – ansambļus un folkloras kopu, 
mūsu mamma ir arī ticīgs cilvēks un spē-
lē ērģeles Barkavas draudzē. Lai arī cik 
viņai nebūtu darba vietu, viņa vienmēr 
spēj atrast laiku  ģimenei, lai kaut  neilgu 
brīdi pasēdētu ar mums. 

Uz pasaules šīs mums māmiņa vis-
dārgākā! Viņa ir un paliks mums pati vis-
jautrākā, visforšākā, vismīļākā, vissapro-
tošākā māmiņa uz pasaules. Mēs viņu 
mīlam, cienām un patiecamies par visu! 
Lūk, kāpēc mums ir vislabākā mamma 
pasaulē! 

Mīļas bučas dzimšanas dienā!

EndijaTeresija Pelša ar meitām.



13„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada decembris

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Ja pats būsi redzīgs un dzirdīgs, tad 
visa svarīgā informācija atnāks pie tevis. 
Tā varētu iesākt šo stāstu no sērijas „Pār-
maiņu skolu semināri un kafijas pauzes 
tajos”. Arī šoreiz, vēršoties pie savu tuvā-
ko Sorosa fonda Latvija iniciatīvas „Pār-
maiņu iespējas skolām” skolu kaimiņiem 
no Sīļukalna, Atašienes un Nagļiem,  uz-
zinājām par tuvumā veiksmīgi praktizējo-
šiem speciālistiem. Murmastienes pamat-
skolā novembra sākumā uz tikšanos ar 
atzītu, kompetentu un vienkārši cilvēcis-
ku psiholoģi Elizabeti Biruli savu skolēnu 
vecākus gaidījām īpaši. Uzaicinājumā 
piedāvājām vecākiem neskaidros jautā-
jumus pārdomāt mājās iepriekš. Iesāku-
mā psiholoģe sniedza ieskatu mūsdienu 
bērnu pasaules uztveres daudzpusīgajās 
īpatnībās, kurām ikdienas steigā vecāki 
nepievērš īpašu uzmanību. Sarunas laikā 
psiholoģe dalījās ar ieteikumiem, ko ve-
cākiem vēlams pamanīt un ievērot īpaši 
pirmsskolas vecumā. Tāpat tikšanās laikā 

Murmastienes Ķiparu namā pozitīvi novērtēta 
tikšanās ar psiholoģi

sev aktuālos jautājumus varēja uzrakstīt 
uz lapiņām, ar kurām iepazinās psiholoģe 
un sniedza iespējāmās atbildes. Šī aktivi-
tāte ļoti būtiski iedrošināja vecākus uzdot 
arī kopīgajā sarunā vēl jautājumus par 
bērnu rīcībām daudzveidīgās situācijās. 

Ņemot vērā to, ka tikšanās ar psihologu 
mazā lauku skoliņā ir reta iespēja, tad šo 
tikšanos organizējām ar bonusa iespēju, 
uz ko Elizabete labprāt arī atsaucās – pēc 
kopīgās sarunas ikviens vecāks individu-
āli varēja pajautāt tieši sev svarīgo jautā-
jumu un saņemt atbildi personīgi, kamēr 
pārējie pakavējās pie kafijas vai tējas 
tases. Noslēgumā aicinājām vecākiem 
izvērtēt šīs tikšanās nozīmīgumu, uz ko 
saņēmām: „Bija interesanti, žēl ka lekto-
re agrāk neatbrauca, jo bērni no pirms-
skolas vecuma izauguši. Man ļoti patika, 
sirsnīga un vienkārša lektore. Paldies!”, 
„Ļoti interesēja par bērnu izpratni, it īpa-
ši, ko darīt, ja bērns uzdod jautājumus 
vecākiem”, „Jauks pasākums, daudz ko 
sapratu un ņemšu vērā, centīšos ievērot, 
cik jau pati spēšu!”, „Bija ļoti interesan-
ti un uzzināju kaut ko, ko vēl nezināju”, 
„Vērtīga saruna ar psiholoģi par bērnu 
audzināšanu pirmsskolas vecumā”u.c.

Pieredzē līdzi smēlās Edīte Grudule

12. oktobris bija manā 
mūžā bagāta diena, tāpēc ka 
tā bija tikšanās ar 1950. gada 
bijušajiem skolēniem. Tā bija 
tikšanās ar manu pirmo dzī-
ves skolu. Man toreiz bija 
nedaudz pāri 17, maniem 
skolēniem – 10 vai 11. No at-
miņas daudz kas var zust, arī 
daudzas dzīves stīgas klusē, 
bet vienmēr šie skolas gadi 
Varakļānos būs saules pusē, 
atceros tikai labo.

Lai cik grūti dzīves aps-
tākļi bija toreiz, skolēni zināja 
savus pienākumus, nekad 
neizvirzīja savas prasības. 
Pirms braukšanas uz salidojumu vēl ie-
skatījos tā laika fotogrāfijās, kur redzami 
visi skolotāji, tagad esam tikai daži paliku-
ši... Bija ļoti labs kolektīvs, direktors Jofe, 
mācību pārzinis Ornicāns un daudzi ve-
cākās paaudzes skolotāji, kuri vadīja mūs 
skolas darbā, atbalstīja ne tikai skolas, 
bet arī personīgo jautājumu risināšanā.

Atceroties pirmos darba gadus, varu 
būt pateicīga par skolēnu sapratni. Nebija 
nekādu problēmu ar skolēnu disciplīnu. 
Bez uztraukuma varēja iet klasē, jo pretī 
sēdēja zinātkāri un atsaucīgi skolēni. Sa-
darbība ar vecākiem bija laba.

Tiekoties ar saviem bijušajiem au-
dzēkņiem, ar lielu interesi ieklausījos katra 
dzīves stāstā. Ikviens savu dzīvi veidojis ar 

neatlaidību, nav svarīgi, kādu specialitāti 
ir apguvis vai kādā nozarē strādā, galve-
nais ir sirds izglītība. Klausoties daudzos 
stāstījumus par savu dzīvi, likās, ka par 
katru varētu uzrakstīt grāmatu, un ne tikai 
par viņiem, bet par viņu bērniem un maz-
bērniem. Stāstījumos par tā laika skolas 
gadiem saklausīju arī tādu smeldzošu 
noti, kura skārusi skolas gados skolēnu 
dvēseles. Dažreiz skolotāju pateiktos vār-
dus skolēni atceras visu mūžu. Ne velti 
saka, ka cilvēka pateiktie vārdi var atstāt 
dziļas rētas dvēselē. Tā kā mana meita 
ir skolotāja, šo profesiju apgūst arī maz-
meita, tad vēlētos, lai tādas kļūdas nepie-
ļauj neviens skolotājs. Tikšanās reizē ka-
vējāmies atmiņās, pagātnē, domājot par 

Paldies par tikšanos!

Salidojuma dalībnieces.

nākotni. Nav svarīgi šobrīd, 
cik liela gadu nasta mums 
uz pleciem, negaidīsim, ka 
brīnumi atnāk paši. Katram 
cilvēkam veiksme prasa lai-
ku...

Pēdējais laiks priecā-
ties par to, kas katram no 
mums ir, un neskumt par 
to, kā mums vēl nav. Ikdie-
nas prieku mēs nevaram 
nopirkt ne par kādu naudu, 
tas mums jāatrod pašiem.

Arī šī tikšanās bija lie-
las prieks un reizē pārdo-
mu laiks, tāpēc ka pašiem 
jāizstaigā dzīves ceļi, lai nā-

košās paaudzes varētu mācīties ne tikai 
no tā, ko esam veikuši, bet arī no mūsu 
pieļautajām kļūdām.

Par šo neaizmirstamo tikšanos sirs-
nīgs paldies Dzidrai Bruzgulei un Eliza-
betei Jeserevičai, kuras noorganizēja ne-
aizmirstamu pēcpusdienu. Novēlu visiem 
tādas dienas kā bitei – vākt savas dzīves 
stropā to gudrību, ko ikviens mācās no 
ziediem. Lai ir tādas dienas kā dravnie-
kam – spēja savā bagātībā dalīties ar ci-
tiem. Lai ir daudz, daudz tādu dienu, kad 
gribas justies kā putnam – sajust savu 
spārnu lidojumu un gavilēt par savu va-
rēšanu.

Ar cieņu – bijusī skolotāja 
Eleonora Rimša (dz. Pekstiņa)
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Kad novembrī aizrit pēdējās dienas, 
pārpilnas ar neizmērojami daudzpusīgām 
emocijām un izjūtām,  domās kārtojas 
mēneša, gada padarītie darbi kā grāma-
tas bibliotēkas plauktā, katra ar savu vāku, 
nokrāsu, vērtību.  Piektdien, 1. novembrī ar 
pašu Murmastienes pagasta pārvaldnieku 
Jāni Mozgu spēkratam pie stūres, kopā 
ar otras biedrības „Dzērvenīte” valdes 
priekšsēdētāju Terēzi Ivenkovu, ar kuru 
pirms 6 gadiem kopīgi braucām uz Rīgu 
iesniegt Uzņēmumu Reģistrā savu jaun-
dibināto biedrību pieteikumus, kā arī ar 
Varakļānu novada lauku konsultanti Janī-
nu Gruduli, kas lielu sava tiešā darba ar-
tavu deva apakšprojekta „Uzņēmējdarbī-
ba Murmastienes pagastā” devāmies uz 
Latvijas Lauku Foruma Kopienu nedēļas 
piekto pieturvietu Nagļos, kurp aicinātas 
tika apkārtējās biedrības un pašvaldību 
pārstāvji, citi interesenti. Patiesi vērtīga 
tieši mūsu kopīgajai Murmastienes pa-
gasta komandai aina atklājās, izvērtējot 
LLF valdes priekšsēdētāja Valda Kudi-
ņa piedāvātās šovasar Preiļos Kopienu 
Parlamenta pieņemtās rezolūcijas(?), ja 
pareizi atceros, punktu izvērtēšana. Gan 
pagasta pārvaldniekam, gan biedrības 
pārstāvēm, gan novada lauku konsultan-
tei lielākajā daļā punktu bija ko ierakstīt 
kā piemēru, ka tas Murmastienes pagas-
tā lielākā vai mazākā mērā tiek darīts. Pēc 
nopietnā darba, kad galvas no atbildīgās 
prātošanas „kūpēja”, tikām pie īpašās 
Nagļu zivju zupas un kūpināto zivju mie-
lošanās, mājup devāmies ar slavenajos 
Nagļu dīķos audzētajām karpām saviem 
mīļajiem. Atpakaļceļā no uzaicinātajiem 
līdzbraucējiem sajutu gandarījuma ap-
jausmas par todien un līdz šim paveik-
to. Nenoliedzami todien pietrūka solītais 
ieskats par turpmākā attīstības perioda 
galvenajām atbalstāmām jomām no ES 
Struktūrfondiem, bet cik medijos lasu 
pašlaik, šī informācija tiek atbildīgi izplatī-
ta arī zemkopības ministrijas rīkotajos pa-
sākumos un pieļauju – arī citās nozarēs 
attiecīgie pārstāvji aktivizējas tāpat.

Sociālo zinību stundās Murmastienes 
pamatskolas 5. – 9. klasēs vēlējos uzzināt 
savu izglītojamo attieksmi, vēlmi pilsoniski 
līdzdarboties savas Murmastienes nākot-
nes veidošanā. Sagatavoju darba lapu 
„Pārmaiņas Murmastienē”, kurā lūdzu 
bērnus atbildīgi padomāt par savas dzim-
tās vietas vēl labāku veidošanu, atgādinot 
vasarā padarīto Murmastienes vizītkartes 
tēla izveidē, skolas apkārtnes sakārtoša-
nā utt.. Man bija patiess gandarījums un 
prieks par Murmastienes bērnu nākotnes 
vīzijām, kuras šķiet reāli iespējamas, izda-
rāmas ar pašu bērnu līdzdalību, pagasta 
pārvaldes un iedzīvotāju iniciatīvām. Uz 
jautājumu „Ko mums murmastieniešiem 
vajadzētu, lai Murmastienē būtu vēl labāk 

Tik dažādo vērtību novembris Murmastienē 

nekā ir?”, saņēmu: „Velotrasi, skeitparka 
laukumu, baseinu, kas noderētu arī senio-
ru veselības uzturēšanai, brīvā laika centru, 
turpināt sakopt jaunizveidotās atpūtas vie-
tas, kafejnīcu, publisko peldvietu, aizliegt 
smēķēt un lietot alkoholu sabiedriskās vie-
tās, no rīta skolā ierīkot rīta vingrošanu(!), 
zaļo klasi, pašu murmastieniešu izveido-
tajam hokeja laukumam nojumi, gājēju 
pāreju pāri lielajam ceļam uz skolu, infor-
matīvās norādes, kur, kas atrodas, apgais-
mojumu ap skolu, lai tumšajā laikā tā būtu 
visiem saredzama”. Uz jautājumu „Kam 
šīs pārmaiņas būtu jāveic?”, sekoja atbil-
stoši vajadzības nozīmīgumam attiecīgās 
iestādes nosaukums, kā arī pašu un visa 
pagasta iedzīvotāju līdzdalība. „Kāds un 
kam šis labums  būs pēc ieceres īstenoša-
nas?” – pagasta iedzīvotājiem visiem ko-
pumā. Nobeigumā nepabeigtais teikums 
– „Es vēl gribētu piebilst ...” turpinājās „ .. 
mana ideja dos labumu ne tikai man, bet 
arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem; tādā 
veidā jaunieši lietderīgi pavadītu laiku; tas 
veicinātu visu mūsu drošību; man škiet, ka 
tas patiešām ir iespējams;  kaut dzīvošu 
Rīga, gribēšu atbraukt uz šejieni; tas būtu 
patiešām skaisti; mēs paši būsim labāki, 
jo birzi jau sakopām; ..”

Gatavojoties skolas valsts svētku kon-
certam, tikpat nozīmīgu veikumu visa šā 
gada garumā 5. – 9. klašu bērni īstenoja 
par savām ģimenēm. Pēc īpaši projektam 
„Mana ģimene – mans lepnums” izvei-
dotām veidlapām, katrs skolēns gatavoja 
dāvanu savai ģimenei Latvijas 95. gada-
dienā, iekļaujot tajā, viņaprāt, vērtīgu infor-
māciju par sev nozīmīgo cilvēku dzimša-
nas un dzīvesvietām, ģimenes vērtībām, 
nodarbošanos, ģimenes ienākumiem un 
tēriņiem, ģimenes svētkiem, tradīcijām, 
hobijiem, veltījumu savai ģimenei dzejā. 
Šī aktivitāte daudziem bērniem palīdzēja 
apjaust ģimenes nozīmīgumu, par ko pats 
ikdienā neaizdomājas, cik tai patiesībā ir 
liela vērtība.

Savukārt pirmskoliņā tika veidotas 
radošās kolāžas „Latvija ” katras ģimenes 
individuālajā izprtanē, izmantojot latviešu 
tautasdziesmu, kas ģimenei liekas īpaši 
saistoša. Ja sākumā vecākiem šis darbs 
likās ne pa spēkam, tad pēc dažām die-
nām sekoja jautājums: „Vai var darbu 
veikt arī uz lielākas pamatnes?” Izdevās 
gan patriotisko krāsu salikumu, gan da-
bas, gan puķu, gan smaržu (piparmētru, 
kafi jas, putraimu), gan tautastērpu, gan 
krāsojamās Latvijas, kas katram mazajam 
Latvijas patriotam palīdzēja nedaudz iepa-
zīt arī pagasta dzejnieces Martas Bārbales 
rindās pateikto: „No katra asna, no katra 
grauda, dīgst manī spītība asa – es esmu 
latvietis un būšu tāds, šo zemi man mūžīgi 
sargāt!”. Par paveikto darbu vecāki saņē-
ma pašu mazo ķiparu gatavotās patriotiski 
saldās puķes. Jūs jau nojaušat, kam tika 
saldākās ziedlapiņas, vai ne?!

Tādi mēs esam, ar kopīgām un tai 
pat reizē tikai sev svarīgām vērtībām te-
pat savā Latvijā, savā kopienā, savā Mur-
mastienē!

Edīte Grudule
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VECĀKU MAZĀ UNIVERSITĀTE 
turpina izglītot ģimenes Murmastienē

Jau vairākus gadus 
Murmastienes pamatskolā 
darbojas VECĀKU MAZĀ 
UNIVERSITĀTE, kuras ie-
tvaros piedāvājam vecā-
kiem dažādas izglītojošas 
nodarbības. Ar Sorosa fon-
da Latvija finansējumu, šo-
reiz vecākiem piedāvājām 
nodarbību par veselīga un 
sabalansēta uztura nozīmi 
ikdienā. Ikdienā mēs nemi-
tīgi saskaramies ar to, ko 
šodien liksim uz galda, ko 
šodien ēdīsim? Uztura kvali-
tātei ir būtiska nozīme mūsu 
dzīvē. Mums apkārt ir tik 
plašs pārtikas piedāvājums, 
tāpēc ikdienā nepamanām, ka ar nepa-
reizas pārtikas izvēli nodarām pāri savam 
organismam.

Murmastienes pamatskolā 20. no-
vembrī viesojās diētas un uztura speciā-
liste Baiba Grīnberga. Nodarbības sāku-
mā speciāliste runāja gan ar skolēniem, 
gan vecākiem. Skolēni ieguva izsmeļošas 
atbildes uz jautājumiem par diētu, čipsu 
un enerģijas dzērienu kaitīgo ietekmi uz 
organismu. Noskaidrojām, ka bieža Co-

ca-colas dzeršana atstāj graujošu iespai-
du uz mūsu kaulu sistēmu. B. Grīnberga  
uzsvēra, ka bērniem un pusaudžiem 
obligāti jāēd brokastis, jo ir jāaug, skolā 
jāmācās un jākoncentrējas. Pēc nelielas 
pauzes un diskusijām, vecāki varēja  no-
skatīties izglītojošu, vietām pat sarežģīti 
izprotamu prezentāciju par uzturu, pārti-
kas produktiem un to sastāvu. 

Baiba Grīnberga uzsvēra, ka būtu 
jāēd kvalitatīvs uzturs. Tam jābūt pietie-

koši sabalansētam un atbilsto-
šam cilvēka fiziskajām aktivitā-
tēm. Ēdiens mūs spēcina un 
dod  atjaunošanās resursus. 
Ir jākustas, jātērē uzņemtās 
kalorijas, lai rastos enerģija. 
Iespēju robežās ēdienam jā-
būt  daudzveidīgam. Svaiga-
jos augļos un dārzeņos ir tik 
daudz vitamīnu un minerālvie-
lu, tāpēc būtiski tos lietot uztu-
rā katru dienu.

Speciāliste ieteica mē-
ģināt uzturā lietot minimāli 
apstrādātus produktus, lai tie 
būtu mazāk iepakoti, mazāk 
pārstādāti. Lektore jautāja, 
kur un kā glabājam pārtikas 

produktus. Viņa  norādīja, ka nekādā 
gadījumā treknus un karstus  produktus 
nedrīkst  uzglabāt plastmasas traukos, jo 
tauku un temperatūras  iedarbībā izdalās 
plastmasā esošās kaitīgās vielas.Nodar-
bības izskaņā nonācām pie atziņas: GRI-
BI ĒD, NEGRIBI NEĒD!  GALVENAIS, LAI 
TAS IR SASKAŅĀ AR TEVI!

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas 

direktores v. i. 

Skolu konkursā līdzdalī-
ba projektā „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos” piedalījās 123 
Latvijas izglītības iestāžu 
komandas. Lielais pieteikumu 
skaits ir spilgts apliecinājums 
mācību iestāžu izpratnei par 
globālās izglītības aktualitāti 
un pedagogu gatavībai apgūt 
zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas dzīvei 21. gad-
simtā. Līdzdalībai projektā ir 
apstiprināta 21 Latvijas sko-
la, to skaitā ir arī Varakļānu 
vidusskolas komanda (Aina 
Kazāka, Ilze Eiduka, Lolita 
Briška, Margarita Selicka) 

No 21. līdz 23. novembrim 
Siguldā notika projekta „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 
trīs dienu mācību seminārs, kura mērķis 
bija sniegt pamatzināšanas globālās iz-
glītības jautājumos.

Seminārā izzinošu un praktisku ak-
tivitāšu veidā kopumā 84 dalībnieki ap-
guva globālās izglītības būtību, vēsturi 
un pamattēmas: globalizācija, ilgtspējīga 
attīstība, dažādība starpkultūru aspektā, 

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

taisnīgums, starptautiskā drošība, ilgtspē-
jīga attīstība un savstarpējā mijiedarbība. 
Semināra noslēgumā dalībniekiem bija 
iespēja dzirdēt personiskās pieredzes 
stāstus no cilvēkiem ar praktisku globālo 
pieredzi, kas palīdzēs iepazīt citas valstis, 
to mijiedarbību ar pasauli, Latviju.

Trīs gadu projektu „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 
īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sa-

darbībā ar partneriem Latvijā un 
ārvalstīs – LEEDS DEC (Apvie-
notā Karaliste), Mondo (Igauni-
ja) un Britu padomi Latvijā kopš 
2013. gada janvāra. Tā mērķis ir 
sekmēt Latvijas, Igaunijas, Ap-
vienotās Karalistes un Eiropas 
sabiedrības informētību, izprat-
ni un iesaisti attīstības/globālās 
izglītības jomā, īpaši veicinot 
jauniešu izpratni par pasaules 
kopsakarībām un līdzdalību tais-
nīgākas pasaules veidošanā. 
Attīstības/globālā izglītība aicina 
cilvēkus „skatīties plašāk”, mek-
lēt globāla līmeņa kopsakarības 
un analizēt globālo problēmu 
cēloņus un sekas, kā arī iegūt zi-
nāšanas un prasmes, kā iesaistī-

ties to risināšanā. 
Projektu finansē Eiropas Savienība 

Attīstības un sadarbības biroja „Europe-
Aid” programmas ietvaros.

Plašāka informācija mājas lapā: www.
globalaizglitiba.lv.   

Informācija sagatavota, izmantojot 
projekta „Globālā dimensija sociālo zi-
nātņu mācību priekšmetos”materiālus.

Aina Kazāka
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Publiskā apspriešana

Sports aizrauj Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNŪS

  2013. goda DECEMBRĪ
15.12. – III ADVENTA un 
III MēNEšA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Ļovonu, Višņovsku, 
Poču s. t.

22.12 – IV ADVENTA un 
IV MēNEšA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00 - Krista-
ceļš
Rūžukrūni dzīdos: B – Nagļu, Puntužu, 
Jurašinku s. t.

24.12. – ūtordīna – KRISTUS 
DZIMšONAS SVĀTKU – VIGILIJA
Ticeigim gavens un attureiba nu gaļas 
ēdīnim leidz vokora dīvkolp., – Ganeņu 
sv. Misei.
Pēc tam atļauts lītot gaļas ēdīņus 
Ganeņu sv. Mise plkst. 20:00

25.12. – trešdīna – 
KRISTUS DZIMšONAS SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Varakļānu pilsātas 
ticeigī

26.12. – caturtdīna – II ZĪMAS 
SVĀTKI – SV. STEFANA SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Bokonu, Ožinīku un 
Gryužinīku s. t.

29.12. – V MēNEšA SVĀTDĪNA – sv. 
Ģimenes – Jezus, Marijas un Jezupa 
svātki
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Styuku, Madžuļu, 
Gribolvas – Madžuļu s. t.

31.12. – ūtordīna – 
VAcO GODA PĀDEJO DĪNA 
Pateiceibas dīvkolpojums par aizvadei-
tū godu:
sv. Mise plkst. 18:00 – Dīvs mēs Tevi 
slavejam

VYSS DĪVA GūDAM! 

Fakts: 2013. gada Latvijas čempionā-
tā motokrosā veterānu grupā Aldis Naglis 
izcīnījis otro vietu. Lai kļūtu par šo spēļu 
vicečempionu, nācās piedalīties 6 moto-
krosa sacensību posmos.

Vasaras sezona beigusies, tāpēc do-
māju, ka satikšu Aldi mierīgi laiskojamies 
un par sacensībām nedomājot. Maldījos. 
Garāžā tiek labots, tīrīts un kārtots kvad-
ricikls, Aldis ik nedēļu brauc trenēties uz 
Rīgu, arī mājās notiek regulāri treniņi. Visu 
laiku jādomā gan par braucamrīku, gan 
personīgo fi zisko stāvokli.

Jautāju, kad sākusies interese par 
motocikliem, Aldis Naglis atbildēja, ka pir-
mā saikne ar tehniku sākusies jau Višķu 
tehnikumā, kur iestājies motosporta pul-
ciņā. Tur gan tālāk par motociklu tīrīšanu 

Paziņojums par SIA „Aļņi AS” pa-
redzētās darbības: „Ražošanas ceha 
rekonstrukciju par biomasas granulu 
ražotni Kosmonautu ielā 19 Varakļānos, 
Varakļānu novadā” sabiedrisko apsprie-
šanu

Saskaņā ar Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu apvienotās Būvvaldes  2013.
gada 29. novembra lēmumu Nr. 20/1-16 
„Par būvniecības publisko apspriešanu” 
paredzētajai darbībai: „Ražošanas ceha 
rekonstrukciju par biomasas granulu ra-
žotni Kosmonautu ielā 19 Varakļānos, Va-

rakļānu novadā” 
Paredzētās darbības ierosinātājs ir  SIA 

„Aļņi AS”, reģistrācijas Nr. 42403009452. 
juridiskā adrese: Aļņi 5-11, Viļānu novads.

Paredzētā darbība: rekonstruēt biju-
šās linu rūpnīcas cehu un izveidot bioma-
sas granulu ražotni. Lai nodrošinātu tās 
darbību, paredzēts izveidot izejmateriāla 
krautuves, izveidot jaunu elektrības pie-
slēgumu, pārbūvēt piebraucamo ceļu un 
uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas.

Informatīvie materiāli darba laikā būs 
pieejami – Varakļānu novada pašvaldības 

Attīstības nodaļā, Rīgas iela 13, Varakļāni.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzē-

to darbību lūdzam iesniegt Varakļānu nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļā, Rīgas iela 
13, Varakļāni līdz 2014. gada 16. janvārim

Paredzētās darbības sabiedriskā ap-
spriešanas sanāksme notiks: 

Varakļānu novada pašvaldībā, •	
sēžu zālē, Rīgas ielā 13, Varakļānos 2014.
gada 6. janvārī  plkst. 13:00.

„Aļņi AS”  pilnvarotās personas 
Arvja Aukoņa  

kontakttālrunis: +371 29461636

neticis, taču – „āķis lūpā”!
Gāja gadi, doma par motobraukšanu 

palika, un 2001.gadā Aldis nopirka savu 
pirmo motociklu ar bla-
kusvāģi. Braukuši divatā 
ar Austri Kokaru, piedalī-
jušies sacensībās. Kādās 
sacensībās Austris cieta 
avārijā, ilgi ārstējās, un tā-
lākās sacensības izpalika.

Tā kā pārinieka vairs 
nebija, Aldis nolēma sākt 
braukt ar kvadriciklu. 

Motokross ir riskants 
sporta veids, arī Aldis ir 
lauzis kāju. Pēc tam do-
mājis, ka nekad uz moto-
cikla vairs nesēdīsies. Pa-
gājusi nedēļa, un viņš šīs 
domas izmetis no galvas. 
Viss turpinās. Šogad Aldis 
pirmo gadu startēja vete-
rānu grupā, kurā ir gana 
daudz spēcīgu dalībnieku. 
Lai uzvarētu kādā posmā, 
vajadzīgs ne tikai treniņš, 
ļoti nepieciešama prakse, 
tāpēc Aldis regulāri pieda-
lās arī čempionātos Lietu-
vā un Igaunijā.

Aldis Naglis: „Sports 
aizrauj. Lai gūtu panāku-
mus, visu laiku jātrenējas, 

jāstrādā pašam ar sevi. Daudz laika jāpa-
vada garāžā, motocikls jākopj, jāskrūvē. 
Katra trase specifi ska – vismaz divas die-
nas jāgatavojas intensīvi. Jāzina detaļas. 
Pēc katra brauciena analizēju visas kļūdas, 
lai nākošajā tās neatkārtotu. Sports discip-
linē, ieliek rāmjos. Mainās domāšana. Bet 
to gandarījuma sajūtu nevar izstāstīt, kāda 
ir pēc katra veiksmīga brauciena.”

Klausījos Alda emocionālo stāstu par 
motokrosu, par sacensībām, par pārdzīvo-
jumiem, likās, viņš domās jau ir tur –trasē. 
Ja aizraušanās kļūst par dzīvesveidu, ja tu 
esi tajā „līdz ausīm iekšā”, tad tikai piedod 
gāzi un – uz priekšu!

A. Jaunzeme
Foto no Nagļu ģimenes arhīva
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14. decembrī 16:00 LIELĀS EGLES IEDEGšANA Varakļānu pilsētas 
skvērā

14. decembrī 16:00 SVēTKU EGLES IEDEGšANA
Murmastienes 
pagasta pārvaldes 
laukumā

16.–18. 
decembris

9:00 – 
17:00

RūķU DARbNĪcA
Iespēja uz vietas izgatavot vai atstāt mājās 
sagatavotus Ziemassvētku apsveikumus  
Murmastienes pagastā dzīvojošiem cilvē-
kiem

Murmastienes KC

19. decembrī 13:00 Stirnienes skolas un Varakļānu 
pagasta mazo bērnu EGLĪTE Stirnienes TN

22. decembrī 13:00

ZIEMAS SAULGRIEžOS bērnus pie 
svētku eglītes aicina „brēmenes 
muzikanti” Viesosies Ziemassvētku 
vecītis un Rotaļu Feja
Vecāki (ja vēlas) var sagatavot dāvanas 
saviem bērniem, kuras ieliktu Ziemassvēt-
ku vecīša maisā. Dāvanas lūdzam atnest 
uz kultūras namu līdz pasākumam.

Pasākums notiks 
ārā pie Varakļānu 
kultūras nama 
eglītes, sliktos 
laikapstākļos – 
kultūras namā

24. decembrī 16:30 ZIEMSVēTKU VAKARA KONcERTS Stirnienes baznīcā
25. decembrī 19:00 ZIEMASSVēTKU KONcERTS Murmastienes KC

25. decembrī 22:00

bALLE  Spēlē grupa “bRĀLĪšI” 
(Madona)
Ieeja Ls 1,50 (EUR 2,13), 
pēc pusnakts Ls 2,- (EUR 2,85)
balle pie galdiņiem
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atra-
šanās ballē TIKAI  KOPĀ AR VECĀKIEM

Murmastienes KC

25. decembrī 22:00

ZIEMASSVēTKU bALLE Spēlē grupa  
„GALAKTIKA”
Ieeja: Ls 2,-  (EUR 2,85), 
pēc 23:00 – Ls 3,-  (EUR 4,27)

Varakļānu KN

26. decembrī 16:00 Ziemassvētku koncerts „TIcēSIM 
ZIEMASSVēTKU bRĪNUMAM” Varakļānu KN

27. decembrī 11:00
ZIEMASSVēTKU PASĀKUMS 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi

Murmastienes KC

30. decembrī 13:00 ZIEMASSVēTKU PASĀKUMS 
SENIORIEM Murmastienes KC

31. decembrī 23:30 JAUNĀ GADA SAGAIDĪšANA Varakļānu tirgus 
laukumā

1. janvārī 00:15 JAUNĀ GADA SALūTS Varakļānu tirgus 
laukumā

31. decembris 
– 1. janvāris DEJU NAKTS Varakļānu KN

1. janvārī 1:00

JAUNGADA bALLE Spēlē grupa 
„RONDO”
 Ieeja brīva
balle pie galdiņiem
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atra-
šanās ballē TIKAI KOPĀ AR VECĀKIEM    

Murmastienes KC

11. janvārī 15:00 Pasākums senioriem „TIKSIMIES PIE 
JAUNGADA EGLĪTES!” Varakļānu KN

  Visskumjākajā brīdī, kad uz mūžu  apstājās mīļa sirds, es saņēmu daudzu cilvēku 
līdzjūtību, atbalstu, palīdzību un iejūtību. Sirsnīgs paldies visiem, kas bija kopā ar 
mani, pavadot mūžībā vīru Aleksandru.
Paldies Varakļānu Romas katoļu draudzes priesterim Vladislavam Lapelim un dekā-
nam Antonam Boldānam, luterāņu draudzei par atvadu zvana skaņām,Varakļānu, 
Stirnienes, Barkavas baznīcu ērģelniecēm Agnesei, Ievai un Terēzei, Stirnienes baz-
nīcas kora dziedātājiem, apbedīšanas birojam SIA „Revans” un Mārtiņam Ziedam, 
ģimenes ārstei Sandrai Gritānei, bijušajiem kolēģiem, kaimiņiem, radiem un drau-
giem!
                                                             Ar vislielāko cieņu un pateicību – Modra

Izglītības iestāde 
“Borgs & Co”

piedāvā  pieteikties 
jau šodien!

Valsts valoda atbilstoši zemākajam •	
valodas prasmes līmenim – 120 st.
Valsts valoda atbilstoši vidējam •	
valodas prasmes līmenim – 120 st.
Valsts valoda atbilstoši augstākajam •	
valodas prasmes līmenim – 120 st.
Angļu valoda bez priekšzināšanām –  •	
60 –120 – 150 st.
Angļu valoda ar priekšzināšanām –  •	
60 – 100 – 120 st.
Vācu valoda bez priekšzināšanām –  •	
60 – 120 – 150 st.
Vācu valoda ar priekšzināšanām –  •	
60 – 100 – 120 st.•	
Krievu valoda bez priekšzināšanām –  •	
60 – 120 – 150 st.
Krievu valoda ar priekšzināšanām –  •	
60 – 100 – 120 st.
Datorzinības bez priekšzināšanām – •	
120 st.
Datorzinības ar priekšzināšanām – •	
120 st.
Komercdarbības uzsākšana – 120 st.•	
Praktiskais mārketings un mārketinga •	
komunikācija – 120 st.
Saskarsmes psiholoģija un •	
konfliktoloģija – 60 st.
Praktiskā lietvedība – 60 st.•	
Darba tiesības – 40 st.•	
Darba aizsardzība – 60 – 159 st.•	
Pārdošanas prasme – 30 st.•	
Pārdēvēja/-s –120 st.•	
„•	 B”kat. autovadītāju kursi – 55 st.

Nodarbības notiks  Pils ielā 25, 
Varakļāni, Varakļānu novads (Mūzikas 
un mākslas skolā).

Tālr. 64866505, 29533811
e-pasts: larisa.ed@inbox.lv

Cilvēka dzīve uz šīs zemes beidzas 
ar vārdiem – reiz bija...

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas 
bija kopā ar mums, pavadot mūžībā 
Jāzepu Bernānu.

Paldies Varakļānu Romas katoļu 
draudzes dekānam Antonam Boldā-
nam un priesterim Vladislavam Lape-
lim, ērģelniecei Agnesei, dziedātājām 
Zinaidai, Leonorai, Leontīnai, apbedī-
šanas birojam SIA „Revans”, ēdināša-
nas uzņēmumam „Millenium”, kaimi-
ņiem, radiem, draugiem, paziņām, vi-
siem, kuri palīdzēja morāli un materiāli 
pārdzīvot lielās bēdas.

Lai Dievs dod Jums visiem vese-
lību!

Sērojošie piederīgie

Pasākumi Varakļānu novadā DECEMBRĪ
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Lai zaļās egles sīkstums 
cerībām
Un sirdīs miers,
ko Ziemassvētki dod, 
Bet vērtības
priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā 
jāatrod.
                   /K. Apškrūma/

Lai Ziemassvētku 
gaišums piepilda jūsu 
sirdis, bet nākamais 
gads lai ir svētīts ar 
baltām domām un 
darbīgām dienām!

Varakļānu 
vidusskolas 

kolektīvs

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Sveicam:
Ilutu un Mārtiņu Stikānus ar dēla 
Haralda dzimšanu

Pārdod malku.
T. 29480554, Ivars

Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā:
No gaišas dienas
Aiziet mūžībā.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par aizgājējiem

Varakļānu pilsētā
Aleksandrs caune – 57
Jāzeps bernāns – 79

Varakļānu pagastā
Helēna Eriņa – 91
Valentīna broka – 91

Paliks Tavs darbīgais gājums – 
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi Tu iet...
  (M. Bendrupe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 
JĀŅA MEĻŅA mīļajiem, 

viņu mūžībā pavadot.
Dāmu–senioru deju kopa „Vēlziedes” 

un vadītāja

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas godam veikts.
Arī tad, ja mūža gājiens pārāk 
negaidīti beigts.
 (A. Krūklis)
Skumju brīdī esam kopā un izsakām 

līdzjūtību Meļņu ģimenei, vīru, 
tēvu, vectēvu JĀNI MELNI mūžībā 

pavadot.
Hofmaņu ģimene

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, JĀNI MELNI 

mūžībā pavadot.
Dekšāru pagasta mednieku klubs „Tinis”

Un tā mēs aizejam –
tā: pēkšņi un pavisam.
Bez ceļa atpakaļ.
Smilts klājas pāri visam.
Ne saukt, ne panākt vairs –
balss aizsmok, soļi stieg.
Un sāpes dvēselē
kā melni pelni snieg.

Izsakām klusu un patiesu līdzjūtību 
Ievai Melnei-Mežajevai un viņas 
ģimenei, tēvu mūžībā pavadot.

Kora „Dzelvērte” dalībnieces 

Vai no tālās mūžības ciemos
Kādu reizi vēl atnāksi, tēt?
Kas mūs norās un atkal piedos,
Kas mums savu svētību iedos?
Mēs klusējot paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mums atmiņā būs.

Klusi izskanot mierinājuma un 
atvadu vārdiem, svecēm izraudot 
smaguma sāpi, mūsu patiesa līdzjūtība 
dzīvesbiedrei Genovefai, bērniem Ievai, 
Valdim, Aigaram un mazbērniem, vīru, 
tēti, vectētiņu JĀNI MELNI pavadot uz 
dusu veļu kalniņā.

Kaimiņi Kosmonautu ielā 22 – Ereļi, 
Briškas, Meļņiki, Toc-Macāni, Eiduki, 

Samsonovi

Cik cilvēks mūžs ir īss.
Te saule, prieks, sapņi...
Bet pēkšņi pārdeg viss.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek
Un mirdz...

Izsakām vissirsnīgākos līdzjūtības 
vārdus JĀŅA MEĻŅA tuviniekiem.

Lai spēks un veselība palīdz pārvarēt 
šo bēdu smagumu.

Kaimiņi: Puduļi, Zepa, Kazāka, 
Bikovski, Strode, Mozgi

Kad vakaram neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Skumju brīdī esam kopā ar Ievu, 
tēvu zaudējot.

Varakļānu MMS skolas kolektīvs 

Laiks apstājies ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Genovefai Melnei ar ģimeni, vīru 

Jāni Melni mūžībā pavadot.
Skolotāji – pensionāri

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
IESPēJAMS KREDĪTS.

ZIEMAS ATLAIDES.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999
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novada domes atbalstu


