
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnuma brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu –
Sasildi zemi ar savu plaukstu!
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
  /M. Bārbale/

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs aizdomāja-
mies par to, kas cilvēka dzīvē ir pats svarīgā-
kais. Šis ir laiks, kad negribas sevī ielaist tās 
pārdomas, kas nes  līdzi tumšās krāsas. Gribas 
priecāties par labi paveiktajiem darbiem, panā-
kumiem personīgajā dzīvē, par citu priekiem.

Gadu mijas dāvana katram ir iespēja mai-
nīties – vairāk ticēt sev un savai veiksmei. Ir 
atkal jaunā sākums. Pasaule ir atvērta un aici-
noša. Mēs skatāmies jaunā gada kalendārā un 
skaitām, cik laika palicis līdz pavasara  cīru-
ļiem, Vasarsvētkiem, izlaidumam, rudzu pļau-
jai... Un saprotam – mums atkal ir apsolītas 
365 cerību, mīlestības un iespēju pilnas dienas!

Ziemassvētki ir pateicības laiks, tāpēc gri-
bu teikt LIELU PALDIES visiem mūsu novada 
ļaudīm, kuri ar savu darbu, ar savu pozitīvo 
attieksmi palīdz veidot mūsu novadu labāku.

Novēlu, lai Ziemassvētku baltais miers nes-
tu gaišumu un drošību Jūsu mājās, lai Jaunais 
gads atnāk ar piepildījumu tam, ko visvairāk 
vēlamies – ar dzīvesprieku, stipru veselību un 
mīlestību!

Priecīgus svētkus un 
panākumiem bagātu 

2018. gadu!
Varakļānu novada pašvaldības vārdā – 

domes priekšsēdētājs Māris Justs

Katru gadu Adventi un Ziemassvētkus mēs gaidām ar ilgām. Mums 
katram šajā laikā ir kādas ilgas, kāda vēlēšanās, kuru gaidām piepildā-
mies, kas arī nāk ar sava veida brīnumu.

Tas ir kāds jauns sākums cilvēces vēsturē, kurš šodien sākās nevis ar 
kādiem lieliem pasaules notikumiem, bet gan, kas sākās mūsos pašos.

Tulkojumā vārds Advents nozīmē: atnākšana. Tas nozīmē, ka šis dar-
bības vārds pavisam tieši attiecās uz mums ikvienu, kas notiek mūsos.

Kā mēs varam sagatavoties uz Ziemassvētkiem? Parasti mēs sakār-
tojam savus namus, savu apkārtni, paši uzpošamies, tas ir laiks, kad mēs 
domājam arī par dāvanām. Par to liecina arī lielā rosība sabiedrībā. Tiek 
pušķotas ielas, veikalu skatlogi. Tās visas ir līdzejošas zīmes šiem liela-
jiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Bet vai tas ir svarīgākais? Nē! Tās ir ti-
kai svētku ārējās zīmes, bet pati būtība šiem svētkiem cilvēku acīm nav 
saredzama. Jo to var piedzīvot tikai savā sirdī. Svarīgākās lietas cilvēka 
dzīvē nav acīm saredzamas. Svarīgākās lietas nevar nedz pasteidzināt, 
nedz aizkavēt, tām var vienīgi tikai sagatavoties, kam ir jāvelta laiks, ko var 
tikai piedzīvot.

Tāpēc vispirms nāk Jānis Kristītājs, kurš mums saka: „Atgriezieties no 
grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.” (Mt. 3:2). Kāpēc nāk 
Jānis Kristītājs un saka mums šos smagos vārdus? Lai sāktos cilvēka dzī-
vē kas jauns, tad ir jābūt kādām beigām. Vecā dzīves pieredze ir jāatmet, 
kad vēl dzīvojām bez Jēzus, savos grēkos. Tāpēc arī nāk Jānis Kristītājs, lai 
mūs sagatavotu kam jaunam – jaunām attiecībām ar Debesu Tēvu, un jau-
nām attiecībām ar mūsu līdzcilvēkiem. Tās ir ilgas mūsos, pēc kurām mēs 
apzināti vai neapzināti ilgojamies. Tās ir ilgas pēc Mīlestības, bez kuras 
mēs nevaram dzīvot  „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tie-
sātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” (Jņ, 3:16). 

Ziemsvētkos ir pierasts citam citu iepriecināt ar dāvanām. Cilvēki ar to 
it kā atdarina Dievu, kas Ziemsvētkos pasniedza pasaulei vislielāko dāvanu 
– bez maksas, bez nopelna ikvienam, kas tic Viņa Dēlam. Taču ievērosim, 
ka Dievs Ziemsvētkos dāvināja nevis lietas, bet pats sevi. Lai tā ir arī mūsu 
Ziemsvētku mācība – ka mācāmies dāvināt sevi, savu laiku, uzmanību, 
iejūtību un mīlestību. Lai ar to Kristus gaisma atspīd starp cilvēkiem.

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos, Jēzus Kristus dzimšanas dienā 
un daudz laimes vēlu Jaunajā 2018. gadā!

Āris Kronbergs, 
LELB mācītājs Ludzas, Rēzeknes, Varakļānu un Viļānu draudzēs

Katru gadu Adventi un Ziemassvētkus mēs gaidām ar ilgām. Mums

Ziemassvētki – Dieva dāvana
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

2017. gada 30. novembrī  
Nr. 15

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozī-

jumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības no-
likums”” apstiprināšana

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 8

Grozījumi 25.07.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 5  
„Varakļānu novada pašvaldības 
nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt ar Varakļānu novada do-
mes 25.07.2013. ar lēmumu Nr. 13.1 
apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 
5 „Varakļānu novada pašvaldības noli-
kums” šādus grozījumus:

1.1. svītrot saistošo noteikumu 5. 
punkta 5.4. apakšpunktu;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 5. 
punkta 5.11. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

„5.11. Varakļānu novada pansionāts 
„Varavīksne””;

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Pašvaldība ir dalībnieks šādās 

iestādēs, biedrībās (nodibinājumos) un 
komisijās:”;

1.4. svītrot saistošo noteikumu 8. 
punkta 8.2 un 8.3. apakšpunktus;

1.5. papildināt saistošo noteikumu 
8. punktu ar 8.7. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: 

„8.7. Madonas sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisija”;

1.6. svītrot saistošo noteikumu 9. 
punkta 9.1.4. apakšpunktu;

1.7. papildināt saistošo noteikumu 
9. punktu ar 9.1.10. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„9.1.10. mantas atsavināšanas un 
izsoles komisija”;

1.8. izteikt saistošo noteikumu 78. 
punktu šādā redakcijā:

„78. Domes sēžu protokoli un au-
dioieraksti trīs darba dienu laikā pēc 
protokola parakstīšanas publicējami in-
terneta vietnē www.varaklani.lv.”;

1.9. papildināt saistošo noteikumu 
82. punktā aiz vārda „triju” ar vārdu “dar-
ba”.

2. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. 
panta noteiktajā kārtībā.

2. Par izmaiņām Cesvaines, Lubā-
nas un Varakļānu novadu apvienotās 
būvvaldes uzraudzības padomes sastā-
vā.

1. Atbrīvot bijušo priekšsēdētāja 
vietnieci Modru Vilkaušu no pienākumu 
veikšanas Cesvaines, Lubānas  un Va-
rakļānu novadu apvienotās būvvaldes 
uzraudzības padomē.

2. Deleģēt darbam Cesvaines, Lu-
bānas un Varakļānu novadu apvienotās 
būvvaldes uzraudzības padomē domes 
priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Puntu-
žu.

3. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijas izveidošanu

1. Izveidot Varakļānu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un izso-
les komisiju 5  cilvēku sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – Ivars 
Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;

komisijas locekļi: Anna Tocs-Macā-
ne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadī-
tāja;

Jānis Broks – zemes lietu speciā-
lists;

Anna Mālniece – vecākā grāmatve-
de;

Lana Ukrija-Kaļinovska – pašvaldī-
bas juriste. 

4. Varakļānu novada domes Valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpo-
šanas centra klientu apkalpošanas no-
teikumu apstiprināšana.

1. Apstiprināt Varakļānu novada do-
mes Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra klientu apkalpo-
šanas noteikumus.

5. Amatu un mēnešalgu sarakstu 
Varakļānu novada pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām apstiprināšana.

Izskatot sagatavotos pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus, deputāti vienojas 
balsot par dažiem amatalgu sarakstiem 
atsevišķi, jo tie skar deputātu intereses.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 
atbilstoši Ministru kabineta 29.08.2017. 
noteikumiem Nr. 511 „Grozījums Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. novembra 
noteikumos Nr. 656 „Noteikumi par mini-
mālās mēneša darba algas apmēru nor-
mālā darba laika ietvaros un minimālās 
stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, Va-
rakļānu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 9 balsīm „par” (J. Erels, J. Grudule, 
D. Inķēna, M. Justs, A. Kokars, N. Lazda, 
G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Varakļānu novada 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
amatu un mēnešalgu sarakstus saskaņā 
ar pielikumiem Nr. 1 – Nr. 26.

6. Par prioritāro objektu atlasi pa-
matpakalpojumiem un ciematu atjauno-
šanai lauku apvidos.

1. Varakļānu novada prioritāro ob-
jektu atlases veikšanai dalībai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda atbalsta pasā-
kumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” izveidot ko-
misiju 6 cilvēku sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: pašvaldī-
bas izpilddirektors Ivars Ikaunieks;

komisijas locekļi: pagastu pārvalžu 
vadītājs Jānis Mozga;

domes deputāte Janīna Grudule;
nekustamā īpašuma nodaļas vadītā-

ja Anna Tocs-Macāne;
juriste Lana Ukrija-Kaļinovska;
attīstības nodaļas vadītāja Aija Ščuc-

ka.
2. Apstiprināt noteikumus „Par prio-

ritāro objektu atlases kārtību Varakļānu 
novadā Eiropas Lauksaimniecības fon-
da atbalsta pasākumam „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos””.

7. Par zemes ierīcības projekta „Il-
māri” apstiprināšanu.

8. Par nekustamo īpašumu „Kasta-
ņi” un „Āraceriņi” robežu pārkārtošanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Spīdo-
las 1” nosacītās cenas noteikšanu un 
pārdošanu par brīvu cenu.

10. Par nekustamā īpašuma „Dai-
ras” nosacītās cenas noteikšanu un pār-
došanu par brīvu cenu.

11. Par nekustamā īpašuma „Nagli-
ņas” sadalīšanu.

12. Par nekustamā īpašuma „Arāji” 
sadalīšanu.

13. Par nekustamā īpašuma „Kal-
mes” sadalīšanu.

14. Par zemes nomu.
15. Par adreses maiņu.
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu A.L.

VARAKĻĀNU  NOVADA  
ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDE

2017. gada 23. novembrī         
Nr. 14

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par rezerves zemes fondā ieskai-

tīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantoto zemes gaba-
lu piederību vai piekritību valstij un paš-
valdībai.

1. Noteikt kā valstij piekritīgus šādus 
zemes gabalus:

1.1. „Eidīši”, 
1.2. „Transformators TP 4345”.
2. Noteikt  kā pašvaldībai piekritīgu 

zemes gabalu „Ceļa posms Ieviņas Nr. 
87”.
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03.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu, 
pils. I.S. vadīja velosipēdu, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
statētas 1,43 promiles alkohola. 

03.11. Varakļānu pag., „Puntuži”, SIA 
„V55”, pils. J.S. guvis rokas traumu.

03.11. Varakļānu pag., „Ceplīšos”, 
pils. M.J. pārkāpa tiesas lēmumu par pa-
gaidu aizsardzību pret vardarbību.

06.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu, 
pils. J.Z. vadīja velosipēdu, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
statētas 3,18 promiles alkohola.

Policijas informācija

Sieviešu invalīdu biedrība „Varakļānu 
Aspazijas” īsteno projektu „Dzīpars pie dzī-
para, mezgliņš pie mezgliņa – prieks pa-
šām un citiem” (projekta Nr. 17-05-AL23-
A019.2206-000002) praktisku prasmju un 
zināšanu veicināšanu MNF teritorijā. 

Projekta ietvaros tiek apgūtas šādas 
prasmes: 

Filcēšana, kvīlings, aušana, mez-
glošana, auduma maisiņu šūšana, de-
kupāža, sukāžu gatavošana, cepumu, 
plātsmaižu cepšana un lekcija par ve-

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda attīstības (ELFLA)

Sieviešu invalīdu biedrība „Varakļānu 
Aspazijas” īsteno projektu

„Dzīpars pie dzīpara, mezgliņš 
pie mezgliņa – prieks pašām un citiem”

selīgu uzturu.
Projekta ietvaros praktiskajās no-

darbībās piedalīsies 14 dalībnieces no 
Varakļāniem, Varakļānu pagasta un Mur-
mastienes pagasta. Nodarbības notiks 
Varakļānu Sociālā dienesta telpā,Rīgas 
ielā 9, sākot ar 12.12 2017, otrdienās un 
ceturdienās plkst. 16.00, četru mēnešu 
garumā. Pasniedzēja Lolita Briška. Sīkā-
ku informāciju par projekta aktivitātēm un 
iespējām līdzdarboties var saņemt pa tel. 
22145375 (projekta vadītāja Ilga).

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu K.S.

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu I.J.

19. Par pārdošanas cenas noteikša-
nu Varakļānu novada pašvaldības 2018.
gada sienas kalendāram

1. Apstiprināt pārdošanas cenu Va-
rakļānu novadu prezentējošam 2018.
gada sienas kalendāram EUR 4,32 (t.sk. 
PVN) apmērā.

20. Par reģistrēšanu sociālo dzīvok-
ļu piešķiršanas reģistrā.

21. Par dzīvokļa īres līguma pagari-
nāšanu.

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

23. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

24. Par 27.10.2017. saistošo notei-
kumu Nr. 6 „Grozījumi 29.10.2015. sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Varakļānu nova-
da pašvaldībā”” precizēšanu.

1. Precizēt 27.10.2017. saistošo 
noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 29.10.2015. 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālajiem pabalstiem Varakļānu no-
vada pašvaldībā””:

1.1. svītrot no saistošo noteikumu 
izdošanas pamatojuma atsauci uz Mi-
nistru kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu;

1.2. papildināt saistošo noteikumu 
pamatredakcijas 52. punktā aiz vārda 
„iesniegumu” ar tekstu: „kurā norāda 
nepieciešamā pabalsta apmēru,”.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

06.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13-2, notika ģimenes konfl ikts.

08.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
19, dega traktors CASE.

12.11. Varakļānu pag., Stirnienē, Sa-
tiksmes ielā 9, baznīcas telpās, pils. A.E. 
atradās ar nepārprotamiem psihiskiem 
traucējumiem.

13.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu, 
pils. J.L. vadīja velosipēdu, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
statētas 1,59 promiles alkohola.

13.11. Varakļānos, Mehanizatoru ielā, 

izcēlies konfl ikts starp pils. E.D. un J.C. 
16.11. Varakļānos, Rīgas ielā 41, ko-

pīgas alkohola lietošanas laikā, pils. M.J. 
ar cirvi nodarīti miesas bojājumi.

17.11. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
autoostas telpām, pils. J.S. atradās cil-
vēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, 
bija zaudējis spējas patstāvīgi pārvieto-
ties.

21.11. Murmastienē, Parka ielā 3A, 
pils. K.V., būdams alkohola reibumā, krī-
tot guva galvas traumu. 

M. Lindāns

Lietvedes – kasieres darba laiks:
pirmdiena    8 – 12 un 13 – 17
otrdiena       8 – 12 un 13 – 17
trešdiena     8 – 12 un 13 – 17
ceturtdiena  Brīvs
piektdiena   8 – 12 un 13 – 17

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pārdod atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu Kosmonautu iela 13 dzīv. Nr. 46, 
Varakļāni,  kadastra Nr. 7017 900 0203, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma.  Izsoles 
sākumcena – EUR 6000,00, solis – EUR 50,00. Izsoles reģistrācijas nauda – EUR 
5,00 un drošības nauda – EUR 600,00 jāieskaita uzņēmuma kontā Nr. LV77HA-
BA0001407014747, AS „Swedbank”, kods HABALV22 vai Varakļānu novada do-
mes kasē Rīgas ielā 13, Varakļānos. Izsolei jāreģistrējas līdz 2018. gada 25. jan-
vāra plkst. 16.00, tā notiks 2018. gada 30. janvārī plkst. 10.00 Varakļānu novada 
pašvaldības ēkā, 102. kab., Rīgas iela 13, Varakļānos. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Varakļānu novada mājaslapā www.varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. 
Saņemt informāciju vai apskatīt objektu (iepriekš piezvanot pa tālruni 64860710, 
64860712 vai 29487102), un reģistrēties var katru darba dienu. 

Darba laika izmaiņas Murmastienes pagasta pārvaldē ar 01.01.2018.

Telefoni saziņai 

64825323, 29427589 
(neeksistē 27790026)
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Labs cilvēks ienācis ir mūsu telpā,
Tam vienmēr kāda maza saule plaukstā,
Un nav vairs lietus, nav vairs ziemas aukstās,
Visapkārt klusi darbi uzsmaržo un zied,
Kad cilvēks labs caur mūsu dzīvi iet.
    (Ē. Vēveris)

Sirsnīgi sveicam decembra 
jubilārus novadā!
15
Nauris Eriņš
Niks Golubcovs
Roberta Šminiņa
Anda Viška

18
Juris Erels
Alvis Gruduls
Jānis Miška
Mārīte Murinska

20
Artūrs Mediņš
Inuta Tropa

25
Zane Grudule
Artūrs Kazāks
Edgars Smoroģins
Katrīna Spridzāne
Gundars Zaburdajevs
Arvis Zeps

30
Mirdza Čevere
Nauris Lazda
Māris Mesters
Māris Ramps-Rampāns
Inita Saleniece
Elmārs Salenieks

35
Kaspars Broks
Ieva Latkovska
Jānis Pugačevskis
Andris Timofejevs
Sindija Tropa

40
Ilze Arbidāne
Dainis Litinskis
Sanita Senkāne
Evija Suhačeva
Arnis Upenieks

45
Austris Kokars

50
Vita Cvilikovska
Dainis Dukaļskis

55
Elzīte Broka
Ivars Broks
Ņina Čevere
Guntis Kelass
Anna Lutere
Anete Opule

60
Valentīna Brenča
Jānis Seržāns

65
Jānis Bērziņš
Marija Miška
Romualds Strods

75
Andrejs Cakuls
Raisa Kulepova
Dzidra Stepanova

80
Elvīra Strode

85
Jekaterina Bogdanova
Tekla Broka

90
Veronika Čevere

95
Helēna Dukaļska

kars

ovska
kaļskis

ka
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Noderīga informācija 
par darba nespējas lapām

Ja darbnespējas lapa B Jums ir izsniegta papīra dokumenta formā, tad, 
lai saņemtu slimības pabalstu, VSAA nodaļā ir jāiesniedz papīra dokumenta for-
mā iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai (veidlapa – Iesniegums slimības 
pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam) un darbnespējas lapas B oriģināls.

Iesniegumu  un darbnespējas lapu B var iesniegt:
1) klātienē jebkurā VSAA nodaļā;
2) valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem 
VSAA ir noslēgts līgums: 
3) atstājot tam īpaši paredzētā dokumentu kastītē jebkurā VSAA nodaļā;
4) nosūtot pa pastu, vēlams deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai.

Lai iespējami ātrāk saņemtu pakalpojumu, darbnespējas lapu B ietei-
cams iesniegt deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļā kādā no augstāk minēta-
jiem veidiem, jo lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pēc darbnespējas lapas B 
oriģināla saņemšanas, pieņem personas deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļa.

Kontaktinformācij a – VSAA nodaļu adrese, tālruņa numurs, klientu 
pieņemšanas laiks u.c. informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru kontaktinformācija.

Ja darbnespējas lapa B Jums ir izsniegta E – veselības sistēmā
VSAA informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B E-veselības sis-

tēmā saņem elektroniski.
Ja darbnespējas lapa B reģistrēta un noslēgta E-veselības sistēmā, tad 

visātrāk un visērtāk iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.lv. Ja personai 
ir internetbanka, tad jāizmanto e-pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpoju-
miem”, kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Lai uzsāktu e-pakalpo-
jumu, šeit var autentifi cēties ar kādu no norādītajiem autentifi kācijas līdzekļiem. 
No piedāvātā iesniegumu saraksta jāizvēlas vajadzīgais iesniegums, jāaizpilda 
visi nepieciešamie informācijas lauki un jānosūta VSAA.

Vēl iesniegumu papīra formātā var iesniegt:
1) klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā;
2) atstājot tam īpaši paredzētā dokumentu kastītē jebkurā VSAA nodaļā;
3) nosūtot pa pastu, vēlams deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai;
4) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu varat sūtīt elek-
troniski uz e-pasta adresi – edoc@vsaa.lv

Iesniedzot iesniegumu papīra formātā, iesniegumā obligāti jānorāda 
E-veselības sistēmā reģistrētās darbnespējas lapas B numurs, kas ir jāpajautā 
ārstam.

Ja izsniegta E- darba nespējas lapa (turpmāk - E-DNL) un klientam ir pieeja-
ma iespēja lietot E-pakalpojumu.

Informācija iesniegumu aizpildīšanai elektroniskā veidā pieejama portā-
lā www.latvija.lv (E-iesniegums).

Ja klientam ir iespējams autorizēties portālā www.latvija.lv, tad E-DNL iz-
sniegšanas gadījumos slimības un maternitātes pabalsts jāpieprasa, aizpildot 
E-iesniegumu: klātienē VPVKAC, mājās, bibliotēkā (ir jābūt autentifi kācijas lī-
dzekļiem). 

„E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” (portālā www.latvija.lv: Sākums�E-
pakalpojumi�E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

Varakļānu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (Varakļānu VPVKAC)

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

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

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

Jauniešu 
brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais var būt ikviens. Nepiecie-
šama tikai motivācija, līdzjūtība un vēlme 
strādāt un mācīties no citiem. Ir daudzi ie-
mesli, kādēļ cilvēki izlemj darīt brīvprātīgo 
darbu. Parasti viņi vēlas dot citiem ko labu 
un panākt izmaiņas viņu dzīvē. Neatkarīgi 
no tā, kad nolemsi kļūt par brīvprātīgo un 
ko tieši nolemsi darīt, tas tev dos neskai-
tāmus ieguvumus. Darīdams brīvprātīgu 
darbu, palīdzēsi atsevišķiem cilvēkiem, sa-
biedrībai un videi. Jauniešiem būs iespēja 
satikt jaunus cilvēkus un vienlaikus padziļi-
nāt izpratni par sabiedrību.

2017. gada 27. oktobrī Varakļānu no-
vada dome apstiprināja jauniešu brīvprā-
tīgā darba organizēšanas vadlīnijas, kas 
nosaka kārtību, kādā veicams brīvprātī-
gais darbs Varakļānu novadā. Jaunietis 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem brīvprātīgo 
darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestā-
dē, biedrībā vai nodibinājumā.

 Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības 
darbs un tas  ir vērsts uz sabiedriskā la-
buma darbību un veicina brīvprātīgā dar-
ba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu 
attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika liet-
derīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo 
darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas 
nolūkā. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās 
jomās, piem., sociālā aprūpe un veselības 
aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku 
aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasā-
kumi u.c.  Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē 
atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji ie-
saistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uz-
labo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Lai uzsāktu brīvprātīgo darbu jaunie-
tim ir jānoslēdz rakstiska vienošanās ar 
pašvaldību un jāizņem brīvprātīgā darba 
uzskaites grāmatiņa „Brīvprātīgais Va-
rakļānu novadā” pie attīstības nodaļas 
vadītājas Varakļānu novada pašvaldībā, 
Rīgas ielā 13, Varakļānos. Ar jauniešu 
brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijām 
Varakļānu novadā var iepazīties www.va-
raklani.lv  Sakrājot noteiktu stundu skaitu, 
jaunietis saņems apliecinājumu, kas ap-
stiprinās iegūtās prasmes, iemaņas un dar-
ba pieredzi. Šis apliecinājums varēs kalpot 
kā pirmās darba pieredzes apliecinājums, 
ko varēs pievienot arī savam CV.

Papildus informāciju var saņemt pie 
Attīstības nodaļas vadītājas  A. Ščuckas, 
27790015 vai personīgi Varakļānu novada 
pašvaldībā, Rīgas  ielā 13, Varakļānos, 216. 
kabinetā.  

  Aija Ščucka
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No 2018. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga 

normāla darba laika ietvaros būs 430 
eiro. 

2018. gadā pārrēķinās pensijas  
(vecuma un apgādnieka zaudējuma pen-
sijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par iz-
dienas pensijām” piešķirtās izdienas pen-
sijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 
2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrē-
ķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, 
kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās 
krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensi-
jas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins 
notiks automātiski, un senioriem papil-
dus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas 
apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra 
un par periodu no 1. janvāra to izmaksās 
līdz 2018. gada septembrim.

Tiesības uz slimības pabalstu 
būs cilvēkiem, kuriem būs noteikts kva-
lifi kācijas periods, t.i., sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 
3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 
6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvali-
fi kācijas periods neattieksies uz darbne-
spējas lapām A, kuras apmaksā darba 
devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek 
kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 
gadu vecumu.

Ja darbnespēja būs iestājusies 
nodarbinātības periodā, slimības pabal-
stu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc 
tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja 
vai pašnodarbinātā statusu. 

Vecāku pabalsta saņēmējiem, 
kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā 
darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, 
pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi iz-
maksās 30 procentu apmērā no piešķirtā 
pabalsta apmēra.

Tiek palielināta valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 
(turpmāk – VSAOI) par 1 procentpunktu 
– attiecīgi palielinot par 0,5 procentpunk-
tiem VSAOI likmi darba ņēmējam un par 
0,5 procentpunktiem darba devējam. 
VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ie-
viesta veselības apdrošināšana. Tādejādi 
darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības 
apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem 
darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no 
valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus 
veselības aprūpes pakalpojumus.

Izmaiņas VSAOI veikšanas kār-
tībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu 
mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienā-
kumiem, kas pārsniedz minimālo algu:

pašnodarbinātajiem, kuru ienā-- 
kums mēnesī nesasniedz minimālās al-
gas apmēru, no ienākumiem būs jāveic 
VSAOI 5% (pensiju apdrošināšanai). Ja 

Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā 
pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra 
gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad VSAOI 
5% apmērā var neveikt;

 pašnodarbinātajiem, kuru ienā-- 
kums mēnesī sasniedz un pārsniedz mi-
nimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta 
objekta, kas nav mazāks par minimālās 
algas apmēru, būs jāveic VSAOI vispā-
rējā apmērā (2018. gadā VSAOI likme 
vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 
32,15% un persona ir pakļauta pensiju 
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošinā-
šanai, vecāku apdrošināšanai, mater-
nitātes un slimības apdrošināšanai un 
veselības apdrošināšanai) un no starpī-
bas starp ienākumiem un brīvi izraudzītā 
objekta, būs jāveic VSAOI 5%  apmērā 
(pensiju apdrošināšanai);

pašnodarbinātajiem, kuri gūst - 
ienākumu no lauksaimnieciskās ražoša-
nas un, kuru ienākums mēnesī sasniedz 
vai pārsniedz minimālās algas apmēru, 
VSAOI (2018. gadā VSAOI likme vispārē-
jā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) 
būs jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas 
nav mazāks par minimālās algas apmē-
ru. VSAOI būs jāveic kā līdz šim – par 
iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā mē-
neša 15. datumam. Savukārt no starpī-
bas starp ienākumiem un brīvi izraudzītā 
objekta, VSAOI 5% apmērā būs jāaprē-
ķina par visu kalendāra gadu (visa gada 
ienākumu no lauksaimnieciskās ražoša-
nas un visa gada izdevumu, kas saistīti 
ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) 
un jāveic VSAOI 5%  apmērā (pensiju ap-
drošināšanai) par iepriekšējo gadu līdz 
kārtējā gada 15. aprīlim.

Izmaiņas autoratlīdzību izmak-
sātājiem un saņēmējiem:

autoratlīdzības izmaksātājam no - 
saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bru-
to) 5% apmērā būs jāveic VSAOI (pensiju 
apdrošināšanai par autoratlīdzības saņē-
mēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5% 
VSAOI maksājums nav jāpiemēro par 
autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta 
I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta ve-
cuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav 
Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību 
mantiniekiem un citu autortiesību pārņē-
mējiem;

ja autoratlīdzības saņēmējs pa-- 
ralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie 
viena vai vairākiem darba devējiem kopā 
sasniedz vai pārsniedz minimālās algas 
apmēru, tad no autoratlīdzības kā pašno-
darbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarī-
gi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);

ja autoratlīdzības saņēmējs pa-- 
ralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam pie 
viena vai vairākiem darba devējiem kopā 
nesasniedz minimālās algas apmēru, tad 

no autoratlīdzības, ja to ienākums mēnesī 
sasniedz vai pārsniedz minimālās algas 
apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbi-
nātajam. 

Izmaiņas VSAOI objektā pro-
fesionālajiem sportistiem – profesionālā 
sportista VSAOI objekts ir divas minimā-
lās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista 
alga būs mazāka par divām minimālajām 
mēneša algām, tad sportista darba de-
vējam par saviem līdzekļiem būs pienā-
kums veikt VSAOI starpību.

No valsts budžeta uzsāks fi -
nansēt divus jaunus psihosociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus: psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā ap-
rūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes 
locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu personām ar onkoloģisku 
slimību un to ģimenes locekļiem.

Pabalsts audžuģimenei bērna 
uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecu-
mam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā 
no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem 
– 258 eiro (līdz šim – attiecīgi 95 un 114 
eiro).

Atlīdzība audžuģimenei par 
pienākumu pildīšanu būs atkarīga no 
aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu 
audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības 
apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna 
kopšanas pabalsta apmēru personai, 
kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram 
gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē 
ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 
222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu - 274 
eiro (līdz šim – 113,83 eiro neatkarīgi no 
audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās 
izmaiņas informācijas sistēmās, pare-
dzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 
2018. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzī-
bas apmēru, un starpību izmaksās ne 
vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

Tiks veiktas  sociālās apdro-
šināšanas iemaksas (pensiju apdro-
šināšanai, invaliditātes apdrošināšanai 
un apdrošināšanai pret bezdarbu) par 
personām, kuras saņem atlīdzību par au-
džuģimenes pienākumu pildīšanu un nav 
sociāli apdrošinātas (piemēram, nav dar-
ba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Palielināta atlīdzība par adop-
tējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinā-
tām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 
gadu vecumam, – atlīdzības apmērs būs 
70% no valstī noteiktās vidējās apdroši-
nāšanas iemaksu algas. Pārējiem saņē-
mējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā 
– 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vien-
laikus vairākus bērnus, par nākamo pie-
šķirs piemaksu 171 eiro apmērā.
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Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un 
bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta 
saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par 
pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo 
bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro 
mēnesī. No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz 
bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr mācās 
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies lau-
lībā. Tāpat no nākamā gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, 
kas atbilstoši valsts vai pašvaldību fi nansēto vietu skaitam uzņemts profe-
sionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu 
veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas 
periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru 
un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Līdz gada beigām (31. decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķ-
dotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir 
darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai sociālo dienestu un kuri 
strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

No 2018. gada 1. marta
Tiks nodrošināta lielāka fi nansiālā atbalsta sniegšanu ģimenēm, 

kurās ir ne mazāk kā divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts 
pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa. 
Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena 
līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 
eiro mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu 
piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo ko-
pējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem 
piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī; 
par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī; par septiņiem bērniem – 266 eiro 
mēnesī u.tml. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas 
sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas 
apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā 
līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. aprīļa:
Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt 

sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņē-
mumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija:
Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža 

gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 1,50 eiro (līdzšinējo 
viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts 
vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invalidi-
tātes pensija. 

Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas au-
džuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra:
Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indek-

sācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo – 50% vietā) no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, - 
kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un sma-
gos darba apstākļos, 

70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu. - 

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, 
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

MNF izsludina LEADER 
projektu iesniegumu 
pieņemšanas 8. kārtu

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas   
8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, 
vieta, darbs Madonas reģionā 2015. – 2020.” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2017. 
gada 15. decembra līdz 2018. gada 15. janvārim.

Projekta īstenošanas termiņš:
ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku 

atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu;

pārējiem projektiem projektu īstenošanas ter-
miņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

8. kārtai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības 
dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves 
kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas 
dzīves vides veidošanā” pieejamais publiskais fi nansē-
jums ir EUR  500 101,45.

Rīcības, kurās 8. kārtā iesniedz projektu iesniegu-
mus:

1.1. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrā-
de, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pa-
kalpojumi”, atbalsta apmērs rīcībai EUR 444 101,45;

1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpoju-
miem”, atbalsta apmērs EUR 56 000.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā 
rīcības grupā „Madonas novada fonds” Madonā, Poru-
ka ielā 1, trešajā stāvā. Papildu informācija mājas lapā 
www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu iesniedz vienā no trim vei-
diem:

papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas - 
novada fonds” Madonā, J. Poruka ielā 1, trešajā 
stāvā;
elektroniski LAD elektroniskās pieteikšanās sistē-- 
mā (EPS);
elektroniski projekta iesniegumu elektroniskā do-- 
kumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektro-
nisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta 
lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā 
vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts: 
jogitabaune@inbox.lv. 

Projektu iesniedzēji tiek aicināti uz individuālajām 
konsultācijām, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Madonas novada fondā LEADER projektus var 
iesniegt Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Va-
rakļānu novada iedzīvotāji un uzņēmēji.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Laima Eriņa – ārstnieciskās 
masāžas, vingrošanas un veselīga 
dzīvesveida pētniece un entuzias-
te sniedza savas zināšanas apkār-
tējiem. Bērnību un skolas gadus 
aizvadījusi Stirnienē un Sīļukalnā, 
15 gadu vecumā no dzimtajām 
mājām Kassaliešos devusies uz 
studijām Rīgā. Radošo izpausmju 
mīlestība modās jau agrā bērnī-
bā un tika izkopta arī Varakļānu 
mākslas skolā. Vēlāk sekoja stu-
dijas Rīgas Tirdzniecības profesio-
nālajā vidusskolā, kur absolvēts 
reklāmas komercdarbības kurss. 
Studiju laikā radās īpaša interese 
par pašizaugsmes, pašrealizāci-
jas, veselības, veselīga un dabis-
ka dzīvesveida tēmām. Meklējot 
atbildes uz jautājumiem, studijas 
tika turpinātas krasi pretējā vir-
zienā – medicīnā, Rīgas Stradiņa 
universitātes Sarkanā Krusta me-
dicīnas koledžā, absolvējot Ārst-
nieciskās masāžas kursu. Izpratne 
ir meklēta arī dažādās lekcijās un 
semināros par uzturu, sezonālās 
un etniskās ēdienkartes veidoša-
nu un atjaunošanu ikdienā, apgū-
ta meditācijas prakse. 

Laima saka: „Patiesība ir jā-
meklē ar sirdi un saprātu. Reizēm 
galvenais, kas jādara, ir jānoņem 
romantizēts vai uz stereotipiem 
balstīts uzskats par dzīvi un jārau-
ga lietas un situācijas plašāk. Bieži 
tas nozīmē nostāties pret sistē-
mu vai pat pilnīgi „izkāpt” no tās. 
Grūts un maldiem pilns ir dzīves 
izpratnes ceļš, bet, tikai izprotot 
sevi, mēs varam izprast pasauli un 
sākt pamazām atmosties. Sabied-
rības brīvības ceļš no maldiem sā-
kas ar individuālu sevis izprašanas 
ceļu, uzdrīkstoties jautāt un izvirzīt 
diskusijai būtiskus, ļoti bieži – pat 
eksistenciālas dabas jautājumus. 
Patiesas zināšanas ir gara maize, 
praktiski pielietotas – svētība visai 
cilvēcei.”

Tiksimies ar Laimu Eriņu un 
stila konsultanti Māru Broku 

Stirnienes tautskolā 
13. janvārī 14.00. 

Šoreiz uz sarunām īpaši 
aicinām mammas un meitas. 

Lūgums pieteikties pa tālr. 
29678002 līdz 12. janvārim 

Šovasar Varakļānu 
pilsētas svētki sākās ar 
dažādiem Puķu nakts pa-
sākumiem. Iespaidīgi to 
ievadīja Motociklistu ap-
vienības V-55 brauciens 
pa pilsētas ielām – patī-
kama pārsteiguma mo-
ments tiešām bija liels. 

Motociklistu kustības 
Varakļānos aizsācējs bijis 
Ivars Mesters, bet šova-
sar izveidota motociklistu 
apvienība, kuru vada un 
organizē Austris Kokars. 
Apvienībai ir savs karogs, 
un vasaras sezonā viņi 
pabijuši dažādu pilsētu 
svētkos – Jēkabpilī, Lu-
dzā, Madonā, Ventspilī. Latvijā ir dažādas 
motociklistu apvienības, Varakļānos ak-
tīvi darbojas 12 entuziasti, regulāri sazi-
nās, dalās pieredzē, organizējas izbrau-
cieniem. Sezonas noslēgumā organizēja 
kopīgu braucienu uz Jēkabpili.

Ikdienā Austris Kokars strādā Nag-
ļos – autotransporta uzņēmumā „Krāces” 
kā loģistikas speciālists. Austris ir viens 
no tiem cilvēkiem, kam nav vienaldzīga 
mūsu pilsētiņas izaugsme un attīstība. 
Tāpēc tad, kad republikas presē parādī-
jās ziņas par pašvaldību vēlēšanām un 
Varakļānu novadā ir tikai viens saraksts, 
viņš pieņēma drosmīgu lēmumu uzsākt 
priekšvēlēšanu aģitāciju. Tā tika izveidota 

V-55 vēlētāju apvienība V-55, 
sastādīta programma. 
Sākumā vēlme bijusi 
uzmundrināt iedzīvotā-
jus uzsāk darboties, būt 
drosmīgiem izteikt savu 
viedokli un to aizstāvēt, 
ja zini, ko gribi, pastāvi 
par sevi.

Pēc vēlēšanu rezul-
tātu apkopošanas no 
vēlētāju apvienības V-55 
par Varakļānu novada 
pašvaldības deputātu 
tika ievēlēts Austris Ko-
kars. Jauni pienākumi, 
jauna pieredze, un ne-
būt ne viegla – tā atzīst 
deputāts. Austris strādā 
administratīvajā un fi -
nanšu un attīstības ko-

mitejā. Tieši komiteju sēdēs notiek kons-
truktīvākais darbs  – diskusijas, dažādu 
viedokļu uzklausīšana, pieņemti lēmumi. 
Iedziļinoties pašvaldības darba specifi kā, 
veidojas citādas domas par notiekošo. 
Viss atkarīgs no pašu padarītā darba un 
attieksmes pret darāmo. Deputāts uzska-
ta, ka milzīgu darbu dara un uzņemas 
atbildību novada pašvaldības priekšsē-
dētājs, tāpat novada attīstībā nozīmīga 
loma ir projektu īstenošanai. Gribētos, 
lai cilvēki būtu aktīvāki, uzdrīkstētos nākt 
ar savām iniciatīvām un vēlmēm. Daudz 
kas ir izdarīts, bet tik daudz vēl jādara... 
Nepieciešams atbalsts ikvienam uzņē-
mējam un saimniecībai, regulārs, siste-
mātisks darbs jebkurā jomā.

Austra Kokara vēlējums novada 
iedzīvotājiem: nebaidīties atklāti izteikt 
savu viedokli, to aizstāvēt un īstenot, lai 
būtu atklāti mājās un sabiedrībā, pārvarēt 
šķēršļus kaut kā labāka saniegšanai, lai 
jaunieši izmanto visu, ko dzīve dod šajā 
brīdī un tagad! Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

A. Jaunzeme

Austris Kokars. 

Apvienības karogs.
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Par rokdarbu izstādi

No septembra vidus, divu mēnešu 
garumā, Varakļānu Novada muzeja iz-
stāžu zālē varēja aplūkot varakļāniešu un 
novada iedzīvotāju pašu rokām darinātos 
darbus – pinumus, fotogrāfi jas, adījumus, 
tamborējumus, rotaslietas u.c. Šīs izstā-
des iniciatīva nāca no senioru klubiņa 
„Pīlādzītis” un lielu organizatorisko darbu 
paveica Genovefa  Kokare. 

Tos, kuri uzskata, ka senioru radošā 
fantāzija nesniedzas tālāk par vienkāršām 
adītām zeķēm, gaidīja patīkama vilšanās. 
Aplūkojot dažādā tehnikā darinātos dar-
bus, izstādes apmeklētājiem uzreiz bija 
redzams, ka tepat mums līdzās dzīvo 
cilvēki, kas savu ikdienu padara krāsainu 
paši ar savu izdomu un savām rokām.

Daudzi izstādes darbu autori ir ar lielu 
stāžu un darbojas visa mūža garumā, citi 
pārmantojuši zināšanas no saviem vecā-
kiem vai vecvecākiem. Daži kļuvuši par 
rokdarbniekiem, aizejot pensijā vai izbrī-
vējot vairāk sev laika. Lai kāds arī kuram 
ir bijis ceļš uz rokdarbiem, visi savus dar-
bus veidojuši, savas iedvesmas un fantā-
zijas rosināti.

Valsts svētku priekšvakarā – 17. no-
vembrī autori tika aicināti uz muzeju – iz-
stādes noslēgumu, lai kopā pavakarētu, 
dalītos pieredzē. Tie, kuri varēja un atnā-
ca – priecājās par iespēju parādīt savus 
darinājumus, satikties un parunāties. Lai  
viņiem daudz radošas izdomas un veselī-
ba, strādājot rokdarbus, ar ko priecēt sevi 
un citus. Šo izstādi varēja apskatīt 809 cil-
vēki, jo tieši tik  apmeklētāju  bija muzejā 
šo divu mēnešu laikā.

Varakļānu novada 
muzejā

Līdz 2018. gada 27. janvārim 

APSKATĀMAS IZSTĀDES

Starptautiskā glezniecības plenēra            • 
„Baltā pilsēta – 2015” gleznas

Varakļānu mūzikas un mākslas • 
skolas absolventu un audzēkņu 
mākslas darbi

Laipni aicināti!

Domes priekšsēdētājs 29419134
Izpilddirektors 29285545
Sekretāre 64860840
Galv. grāmatvede 29631737

Grāmatvedība
27790012, 
64860842, 
64860542

Kase 27790030
Dzimtsarakstu nodaļa 64860870

Nekustamā īpašuma nodaļa 27790023, 
27790016

Attīstības nodaļa 27790015
Lietvedības nodaļa 27790010
Murmastienes pagasta 
pārvalde

64825323, 
29427589

Varakļānu pagasta pārvalde 64829403, 
29427589

Bāriņtiesa 27790011, 
64860841

Sociālais dienests 64860844, 
27790014

Varakļānu vidusskola
64807086, 
29475496, 
27790018

Murmastienes pamatskola 27790024, 
64821214

PII „Sprīdītis” 29342315, 
27874808

Varakļānu mūzikas-mākslas 
skola

6480967, 
29492483

Varakļānu novada muzejs 64866164, 
29359242

Tūrisma informācijas centrs 64866162 

Varakļānu kultūras nams 64860964, 
29240684

Murmastienes kultūras centrs 27790027
Stirnienes tautas nams 29678002
Varakļānu tautas bibliotēka 64860965
Murmastienes bibliotēka 64825343
Stirnienes bibliotēka 64829403
Atpūtas komplekss – baseins 27790032
Varakļānu pansionāts 
„Varavīksne”

28305900

Murmastienes feldšerpunkts 64825105
Stirnienes feldšerpunkts 27790019
Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA 

64860710, 
29487102

SIA „Varakļānu veselības 
aprūpes centrs” 

64860730, 
29478691

Varakļānu novada 
pašvaldība
Rīgas iela 13, Varakļāni, LV-4838, 
t. 64860840, e-pasts varaklani@varaklani.lv, 
www.varaklani.lv

Valsts un pašvaldību vienotais klientu 
apkalpošanas centrs 
Rīgas iela 13, Varakļāni, LV-4838, t. 64860870, 
e-pasts varaklani@pakalpojumucentrs.lv 

Paldies visiem autoriem par atsau-
cību! Cerams, ka atkal  varēsim muzejā 
izveidot izstādes ar vietējo iedzīvotāju dar-
biem, jo droši vien daudzās novadnieku 
pūralādēs krājas krāšņi rokdarbi.

        Modra Vilkauša, 
Muzeja izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja
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Muižas zirgu staļļa telpās 1929. gadā 
atvēra pienotavu. Tā atradās pilsētas aus-
trumu daļā pie Rīgas – Rēzeknes šose-
jas. Satiksmes apstākļi jebkurā gadalaikā 
ļoti labi.

Pēc veiktajiem rekonstrukcijas dar-
biem 1960. gadā uzņēmumā izvietoti 
astoņi cehi: pieņemšanas cehs, aparā-
tu cehs, piena glabātuve, raudzēšanas 
cehs, tīrkultūraudzēšanas cehs, sviesta 
cehs, biezpiena cehs un laboratorija. Vi-
sos cehos pienotava nodarbina Varakļā-
nu pilsētas 14 pastāvīgus un 4 sezonas 
strādniekus. 

No pienotavas atvēršanas laika mai-
nījās daudzi tās direktori – Krauklis, Apī-
nis, Ikaunieks, Garančs, Zlēmets, Arklons, 
Legzdiņš, Koršinovs, Aleksandrovs, Det-
lovs, Nikitenko, S. Poče. 

Elektroenerģiju saņēma no valsts 
tīkla, 260 t akmeņogļu no Luganskas un 
600 m3 malkas no Varakļānu mežrūpnie-
cības saimniecības.

Izejvielas piegādāja deviņas krejota-
vas: Vidsalas, Atspukas. Lediņu, Trūpiņu, 
Sīļukalna, Rasveta un „Pa Ļeņina ceļu”. 
Ikkatru krejotavu apkalpoja 1 – 3 cilvēki, 
kurās darbs bija mehanizēts.

1962 .gadā pienotava pēc remon-
ta jau strādāja ar pilnu jaudu un ražotās 
produkcijas apjoms palielinājās.

Tikai 2,50% ražotās produkcijas pa-
tērēja Varakļānu pilsētas vajadzībām, 
visu pārējo produkciju ar Rēzeknes 
ATK-10 piena automašīnām nogādāja 
Rēzeknes Piena konservu kombinātam, 
kuram pienotava bija pakļauta un ar 
kuru tā kooperēja.

Kādu laiku Varakļānu cehs pārgāja 
Viļānu pienotavas paspārnē, vēlāk bija 
Cesvaines Siera rūpnīcas cehs, ražo-
ja sieru. 90-tajos gados tika nodibināta 
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība, 
kas 90-to gadu vidū tika likvidēta.

Mūsu vēsture fotogrāfi jās
Varakļānu pienotava

Vija Piļpuka, Pēteris Čačs.

Pienotavas darbinieces ar meistaru Ernestu Šnē, 
70-tie gadi.

Astrīda Igoļņika, Zinaida Badūne, Vij
Sondore, Leontīna Skrauča, Sandra 
Anna Medinieka

 Grigorijs Dukaļskis, Ernests Šnē. Direktors Nikitenko, Marija Kelase, 

Olga Poča.
Leontīna Strode, Anna Garanča, 
Anna Kursīte.  Leonīds Jaunzems

Varakļānu pienotavas kolektīvs, atpazīti tikai 3. no kreisās – Jezups Dzērkals, 
4. no kreisās – Antons Tučs. 1930-tie g.
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Ekskursijā pa Latgali.

ja Piļpuka, Agnese 
Čača, Elita Briška, 

. Piena savākšana.
Jānis Apeins, Jevģenijs Dudars, Alberts 

Ščuckis, Jānis Pastars.

 Anna Garanča piena 
pieņemšanas cehā.

Ceha darbinieces 70-tajos gados.

Ekskursijā, 70-tie gadi.

Atpūtas brīdī.

Darbabiedrenes kāzās.

Ekskursija atklātā mašīnā.

Pienotavas darbinieku kolektīvs. Darba kolektīvs nav pilnā sastāvā. 
1. rindā no kreisās: Astrīda Igoļņika, grāmatvede Marija Stiuka, 
Mediniece, Elita Briška, Sandra Čača, Veronika Locāne, 2. rindā no 
kreisās: Marija Broka, ceha vadītāja Staņislava Poča, Antoņina Cakule, 
Leontīna Skrauča, Zinaīda Badūne, Vija Piļpuka. Aizmugurē stāv no 
kreisās: Jevgēnijs Dudars, Jānis Pastars, Jānis Apeinis. Pie sienas ir 
redzama plāksne ar uzrakstu „Varakļānu siera cehs” un piestiprināts 
karoga masts. 1976. g.
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18. novembris. Latvijas 99. dzim-
šanas diena. Svinīgs un pacilājošs 
noskaņojums valda Varakļānu kul-
tūras namā. Ar simbolisku Latvijas 
gaismas iedegšanu, Latvijas himnu 
un novada pašvaldības priekšsēdē-
tāja Māra Justa uzrunu sākas svētku 
pasākums. Savus draudzes locekļus 
uzrunā Varakļānu draudzes dekāns 
Česlavs Mikšto, dodot solījumu līdz 
Latvijas simtgadei kristīt 100 bērnus, 
tikai iedzīvotājiem jānāk talkā, aicinā-
jums ar labiem darbiem godināt savu 
Dzimteni skan Varakļānu Sv. Krusta 
sv. luterāņu draudzes mācītāja Āra 
Kronberga uzrunā, ko nolasa vakara 
vadītāja Marta Jaunzeme. Īpaši godi-
nāti novada Goda pilsoņi – Jānis Gru-
duls, Anna Strode, Valērija Solzemnie-
ce, Marija Madžule. Varakļānu novada 
pašdarbnieki sniedz daudzkrāsainu 
koncertu.

Tradicionāli šajos svētkos tiek 
suminātas iestādes, saimniecības, 
uzņēmumi, cilvēki, kuri ar savu darbu 
veicinājuši novada attīstību un popu-
laritāti.

Par uzņēmību, entuziasmu, ra-
došumu, aktīvu fi nanšu piesaistes 
izmantošanu un novada pasākumu 
atbalstu apbalvota z/s „Trešdaļnieki” – 
Evita un Aigars Caunes, z/s „Laduži” 
– Inese un Aldis Strodi, z/s „Ābeles” – 
Ivars Gruduls, SIA „Liepas” – Andrejs 
Pauniņš, SIA „Lakro Plus” – Līga Upe-
niece.

Par aktīvu sabiedrisko darbību un 
Varakļānu vārda popularizēšanu, Lat-
vijas čempiona titula ieguvēja „Getto 
Games” ielu futbola komanda „Vara-
kļāni”, kapteinis Rinalds Zeps.

Ar pateicības rakstiem apbalvoti:
- Valentīna Grudule, Zenta Ivano-

va, Rita Pelša, Leontina Ščucka par 
illgadēju un apzinīgu darbu pašvaldī-
bas iestādēs,

- Valērijs Bukovskis, Edgars Lat-
kovskis par aktīvu un kvalitatīvu foto 
un videomateriālu veidošanu Varakļā-
nu novada notikumu iemūžināšanai,

- Mārtiņš Gruduls, Aina Jaunze-
me par ieguldīto darbu un radošumu 
Varakļānu novadu prezentējošās bro-
šūras veidošanā,

- z/s „Kalnu mājas”, z/s „Celmiņi”, 
z/s „Puisēni”, SIA „Lēman”, SIA „Lau-
ce” par atbalstu un sadarbību novada 
infrastruktūras sakārtošanā.

Ikvienam ir roka jāpieliek, lai go-
dam sagaidītu Latvijas simtgadi!

A. Jaunzeme

NOVADA LEPNUMI

Varakļānu draudzes 
prāvests Česlavs 
Mikšto.

Gaisma Latvijai.

Svētku uzrunu teic 
Māris Justs.

Mārtiņš Gruduls

Ints Ivanovs. Aina Jaunzeme. Ivars Gruduls.

Mūzikas skolas instrumentālais ansamblis.

Varakļānu novada Goda pilsoņi.
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Edgars Latkovskis.

Valērijs Bukovskis.

Andrejs Pauniņš. Evita un Aigars Caunes. Rinalds Zeps ar mammu. Leontina Ščucka.

Vokālais ansamblis. Edgars Kokars.

Rita Pelša. Inese Strode. Līga Upeniece.

Mana profesija
8. decembrī Varakļānu vidusskolā 

viesojās 3 skolas absolventi, lai pastāstītu 
par savu izvēlēto profesiju, par studijām 
augstskolā un darba iespējām. Vidussko-
lēniem tika dota iespēja iepazīties ar LU 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultā-
tes, Vidzmes Augstskolas Komunikācijas 
un sabiedrisko attiecību fakultātes un RTU  
mācību iespējām.

Zane Svilāne
2007. gada absolvente
Profesija – Ārējo sakaru koordinatore, 

Latvijas Universitātes, Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāte (LU BVEF).

smejoties atbildu, ka esmu atbildīga par 
visu, kas ir angļu valodā. Fakultātē sāku 
strādāt jau pirmajā studiju gadā, sākumā 
gan tikai uz pusslodzi, jo vajadzēja savie-
not studijas ar darbu. Darba pienākumos 
ietilpa darbs ar apmaiņas studiju procesa 
organizēšanu un fakultātes mājas lapas 
angļu valodā uzturēšanu. 2011. gadā ab-
solvēju LU BVEF Vadības zinību studiju 
programmu virzienā Starptautiskais biz-
ness, un man tika piedāvāts darbs uz pilnu 
slodzi. 2017. gadā pabeidzu maģistra stu-
dijas un ieguvu maģistra grādu Mārketin-
gā. Šobrīd manos darba pienākumos nu 

Anete Urka, Valters Svilāns, 
Zane Svilāne.

Mana profesija, mans sapnis. Reizēm, 
kad cilvēki man jautā, ko tieši es daru, es 
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Valsts svētkiem veltītais kon-
certs Murmastienē aizvadīts svinī-
gā un sirsnīgā gaisotnē.

Šoreiz piedalījās vietējie ko-
lektīvi vien. Folkloras kopa un 
ansamblis „Fantāzija” priecēja ar 
skaistajām balsīm un skanīgajām 
dziesmām, paldies abu kolektīvu 
vadītājai Teresijai Pelšai, kas para-
lēli dziesmām kopā ar jauniešiem 
sagatavo arī muzikāli instrumen-
tālus pārsteigumus. 

Vijas Pelses mazie 
„Saulstariņi” kā vien-
mēr priecēja skatītājus 
ar brašo deju soli. Deju 
kolektīva „Brāzma” puiši 
un meitenes ne vien iz-
dejoja jaunas dejas, bet 
arī atrādīja skatītājiem 
projekta ietvaros tapu-
šos tērpus (mēteļus, 
svārkus un vestes gan 
puišiem, gan meitām), 
paldies vadītājai Sintijai, kas spēj uz katru koncertu ie-
mācīt arvien jaunas dejas. Šoreiz koncertā tā svinīgāk 
teicām PALDIES visiem tiem, kuri mūs atbalstīja un 
sponsorēja „Sporta spēlēs 2017”.  Koncerta noslēgu-

Mēs savai Latvijai!

Visi kolektīvi vienojas kopējā dziesmā.

Deju kolektīvs „Brāzma”.

Folkloras kopa.
mā visi kopīgi vienojāmies 
dziesmā „Pie Dieviņa gari 
galdi”, bija skaisti.

Paldies skatītājiem un 
koncerta dalībniekiem, pal-
dies, visiem, kuri bija iera-
dušies. Ceram uz turpmā-
ku sadarbību un tikšanos 
nākamajos koncertos un 
pasākumos!

I. Šuste, 
KC vadītājas v.i.

jau ir viss internacionalizācijas process fa-
kultātē. Esmu atbildīga par izbraucošo un 
iebraucošo apmaiņas studentu, pasnie-
dzēju un darbinieku mobilitāšu procesa 
nodrošināšanu, starptautisko pasākumu 
organizēšanu, ārvalstu studentu piesais-
tes mārketinga stratēģijas izstrādāšanu 
un ieviešanu. Respektīvi, viss, kas notiek 
angļu valodā, ir manā atbildībā.  Mana 
profesija man ir iemācījusi būt daudz pa-
cietīgākai, atvērtākai pret jaunām lietām, 
spēju adoptēties jebkuros apstākļos, sava 
laika un darba plānošanu, kas ir ļoti bū-
tiski, jo darba ietvaros ir salīdzinoši daudz 
ārzemju komandējumu, un manā profesi-
jā, tas, ka neesi uz vietas, nenozīmē, ka 
darbs apstājas, pat, atrodoties otrā pa-
saule malā, man jābūt sasniedzamai uz 
e-pastu un jāspēj atrisināt problēmas, kas 
radušās Latvijā. Darbs ir ļoti interesants 
un intensīvs, pateicoties tam, man ir bi-
jusi iespēja pabūt dažādās valstīs, šobrīd 
kopskaitā apciemotas 15 valstis gan Eiro-
pā, gan Āzijā, redzēt un iepazīt dažādas 
kultūras un satikt tik daudzus apbrīnoja-
mus cilvēkus. Milzīgs paldies Varakļānu 
vidusskolas pedagogiem, kas vidusskolā 
iedrošināja ticēt saviem spēkiem, strādāt, 
lai sasniegtu savus mērķus un nekad ne-
padoties pie pirmajām grūtībām. Milzīgs 
paldies skolotājai Ievai Mozgai par snieg-
tajām angļu valodas zināšanām, lieki teikt, 
ka dzīvē patiešām noderēja. 

Anete Urka (iepriekš Puntuža) 
2006. gada Varakļānu vidusskolas 

absolvente.
Studēju Vidzemes augstskolā Komu-

nikāciju un sabiedriskās attiecības. Ieguvu 
akadēmisko bakalaura grādu Komunikā-
cijas zinātnē un praktisko bakalaura grā-
du ar kvalifi kāciju „Sabiedrisko attiecību 
vadītājs”. 

Mana darba pieredze saistās gan ar 
sabiedriskajām attiecībām, gan ar citām 
jomām, kuras ietvertas komunikācijas 
nozarē – žurnālistika, reklāma, mārke-
tings, zīmolvadība. Esmu strādājusi tādos 
uzņēmumos kā Latgales radio, a/s „Tri-
kātas siers”, Latgales vēsniecība „Gors”, 
SIA „Sātys” un citos. Šobrīd strādāju SIA 
„Preiļu slimnīca” par sabiedrisko attiecību 
un mārketinga speciālistu. Manos ikdie-
nas pienākumos ietilpst sociālo tīklu un 
uzņēmuma mājas lapas administrēšana, 
informācijas sagatavošana medijiem, pa-
sākumu organizēšana. Esmu atbildīga 
par avīzi „Preiļu Slimnīcas Vēstis” un SIA 
„Preiļu slimnīca” māmiņu skolu. Nesen 
uzsākām akciju „Māmiņas bibliotēka”, ku-
ras ietvaros Dzemdību nodaļā tiks veidota 
bibliotēka ar grāmatām un enciklopēdijām 
par dzemdībām, grūtniecību un bērnu au-
dzināšanu. Tā kā darbs ir cieši saistīts ar 
cilvēkiem, jābūt atvērtam un izprotošam, 
bet nedrīkst pazaudēt savu pašpārlieci-

nātību. Sabiedrisko attiecību speciālistam 
jāspēj formulēt savu viedokli un jāprot iz-
teikties. Ļoti liela nozīme ir prezentēšanas 
iemaņām. Svarīgi apzināties, vai esi gatavs 
darbam, kurā nepieciešams plānot savu 
darbu un uzņēmuma aktivitātes, analizēt 
sasniegto un iespējamos riskus, pieņemt 
atbildīgus un argumentētus lēmumus.

Valters Svilāns
2011. gada absolvents
Uzņēmumā SIA „Industry Service 

Partner” strādāju kā ražošanas automāti-
kas sistēmu programmēšanas inženieris 
aptuveni divus gadus. Jau šajā relatīvi īsa-
jā laika posmā esmu ieguvis neatsveramu 
pieredzi un praktiskās iemaņas, piedalo-
ties dažādu automatizācijas projektu un ri-
sinājumu izstrādē, kā arī uzturot un apkal-
pojot esošās automatizācijas sistēmas.   

Uzsākot darba gaitas šajā uzņēmumā, 
biju Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzi-
nību, transporta un aeronautikas fakultātes 
mehatronikas 4. kursa students. Tika dota 
iespēja pārliecināties par to, ka universitā-
tē iegūtās zināšanas var būt ļoti noderīgas 
darba gaitās. Tas priecēja. Mani pozitīvi 
pārsteidza uzņēmuma vadības pretimnā-
košā attieksme  pret studentiem un sniegtā 
iespēja apvienot darbu ar studijām, tādēļ 
nolēmu izmantot šo iespēju un turpināt 
mācības. Šobrīd esmu maģistratūras stu-
diju programmas „Intelektuālas robotizētas 
sistēmas” 2. kursa students.



15„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada  decembris

STĒRNĪNES DRAUDZĒ

Adventa laiks 2017

Lyudzu Adventa laikā aicynojit prīsteri pi 
sliminīkim.
Prāvests: Viktors Petrovskis tel. 28277839

16. decembris, sastdīna, 9.00 Rorātu 
Sv. Mise par labdarim, draudzes kūri,  
ministrantim, procesijas daleibnīkim, 
bazneicas kolpōtōjim                              

17. decembris, Adventa III svātdīna. 
13.00 sv. Mise, dzīdōs bārnu kūris 

22. decembris, pīktdīna. 11.00 sv. Mise 
Stērnīnes pansionātā

Zīmsvātku laiks
24. decembris, svātdīna. Kristus 
Dzimšonas svātku sōkums: 
16.30 Zīmassvātku koncerts
17.00 Betlemes pasvēteišona, 
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. decembris, pyrmdīna, Kristus 
Dzimšonas svātki. 7.00 Sv. Mise 
31. decembris, svātdīna.  Vacō goda 
nūslāgums. 
13.00 Pateiceibas sv. Mise, 
svēteiba ģimenem; svēteis auzas, veinu 
un sulas

1. janvāris, pyrmdīna. 13.00 sv. Mise

6. janvāris 13.00 Trejkungu dīnas sv. 
Mise, svēteis kreitu, vīraku, cālmetālus

7. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise

14. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise

21. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise
28. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise

Stirnienes tautas namā
21. decembrī 19.00 Stirnienes 
tautskola – tikšanās ar prof. Janīnu 
Kursīti. Pieteikšanās pa tālr. 29678002 
līdz 19. dec.

28. decembrī 13.00 Senioru eglīte, līdzi 
ņemams groziņš. 
Lūgums pieteikties līdz 27. decembrim 
29678002
Būs autobuss 12.30 Grozas, 12.40 
Robežveipi, 
12.45 Stirnienes veikaliņš, pagrieziens, 
baznīca

13. janvārī 14.00 Stirnienes tautskola 
– īpaši mammām un meitām – tikšanās 
ar veselīga dzīvesveida pētnieci Laimu 
Eriņu un stila konsultanti Māru Broku. 
Pieteikšanās pa tālr. 29678002 līdz 12. 
janvārim

20. janvārī 18.00 Kolhoza baļļuks. 
Pieteikšanās pa tālr. 29678002 līdz 18. 
janvārim

Novembrī Sociālā 
dienesta telpās notika ra-
došās nodarbības ar de-
koratīvo sāli. Izmantojot 
caurspīdīga stikla traukus 
– glāzes, burciņas un pu-
deles, tika veidoti dekori 
un svečturi. Katram bija 
iespēja radīt krāsainu brī-
numu, lai tumšajā rudens 
vakarā pārnestu mājās 
košu, pašu rokām gata-
votu lietu. Piepildot savas 
krāsu fantāzijas, radošajās 
nodarbībās iesaistījās 30 
cilvēki, kuriem bija iespēja 
veidot ko vienreizēju un 
neatkārtojamu. 

Pēc notikušajām 
nodarbībām Sociālā die-
nesta darbiniekiem radās doma par Zie-
massvētku dāvaniņu pagatavošanu Va-
rakļānu novada iestādēm un sadarbības 
partneriem. Ziemassvētku svečturu pa-
gatavošanā iesaistījās arī Pēteris Poļaks. 
Viņš no stikla pudelēm un burciņām ga-
tavo dažāda augstuma un tilpuma glāzes. 
Šajās glāzēs tika pildīts krāsainā sāls kār-
tojums, ielikta smaržīga svecīte, bet pati 
glāze rotāta ar sniegpārslām. No dekora-
tīvā sāls pagatavotie svečturi tika dāvināti, 
lai nestu gaismu un sirds siltumu, gaidot 
Adventi un Ziemassvētkus. 

Radošās nodarbības

Tradicionāli novem-
bra pēdējā svētdienā Vec-
piebalgas novadā notiek 
senioru svētki. Šogad 
ielūgumu uz svētkiem 
saņēma arī Varakļānu 
pensionāru biedrība „Pīlā-
dzītis” un kopā ar senioru 
deju kopu „Vēlziedes” de-
vās uz Vecpiebalgu.

Sveces pretī Ziemassvētkiem

Svētku dalībnieki no Varakļāniem.

Seniorus sveica Vecpiebalgas domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un sociālā 
dienesta pārstāvji, bija iespēja noskatīties 
pašmāju un viesmākslinieku koncertu. Ar 
lustīgu sadziedāšanos, dažādām aktivitā-
tēm, sirsnīgām sarunām pavadītais laiks 
piepildīja svētku dalībnieku sirdis pozitī-
vām emocijām.

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai 
par iespēju apmeklēt senioru svētkus!

A. Jaunzeme, teksts un foto
Aizkraukles, Vecpiebalgas un Varakļānu 

senioru kopu vadītājas.

Sociālā dienesta darbinieku vārdā 
vēlos teikt paldies visiem, kuri atsaucās 
un atnāca, lai kopīgi darbotos un dalītos 
priekā par paveikto. Lielu paldies saku 
Pēterim Poļakam par paša izgatavotajām 
un svečturu izveidošanai dāvātajām glā-
zēm.

Iveta Grudule,
Sociālā dienesta darbiniece 
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Ziemassvētku eglītes iedegšana
5. decembrī Valsts prezidents Rai-

monds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni 
kopā ar 20 aktīvām un kuplām ģomenēm 
pie Rīgas pils iededza Ziemassvētku 
egli.

„Stipras ģimenes veido stipru tau-
tu un valsti. Tas ir pamats katra cilvēka 
laimei, jo ģimene ir mūsu visu stiprais 
balsts – vieta, kur smelties spēku, uzmun-
drinājumu un prieku,” Rīgas pilī Ziemas-
svētku noskaņās uzrunājot ģimenes no 
dažādiem Latvijas 
novadiem, uzsvēra 
Valsts prezidents.

Raimonds Vē-
joniss atzīmēja, ka 
katra no šīm ģime-
nēm ir spēka un 
izturības piemērs 
mums visiem un 
novēlēja arī turp-
māk ar saviem dar-
biem stiprināt mūsu 
valsti.

Rīgas pils Zie-
massvētku egles 
iedegšanas pasā-
kumā piedalījās pēc 
Valsts prezidenta 
aicinājuma Latvijas 

Strodu ģimene ar Valsts prezidentu Rīgas pilī.

Pie Ziemassvētku eglītes Varakļānos.

Bez atvainošanās, ar tikai mazliet ilgām
Pēc gaismas, pēc sniega.
Tikai nedaudz auksti, jo nav gaismas
Tikai mazliet līdz sniegam
Mazliet vēl līdz brīnumam... 

Gada tumšākajā laikā līdz ar sveču gaismu 
un siltumu aicinājām vecvecākus kopā pavadīt 
pēcpusdienu, īsu mirkli pirms Ziemassvētkiem. 
Mazbērni ar savām dziesmām un dejām, skanī-
giem dzejoļiem palīdzēja uzburt dažādu emo-
ciju gammu – laimi, prieku, mīlestību, mazliet 

Mirklis pirms Ziemassvētkiem „Sprīdītī”

cerību un ticības. Aizkustinājums un prieks vecvecāku se-
jās, neliels satraukums un laime mazbērnu acīs, bet visiem 
kopā – mīlestība vienam pret otru! „Vecmamm, ar Tevi lie-
lāks ir prieks, Vecmamm, ar Tevi baltāks ir sniegs''... Lai 
sirdi aizkustinoši brīži kopā vieno dažādas paaudzes arī 
ikdienā, lai visiem gaišs un silts svētku gaidīšanas laiks!

             Madara Kļaviņa, skolotāja

Pašvaldību savienības nominētas 20 ģimenes, starp tām – Strodu ģi-
mene no Varakļānu novada.

Varakļānos Ziemassvētku eglīte tika iedegta 8. decembrī. Pirms 
tam kultūras namā koncertā „Dāvanu maiss” Varakļānu novada mazie 
dziedātāji, runātāji un dejotāji dāvāja prieku un Ziemassvētku noskaņas 
ar saviem priekšnesumiem. Pēc eglītes iedegšanas bērni uzsāka rota-
ļas ar nākošā gada talismanu – Suni. 
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08.12.
17:00

Koncerts „DĀVANU MAISS”
Piedalās Varakļānu novada mazie dziedātāji, runātāji un dejotāji

pēc koncerta (apm. 18.00) pilsētas skvērā  Varakļānu pilsētas SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA

17.12.
14:00

Lubānas KN jauktā vokālā ansambļa „Naktsputni” koncertprogramma
„GADS IR BALTS NO ABIEM GALIEM  UN PA VIDU ZAĻŠ” 
Ieejas maksa 1,- eiro

23.12.

No 9:00 Ziemassvētku dāvanu un gardumu TIRDZIŅŠ
Varakļānu kultūras nama telpās. Pieteikšanās līdz 20. decembrim: t. 26605778 vai 26368784

11:00 „ZIEMAS PASAKA” Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Ieeja ar ielūgumiem

26.12.
16:00 Novada pašdarbības kolektīvi aicina uz Ziemassvētku koncertu „TIKŠANĀS UZ SLIEKŠŅA”

29.12.
22:00

VECGADA BALLE „Mirkli pirms gadu mijas” kopā ar grupu „Straume” un DJ Arti, īpašie viesi Milleru-
Balandīnu ģimene  un grupa „Can Zone”. Vakara gaitā konkursi, atrakcijas un pārsteigumi 
Ieejas maksa 5,- eiro. Iespēja rezervēt galdiņus: t. 26605778 vai 29240684/ darbosies kafejnīca

31.12. – 01.01.
No 23:00

GADUMIJAS SARĪKOJUMS. pilsētas skvērā „PIRMS PULKSTENS SIT 12”. Laimes liešana, apsveikumi 
Jaunajā Gadā, svētku salūts JAUNGADA NAKTS BALLE – KARNEVĀLS  ar grupu „Airi”. 
Ieejas maksa 3,- eiro. „Dukša laimes rats”  / Iespēja rezervēt galdiņu ar glāzi šampanieša

aicina apmeklēt

Koncerts DĀVANU MAISS”
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Decembra pirmā diena – nu jau ie-
rasti drūma un lietaina. Kas gan šādā 
dienā varētu saistīt Varakļānu bibliotēku, 
vidusskolu un Stirnienes pansionātu? Tā 
ir Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība! 

Šādas sacensības Latvijā notiek pir-
mo reizi. Tās mērķi ir:

Sekmēt interesi par lasīšanu un 
grāmatām;

Saliedēt bērnus kopīgām lasīša-
nas aktivitātēm;

Pilnveidot bērnu prasmes izvē-
lēties piemērotu un interesantu literatūru 
skaļai lasīšanai.

Sacensībā piedalās 11 – 12 gadus 
jauni skolēni, kuri lasa sevis izvēlētas 
grāmatas fragmentu 3 līdz 5 minūšu ga-
rumā.

Uz Varakļānu bibliotēkas aicinājumu 
iesaistīties atsaucās Varakļānu vidussko-
las skolotājas Aija Caune un Ingrīda Mel-
ne ar saviem audzēkņiem. Sākumā bērni 
gatavojās skolā, tad piedalījās pasākumā 
bibliotēkā, kur 10 vislabākie lasītāji tika iz-
virzīti 1. kārtas konkursam vietējā mērogā. 

Tā kā Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
parasti saistās ar sirsnību un labiem dar-
biem, tad mēs 1. decembrī devāmies 
uz Varakļānu novada pansionātu Stir-
nienē, kur bērni lasīja priekšā pansionā-
ta iemītniekiem. Dzirdējām fragmentus 
no dažādām grāmatām – gan jau par 
klasiku kļuvušām (I. Ziedoņa pasakas, 
A. Lindgrēnes „Ronja – laupītāja mei-
ta”, O. Vailda „Laimīgais princis”), gan 
jaunāko laiku literatūru. Tomēr tā nebija 
tikai izklaide – bērni tika arī vērtēti, lai no 
labākajiem izvēlētos trīs pašus labākos, 
kuri piedalīsies pusfi nālā jeb reģionālajā 
atlasē Madonā nākamā gada martā. Pēc 
punktu saskaitīšanas tika nolemts, ka uz 
Madonu dosies Elīna Ozoliņa, Ernests 
Kokars un Laima Melne! Veiksmi vi-
ņiem!

Skaļās lasīšanas sacensība

Šis pasākums pierādīja, ka grāmatu 
lasīšana nav izmirstoša parādība. Bērni 
labprāt lasa grāmatas un saprot izlasītā 
nozīmi, prot to izteiksmīgi pasniegt klau-
sītājiem. Pansionāta iemītnieks Arnolds 
izteica prieku par to, ka „bērni pievēršas 
grāmatām, nevis tikai televizoram!”

Bērnu atsauksmes par šo pasāku-
mu:

Samanta – pasākums Stirnienē man 
likās ļoti jauks un izdevies. Man bija liels 
gods lasīt pansionāta cilvēkiem un parā-
dīt, ko es māku.

Linards – Šis konkurss deva man 
pieredzi uzstāties, patika, ka varēju klau-
sīties, kā lasa mani vienaudži.

Elīna – Manuprāt, šis pasākums bija 
izglītojošs. Es vēlētos katru gadu piedalī-
ties šādā konkursā.

Laima – Man liekas, ka pansionāta 
ļaudīm patika paklausīties, kā mēs lasī-
jām. Jauki, ka pēc uzstāšanās mēs sa-
ņēmām  dāvanas un varējām cienāties 
ar saldumiem. Šis konkurss man attīstīja 
uzstāšanās prasmi.

Amanda – Šajā konkursā es sapratu, 
ka jālasa tā, lai cilvēkiem, kuri tevi klausās 
būtu interesanti. Man patika, ka varēju 
piedalīties šajā konkursā.

Rinalds – Man patika, ka mūs laipni 
sagaidīja. Man patika lasīt vecajiem ļau-
dīm.

Ernests – Kad lasīju pilsētas bibliotē-
kā, es nebiju tik uztraucies, bet Stirnienē 
es biju nedaudz nobijies. Kad sāku lasīt, 
vairs nebija laika domāt par uztraukumu. 
Es biju ļoti priecīgs, kad izdzirdēju savu 
vārdu uzvarētāju vidū!

Evelīna – Es no šis uzstāšanās iegu-
vu vairāk drosmes. Es vēlētos, lai būtu vēl 
tādi pasākumi.

Paldies Ainai Jaunzemei, Irinai Ve-
cozolai un Inārai Kasparānei par dalību 
vērtēšanas procesā! Paldies skolotājām 
Ingrīdai Melnei un Aijai Caunei par iegul-
dīto darbu bērnu sagatavošanā! Paldies 
pansionāta iemītniekiem un kolektīvam 
par viesmīlību! Paldies pašvaldībai un 
mūsu šoferiem Vilnim Dzērvītim un Aiva-
ram Slūkam!

Indra

Tā jau saka – nekas nav grūtāk kā lūgt palīdzību līdzcilvēkiem, tomēr tad, kad 
vairs nav citu iespēju, tas ir jādara.

ANITA UPENIECE, no Sīļukalna jau 5 gadus neatlaidīgi cīnās ar vēža uzveik-
šanu, tomēr slimība negrib atkāpties. Piecus gadus atpakaļ Anitai konstatēja ļoti 
retu agresīvu audzēja tipu hondrosarkomu, slimība recidivēja katru gadu, veiktas 
5 smagas operācijas, 2 ķīmijterapiju kursi pa 6 reizēm, tad sekoja 9 mēnešu miera 
periods, kad likās, ka slimība ir atkāpusies un šogad septembrī progresēja atkal. 

Latvijas medicīna diemžēl turpmāk atteicās sniegt palīdzību, tāpēc Anita mek-
lēja kontaktus Izraēlā. Atsaucās klīnika Hercilia medical centrs, kura konsultēja un 
piedāvāja turpmāko ārstēšanos pie viņiem. Tam ir nepieciešami 21 tūkstotis eiro, 
kuru ģimenei šobrīd nav... 

Ja tev ir iespēja ziedot, tad te ir konta numurs 
Anita Upeniece LV42HABA0551031933213, kur to var izdarīt. 
Anita un viņas ģimene būs neizsakāmi pateicīga par Jūsu sniegto atbalstu! 

LŪGUMS PALĪDZĒT... Pes  tājs kā mazs Bērns kris  ešu 
ēras sākumā ieradās mūsu planētā 

cilvēku ģimenē, lai labas gribas 
ļaudīm dāvātu mīles  bu, mieru, 

prieku un mūžīgo laimi.
Lai Dievs svē   visas Varakļānu 
novada un draudzes ģimenes!

Svē  gus Kristus Dzimšanas svētkus 
un Dieva žēlas  bām bagātu Jauno 

2018. gadu!

Varaklānu dekanāta dekāns priesteris 
Česlavs Mikšto

p
Česlavs Mikštootoototototooooooooootooototooooootooooootoooot
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sudrabainā spožuma kā pašsaprotama. 
Iedvesmosimies, kļūsim cilvēcīgāki un iz-
cilāki,  tā būs mūsu ikkatra sirds patiesā 
Ziemsvētku gaisma, kas staros pār visu 
pasauli.

Izcilība prasa pacietību, darbu, pū-
les, mīlestību un arī izcilus dzīves skolo-
tājus. Ir tāds labs teiciens, ka svēta vieta 
tukša nepaliek. Lai arī nebeidzas sirdssā-
pes par pamatskolu, kuras vairs nav, ai-
cinu pulcēties reizi mēnesī uz Stirnienes 
tautskolu – tos, kuriem ir vēlme izzināt 
sevi, augt, paplašināt savas zināšanas 
un prasmes, tikties ar interesantiem un 

iedvesmojošiem cilvēkiem. Un par 
spīti visam – turpināt mūžizglītoties 
jebkurā vecumā, nepārtraukt skolas 

tradīciju un likt  dzīvot Stirnienes 
skolas garam un dvēselei daudz 
ilgāk nekā aizvadītais 151 mācību 

gads. 
Tā nu mēs esam svētku gaidās – pat 

ja liktenis aizver kādas durvis, ir vērts 
ierāpties pa logu, ieslīdēt pa skursteni 
jeb vienkārši ņemt un izspert tās sasodī-
tās durvis. Cilvēkam ir fenomenāls gara 
spēks un spējas, izmantosim tās savā un 
savu tuvāko labā. Un būsim neglābjami 
optimisti. Kāds nezināms autors rakstī-
jis, ka dzīvē viss beidzas labi, un ja kaut 
kas vēl nav labi, tātad nekas  vēl nav bei-
dzies…

Priecīgus svētkus, 
mani mīļie, labie, izcilie 

līdzcilvēki!
    

 Stirnienes Ieva

Pār novembra palsajām mig-
lām vizmojis sarkanbaltsarkanais 
karogs, un izskanējuši Valsts svēt-
ku pasākumi. Decembris sācies 
ar Adventa vainagā iedegtu vienu 
sveci, līdz Ziemassvētkos gaismā 
atmirdzēs katra māja, katra apdzī-
vota vieta, katra cilvēka sirds. „Uz 
viegliem sniega pārslu spārniem 
pār zemi nolaižas sapnis par cilvē-
cību, kura apsedz visus trūkumus. 
Ja nebūtu šī sapņa, tad nebūtu 
Ziemassvētku,” raksta Kārlis Skal-
be. Un Ziemassvētki ir katru mīļu 
brīdi, kad mūsu sirdis un rokas 
veras labiem darbiem. 27. novem-
brī Madonā garīgās mūzikas koris 
„Reversium” Jāņa Grudula vadībā 
piedalījās Labdarības koncertā 
kopā ar LNO solistiem Kristīni Za-
dovsku, Sergeju Jēgeru, Marlēni 
Keini, Rihardu Milleru un Juri Viz-
buli. Labdarības akcija bija veltīta  
„Mātes un jaundzimušā bērna 
krīzes atbalsta centra” iz-
veidei. Pēc pāris dienām 
mūsu soliste Gunta Greisle 
godam izcīnīja 3. vietu starp-
tautiskajā vokālistu konkursā 
Kauņā. Adventa priekšvakarā pulcējā-
mies Stirnienes baznīcā uz mūsu valsts 
simtgadei veltītu ekumenisku lūgšanu va-
karu „Gaisma Latvijai” kopā ar Madonas 
kristīgajiem mūziķiem. Tautas namā kopā 
ar pansionāta iemītniekiem nerimstošos 
smieklos skatījāmies Kokneses amatier-
teātra izrādi „Traks numurs”, pārpratumu 
tēlā iejutās mūsu brīnišķīgais komediants 
Jānis Madžulis juniors. Aizvadīta aizrau-
joša radošā darbnīca ar mākslinieci Līvu 
Kaprāli.

Stirnienes dievnams priecājas par 
siltumu, ko sagādājušas izcilas darbaro-
kas un dāsnas sirds cilvēki. Paldies vi-
siem, visiem labajiem ļaudīm par darbu, 
ziedojumiem, lūgšanām. Šis ir vēl viens 
pierādījums, ka Dievam nav neiespējamu 
lietu, vajadzīgs vien laiks, lūgšanas un 
pašu cilvēku pūles. Rorātu sv. Mise par 
labdariem 16. decembrī 9.00 Stirnienes 
siltajā baznīcā. Pateicamies!

Paldies Lolitai Eriņai, ka brīnišķīgi tur-
pina dzīvot „Dūju” mājas Aizkalniešos – 
pulcinot radus, draugus un kaimiņus uz 
psalmu dziedājumiem gan par saimnieku 
Aleksandru, gan par visiem, visiem Stir-
nienes mūžībā aizgājušajiem, kuri atdu-
sas mūsu zemē un tālos svešumos Sibī-
rijā un trimdā. Domās mums pievienojās 
gan Paulīne Zalāne Vallena, gan Kazimirs 
Laurs, gan Svilānu un Vōveru dzimta, gan 
daudzi citi stirnienieši tālumā. Ar pateicī-
bu jāmin arī aktīvās Sīļukalna senioru dā-

Stirniene svēt ku gaidās

mas, kuras turpina senseno psalmu dzie-
dāšanas tradīciju un aicināja savā pulkā 
9. decembrī. Tā ir patiesā gaisma Latvijai, 
un tās ir mūsu dāvanas Tēvzemei.

Stirnienes kapsētu par mūža mājām 
izvēlējies un 20. novembrī apbedīts izci-
lais metālmākslinieks, Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesors Juris Gagainis.

Kāds gudrais reiz viedi teicis, ka cil-
vēka dzīve ir svītriņa uz kapakmeņa starp 
dzimšanas un nāves gadu. Un katrs jau 
saprotam, ka sasodīti īsa ir šī svītriņa. 
Taču vienalga, cik ilgs būs atvēlētais laiks, 
atliek vien vēlēties, lai šī svītriņa mums 
katram, raugoties atpakaļ, būtu mir-
dzoša cilvēcībā un izcilībā. Cilvē-
cībā ikkatrās attiecībās, dzīves un 
darba pienākumos, attieksmē 
pret dzīvību, bērnu, sirmgalvi, 
nespējnieku, pret katru cilvēku, 
izcilībā no vismazākajiem sīkumiem 
līdz globālām lietām. Patiesā izcilība 
sākas ar katru rītu saklātu gultu, izmaz-
gātiem zobiem, nomazgātu brokastu 
krūzi un rūpīgi paveiktiem niecīgajiem 
darbiņiem. Tikai tad mēs topam gatavi 
lielajam darbam un uzvarām. Un katrs 
no mums jau ir izcils savā jomā – kāds 
ikdienas pragmatiskajā darbā, kāds rū-
pēs par saviem tuvākajiem un rūpēs 
par svešiniekiem, kāds lūgšanās, kāds 
sargājot mieru, kāds vingrojot, kāds 
pieceļoties no slimības gultas, kāds 
būvējot namus, kāds cepot pankūkas 
mazbērniem, kāds uzgleznojot ziedus 
vai pieņemot un uzaudzinot pamestus 
bērnus kā savējos, kāds – nesot prieku 
ar saviem talantiem. Ir tik daudz izcilības 
mums visapkārt, ka esam pieraduši pie šī 
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PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

...Vairāk just, 
nekā vārds to spēj teikt,
vairāk gribēt,
nekā vispār var veikt,
vairāk saprast,
kā prātam ļauts,
baltas kājas ik rītu aut...
 /Māra Zālīte/

Gaišus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Varakļānu vidusskolas kolektīvs

Jau atkal mīļš cilvēks aiziet,
Pa ceļu, kas skujām klāts...
Uz mīļotā Tēva mājām,
Kur gaida to Eņģelis Balts.
 /A. Dravniece/

01.11.2017. – 31.11.2017. 
mūžībā aizgājuši

Varakļāni
Ludvika Stafecka – 92

Varakļānu pagasts
Anatolijs Indāns – 76
Genovefa Vilcāne – 77

Murmastienes pagasts
Veronika Caune – 83

Varakļānu novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju 

tuviniekiem 

Mīlestība visus ceļus atrod
Viegli nav, bet gaisma top
Mīlestības veiktie darbiņi un 
meklējumi 
Vienmēr sirdspukstu un dvēseļmieru 
dod 
Mīlestībai viss pa spēkam 
Visu viņa var
Visos gadalaikos, ēnās, vētrās
Mīlestība dzīvību sev rod.... 
 (M. Bikovska)

Sveicam vecākus 
Sintiju Piļpuku un Kristapu Gorsānu ar 
dēla Riharda dzimšanu

Dienas pirms Ziemassvētkiem ved 
mūs pretī kādam baltam brīnumam, 
aiz kura ir kaut kas mīļš, sirsnīgs un 
patiess...

Mīļus un gaišus 
Ziemassvētkus! 
Lai nākamais gads 
ir bagāts ar labām domām, 
darbīgām dienām, priecīgiem 
atelpas brīžiem un stipru 
veselību!

Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Lai brīnumu, ko gaidām,
Mēs spējam saskatīt
Un gaišās sveču liesmās
To visu ieraudzīt.

Ir atkal aizsteidzies viens 
gads ar padarītiem darbiem, 
veiksmīgām un mazāk 
veiksmīgām dienām, ir 
izbristi rudens lietavu dubļi 
un sagaidīts decembris ar 
ziemīgām dienām, pārdomām 
par aizejošo gadu. Cerību, 
ticību laiks, Ziemassvētku 
laiks. Lai Dieva svētība 
visām „Varakļānu Aspazijas”  
biedrenēm, stipra veselība un 
panākumi visās dzīves jomās 
Jaunajā gadā!

Biedrības vadītāja  Helēna Siliņa

Kvalitatīvs atbalsts Jūsu rūpēm   

PILNS APBEDīŠANAS SERVISS 
ZEMĀKĀS CENAS LATGALĒ

Varakļāni, SKOLAS IELA –1,   www.revans.lv

Diennakts tālr: 26095538, 27882381  

Pasaule ir pārāk apaļa, 
lai klusītēm sēdētu savā stūrī! 
Ir dots  k daudz iespēju, un ik dienas 
pasaule pa   paver mums ceļu. 
  /L. Bal  ņa/

CIENĪJAMO UZŅĒMĒJ, 
IESTĀDES VADĪTĀJ!

Vēlies pateik  es un iepriecināt 
savus darbiniekus, kolēģus, mīļos 
par kopīgi pavadīto gadu?! Tev ir 
lieliska iespēja! Šajā brīnumainajā 
laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu, Varakļānu KN 29. decembrī 
rīko vecgada balli „Mirkli pirms gadu 
mijas” kopā ar grupu „Straume“ 
un DJ Ar  , kā arī īpašajiem viesiem 
Milleru-Balandīnu ģimeni un grupu 
„CanZone”.
Vakara gaitā gaidāmi konkursi, 
atrakcijas un pārsteigumi, kā arī 
darbosies kafejnīca.
Zvani, rezervē galdiņu
 un labi pavadi šo jauko brīdi pirms 
gadu mijas!

Ieejas maksa  kai 5,- eiro 
(no personas)

Tel. uzziņām 26605778 vai 29240684
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999


