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„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada maijs

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
26.04.2018. Nr. 4

1. Par aizņēmumu „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA „Jaunatnes
ielas katlu mājā” projekta līdzfinansējumam.
2. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus.
3. Par nekustamā īpašuma „Jaudzimi”
sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma „Sapnīši”
sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, sadalīšanu.
6. Par zemes nomu.
7. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS „Latvijas Pasts”.
8. Par pašvaldības kustamās mantas
atkārtotās izsoles rezultātiem.
9. Par godalgas piešķiršanu.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts”
zupas virtuves darbības atbalstam.
11. Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-

25, Varakļāni.
12. Par īres līgumu pagarināšanu.
13. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
17. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
18. Par materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā.
19. Par Varakļānu novada svētku
programmu.
20. Par nekustamā īpašuma „Liepiņi”
sadalīšanu.
21. Par Stirnienes katoļu draudzes
projektu „Stirnienes katoļu baznīcas lietus
ūdens novadīšanas sistēmas remonts”.
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1. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam „Uzņēmējdarbības infra-

Īstenots projekts „Valsts kultūras pieminekļa –
Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”
Varakļānu novada pašvaldība ir
īstenojusi projektu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
„Valsts
kultūras
pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”, projekta Nr. 16-05-AL23A019.2201-000004.
Projekta mērķis ir saglabāt un atjaunot nozīmīgu Valsts kultūrvēsturisku pieminekli Nr. 6484 – Varakļānu muižas pili, lai saglābtu vēsturisko ēku, radītu to pievilcīgu apmeklētājiem un veicinātu tūrismu. Projekta rezultātā ir atjaunots Varakļānu muižas pils jumts, veikta seguma nomaiņu uz vēsturisko dakstiņu jumtu.
Varakļānu pils jumta atjaunošanas darbus veica PS „A.A&būvkompānijas “,
līguma summa 163 342,87 euro (bez PVN). Projekta attiecināmās izmaksas
50 000 euro, publiskais finansējums 40 000 euro.

struktūras attīstība Varakļānu pilsētā”.
2. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam „Uzņēmējdarbības vides
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes
pagastā”.
3. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā”.
4. Par aizņēmumu projekta „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu
pilsētā” realizācijai.
5. Par aizņēmumu projekta „Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” realizācijai.
6. Par aizņēmumu projekta „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu
pagastā” realizācijai.
7. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Varakļānu novadā.
8.Par līguma slēgšanu ar „FIRMU
MADARA 89” SIA par autobusu pieturas
infrastruktūras uzturēšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu
„Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA ir uzsācis
projekta īstenošanu
Erergoefektivitātes
paaugstināšana
„Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums”
SIA Jaunatnes ielas katlu
mājā”
Projekta numurs: 4.3.1.0/17/A/026

Projekts Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides
pieejamības uzlabošanai
Varakļānu Vissvētākās Jaunavas
Marijas
debesīs
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
uzņemšanas Romas katoļu draudze īsteno projektu „Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”, projekta Nr. 17-05-AL23-A019.2202-000009.
Projekta mērķis ir saglabāt Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Varakļānu Romas katoļu baznīcu un radīt pievilcīgāku un pieejamāku vidi baznīcas
apmeklētājiem. Projekta ietvaros pie baznīcas ieejas durvīm tiks uzstādīts panduss – uzbrauktuve, tiks veikts dūmvada un baznīcas rietumu puses kāpņu remonts. Projekta attiecināmās izmaksas 13 960,57 euro, publiskais finansējums
12 564,51 euro.

Projekta mērķis:
Jaunatnes ielas 2A katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot kurināmā patēriņu siltumenerģijas ražošanai, iegādājoties un uzstādot 3 MW jaudas katlu sistēmu, kas sastāv no 2 šķeldas katliem (katrs
ar 1,5 MW jaudu) un automātiskās kurināmā
padeves.
2018. gada 23. aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru (CFLA) par finansējuma piesaisti,
projekta īstenošanas termiņš 6 mēneši. Projektu plānots realizēt līdz jaunās apkures sezonas sākumam.
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests
MNF izsludina LEADER projektu
iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu

MADONAS NOVADA FONDS

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015. – 2020.” ietvaros.
Izsludinātajās rīcībās atbalsta sabiedriskā labuma projektus. Tas ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par
kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu
iesniegumu pieņemšana
10. kārtā pieejamais publiskais
finansējums
Projektu īstenošanas termiņš

No 2018. gada 19. maija līdz 19. jūnijam.
EUR 16 000,00.

Projektus īsteno atbilstoši attiecināmām izmaksām:
 projekta īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Mērķis „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā”
Rīcība

2.6. rīcība „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”

Rīcību īsteno MK noteikumu Nr. 590, 13.10.2015., 5. punktam atbilstošās darbībās:
5.2.1./B sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas
aktivitātes) dažādošanai.
Pieejamais finansējums
EUR 16 000.
Rīcības apraksts
Praktisku prasmju un zināšanu apguve.
Projektu īsteno biedrība vai nodibinājums.
Nosacījumi:
 atbalsta tikai mācību izmaksas (pakalpojums par lektora darbu un mācību materiāli, telpas, mācībām vajadzīgu
iekārtu noma);
 dalībniekiem nav obligāti jāsaņem sertifikāts vai apliecība par mācību beigšanu.
Projekta rezultātā mācību dalībnieks ir izgatavojis lietu/priekšmetu, izņemot mācības, kurās apgūst prasmes spēlēt mūzikas
instrumentus.
Papildus iesniedz:
 mācību pasniedzēja CV;
 ja projekta aprakstā nav, tad mācību programmas aprakstu, kas atspoguļo apgūstamās zināšanas un prasmes,
mācību laika grafiku.
Ja projekta iesniedzējs atbilstoši 7., 8. un 9. kvalitatīvajam kritērijam projekta iesnieguma veidlapas B.4. daļā ir izvēlējies un
norādījis sasniedzamo rezultātu, tas ir obligāti jāsasniedz.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam EUR 2000.
Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas līdz 90%.

PROJEKTA IESNIEGUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese
Kontaktinformācija
Projektu iesniegšana

Nodibinājums „Madonas novada fonds”, Madona, J. Poruka iela 1, trešajā stāvā
www.mnf.lv
Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv.
Pirms individuālajām konsultācijām lūdzam iepriekš vienoties par tikšanās laiku!
Projekta iesniegumu iesniedz vienā no trim veidiem:
papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā, J. Poruka ielā 1, trešajā stāvā;
elektroniski: LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS);
elektroniski: projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta lad@lad.gov.lv.

Projekts aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos
BDR Biedrība „Ļovāni” īsteno projektu „Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos”, projekta Nr. 17-05-AL23-A019.2202-000010.
Projekta ietvaros tiks izveidoti divi pludmales volejbola laukumi, ieAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
rīkotas ģērbtuves, uzstādītas biotualetes, atkritumu urnas un konteineri,
ierīkots laukums teltīm un ugunskura vietām un piknika galdiem, soliem,
ierīkots automašīnu stāvlaukums.
Rezultātā tiks izveidota kontrolējama un vadāma infrastruktūra iedzīvotāju aktīvai atpūtai, kā arī apkārtējo skolu skolnieku un Jaunsardzes sporta vajadzībām.
Projekta attiecināmās izmaksas 13557,72 euro, publiskais finansējums 12201,95 euro.

4

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada maijs

Kas un kā mainīsies pensionāru
dzīvē?
Aprīlī Saeima veica grozījumus Pensiju likumā, turklāt no šī gada 1. jūlija daļai
pensionāru tiks paaugstināts piemaksas
apmērs. Arī pensiju indeksācija 1. oktobrī
daļai pensionāru būs lielāka, jo tiks ņemts
vērā viņu darba stāžs. Visi šie jauninājumi
ir izraisījuši palielinātu senioru interesi un
jautājumus.
Lai nepieļautu dažādas interpretācijas un veicinātu saprotamu gaidāmo izmaiņu skaidrojumu, Labklājības ministrija
sagatavojusi skaidrojumu par šīm aktualitātēm.

Kas pensionāriem
mainīsies no 1. jūlija?

No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba
stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada
31. decembrim. Tas skars tos seniorus,
kas līdz šim datumam sasniedza vecuma
pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem
tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Pašlaik viņiem par vienu nostrādāto darba gadu maksā vienu euro.
Bet no 1. jūlija viņi šī viena eiro vietā saņems 1,5 euro par katru nostrādāto gadu.
Piemēram, ja cilvēks devās pensijā līdz
1995. gada 31. decembrim un bija nostrādājis 40 darba gadus, tad tagad viņš saņem vienu euro par katru šo gadu, tātad
viņa rīcībā nonāk 40 euro. No 1. jūlija viņš
saņems 60 euro.
Taču te ir svarīgs jaunums! Aprīlī
Saeima lēma, ka šis piemaksas paaugstinājums attieksies arī uz senioriem, kas
pensijā devās 1996. gadā. Arī viņi saņems
piemaksu – 1,5 euro par katru nostrādāto
darba gadu, kas bijis līdz 1995. gada 31.
decembrim.

Kā notiks pensiju
indeksācija 1. oktobrī?

No oktobra vecuma pensijām ar lielu
apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā
piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma
procentiem. Vienkāršāk sakot – līdz šim,
veicot indeksāciju, tika ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija un
puse no reālā iemaksu algu summas pieauguma, tad no šī gada oktobra cilvēkiem
ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un
pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un
smagos darba apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un
jau 60 procentiem no algu summas reālā
pieauguma. Ja darba stāžs cilvēkam ir 40

un vairāk gadu, tad pensiju indeksēs ar
patēriņa cenu indeksu un 70 procentiem
no iemaksu algu summas reālā pieauguma. Īsāk sakot, jo lielāks būs pensionāra
darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas
indeksācija oktobrī.

Kas pensionāru dzīvē
mainīsies no nākamā gada
1. janvāra?

Aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā paredz, ka pensijas saņēmēja
nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais,
kurš arī ir Latvijas vecuma, invaliditātes,
izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, vienu gadu pēc laulātā nāves varēs saņemt pusi – 50 procentus – no sava
mirušā laulātā pensijas ieskaitot piemaksu
par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada
beigām (šobrīd pensijas saņēmēja nāves
gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā
divu pensiju apmērā, neieskaitot iepriekš
minēto piemaksu). Atraitnim vai atraitnei
būs tikai par to jāiesniedz pieprasījums
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Ir jāņem vērā, ka šis gadu ilgais pabalsts pensionāru atraitņiem stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī un attieksies uz
gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve
iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra. Tāpat jāņem vērā, ka šāds pabalsts neattieksies un šķirtiem pāriem vai pāriem, kuri
nedzīvo oficiālā laulībā.

Ko paredz izmaiņas
attiecībā uz apbedīšanas
pabalstu?

Likums pašreiz nosaka, ka pensijas
saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei
vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju apmērā,
neieskaitot piemaksu par apdrošināšanas
stāžu līdz 1995. gada beigām.
Taču aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā nosaka būtisku niansi
attiecībā uz apbedīšanas pabalstiem! No
nākamā gada 1. janvāra apbedīšanas
pabalstu izmaksās, ieskaitot pie pensijas
piešķirto piemaksu par apdrošināšanas
stāžu līdz 1995. gada beigām. Arī šīs izmaiņas attieksies uz gadījumiem, kad
pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc
2019. gada 1. janvāra.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

MUZEJA ZIŅAS
18. maijā Starptautiskās muzeju dienas
ietvaros Latvijas muzejos (arī Varakļānu
Novada muzejā) atvērto durvju diena – ieeja bez maksas
.............................
19. maijā Starptautiskās muzeju nakts
ietvaros
Plkst. 19:00
- izstādes „Mana pilsēta un ļaudis laika
šūpolēs” atklāšana;
- Šūpulīšu un bērnu ratiņu apskate;
- Varakļānu Eiropas senjoru deju grupas
„Vēlziedes” sveiciens
Plkst. 20:00
Koncerts ar mūziķa un komponista EDGARA KREIĻA uzstāšanos
Edgars Kreilis plašu atpazīstamību guvis
piedaloties tādos šovos kā „Koru Kari’’, „JZMicrophone composer competition’’, „Ghetto Faktors’’, „X-Faktors’’ un „Supernova’’.
Jaunais mūziķis paspējis ierakstīt jau
septiņus singlus un kā viens no šā gada lielākajiem mērķiem ir pabeigt debijas albumu,
kuru jau realizē, sadarbojoties ar Latvijas labākajiem mūzikas producentiem.
Plkst. 21:00 muzeja apskate un vakarēšana
....................................
Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros 24. – 25. maijā atvērto durvju dienas
Latvijas Pilīs un muižās, tostarp arī Varakļānu muižas pilī. Ieeja visiem interesentiem bez maksas.
Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros aicina
7. – 11. klašu skolēnus piedalīties aizraujošā
konkursā „Mans biznesa plāns Latvijas pilij
vai muižai.” Ar noteikumiem var iepazīties
www.pilis.lv; www.lpvea.lv un e-pasts papildus jautājumiem: muizaslv@gmail.com
..................................
Baltijas valstu 100-gades ietvaros šovasar notiks Baltijas piļu un muižu apceļošanas
akcija „Visit Baltic Manors – Celebrate Together“, kas sāksies 24. maijā un ilgs līdz 16.
septembrim. Akcijā piedalīsies 131 pilis un
muižas (55 no Igaunijas, 31 no Lietuvas un
45 no Latvijas). Apceļošanas akcijas sākuma
un beigu datumi ir pieskaņoti Eiropas mēroga
pasākumiem. Akcijā piedalīsies arī Varakļānu
muižas pils. Informācija par akcijas norisi un
noteikumiem atrodama www.pilis.lv, vai arī
pilīs un muižās, kuras piedalās akcijā, tostarp
arī Varakļānu muižas pilī.
...............................
Sākot ar 20. maiju līdz 21. oktobrim Varakļānu
Novada muzejs apmeklētājiem būs atvērts:
pirmdien pēc pieprasījuma,
O.,T.,C. no 10:00 – 17:00,
piektdien no 10:00 līdz 18:00,
sestdien no 10:00 līdz 18:00
svētdien no 11:00 līdz 16:00.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to
saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī
lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pakalpojumus sniedz vai nodrošina Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar Varakļānu novada
pašvaldības iestādes „Varakļānu novada
pašvaldības Sociālais dienests” (turpmāk
– Dienests) starpniecību.
3. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir
nodrošināt dzīves kvalitātes uzlabošanu
personām, kuras vecuma, funkcionālo vai
garīgo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev pašas, kā arī novērst vai mazināt
invaliditātes, darbnespējas, atkarības un
citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās
sekas personu dzīvē.
4. Dienests sniedz pakalpojumus vai
organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs
vai citās institūcijās, kas ir tiesīgas šādus
pakalpojumus piedāvāt.
5. Tiesības saņemt pakalpojumus ir
personai, kura ir deklarējusi savu pamata
dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā
teritorijā (turpmāk – Persona) un kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu
Personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta
veida sociālais Pakalpojums.
6. Sociālo pakalpojumu veidi:
6.1. Dienests sniedz vai nodrošina
Personām šādus sociālos pakalpojumus:
6.2. aprūpe mājās;
6.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām
personām;
6.4. no valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti;
6.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;
6.6. sociālā darba pakalpojums.
II. Sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtība
7. Pakalpojumus Persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Dienestā, iesniedzot dokumentus saskaņā ar Ministru
kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
8. Dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas:
8.1. reģistrē Personas iesniegumu;
8.2. apmeklē Personu dzīvesvietā, ja
tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
8.3. novērtē Personas vajadzības,
aizpildot Personas vajadzību pēc Pakal-

pojuma novērtēšanas karti;
8.4. ja Personas ienākumi tikai daļēji
sedz pieprasītā Pakalpojuma maksu, likumīgajam/iem apgādniekam/iem iesniegumā jāapliecina sava līdzdalība Pakalpojuma apmaksā;
8.5. pieprasa no citiem speciālistiem
lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju (ģimenes ārsta izziņu, psihiatra
atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, u.c.);
8.6. nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Personu sastāda individuālu
sociālās rehabilitācijas plānu;
8.7. lemj par Personai piemērotākā
Pakalpojuma veidu, apjomu un ilgumu un
Personas vai viņa apgādnieka līdzfinansējuma apmēru;
8.8. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu un par lēmumu
rakstiski informē Pakalpojuma pieprasītājus;
8.9. ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt Pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
9. Ja pieņemts lēmums par 6.1., 6.2.
apakšpunktos minēto Pakalpojumu piešķiršanu, tad Persona un/vai tās likumīgais apgādnieks un/vai Pašvaldība slēdz
līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma sniegšanu un apmaksas kārtību (turpmāk – Līgums).
10. Lēmumu par saistošo noteikumu
6.3. un 6.4. apakšpunktos minētā Pakalpojuma sniegšanu Dienests pieņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
11. Ja Pašvaldības administratīvajā
teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto Pakalpojumu sniegšanai, tā nodrošina
Pakalpojumu, organizējot tā saņemšanu
no Pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja Pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no
Pašvaldības budžeta, tad Pakalpojuma
cena, kopējā līguma summa, norādot
Pašvaldības daļu un Personas daļu, tiek
noteikta līgumā.

noteikto.
13. Personai ir tiesības:
13.1. bez maksas saņemt informāciju
par iespējām saņemt Pakalpojumus;
13.2. iesniegt priekšlikumus Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
14. Personas apgādniekam ir pienākums sadarboties ar Dienestu Personai
nepieciešamā Pakalpojuma piešķiršanas
un nodrošināšanas procesā atbilstoši
normatīvajiem aktiem un sniegt patiesas
ziņas par savu sociālo stāvokli.
15. Personas apgādniekam ir tiesības:
15.1. bez maksas saņemt informāciju
par iespējām saņemt Pakalpojumu un to
saņemšanas nosacījumus un kārtību;
15.2. iesniegt priekšlikumus Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

III. Personas un apgādnieka pienākumi
un tiesības
12. Personai ir pienākums:
12.1. sniegt patiesas ziņas par savu
sociālo situāciju;
12.2. noslēgt līgumu, lai saņemtu Pakalpojumu;
12.3. maksāt par Pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par Pakalpojumu saņemšanu noteiktā kārtībā;
12.4. ievērot Pakalpojumu sniedzēja
noteikto Pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
12.5. piedalīties individuālā sociālās
rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā

V. Aprūpes mājās pakalpojums
18. Dienests nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu pensijas vecuma Personām un Personām, kurām ir
objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma
vai funkcionālu traucējumu dēļ. Aprūpi
mājās sniedz mobilās aprūpes grupa.
19. Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms tiek iedalīts trijos līmeņos:
19.1. I līmenis: aprūpe līdz 4 stundām
nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu
un saimniecības preču piegāde, grīdas
mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa
un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā,

IV. Sociālā pakalpojuma sniedzēja
pienākumi un tiesības
16. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:
16.1. reģistrēties sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;
16.2. noslēgt līgumus ar Personām
un/vai apgādniekiem par Pakalpojumu
nodrošinājumu;
16.3. nodrošināt sociālos pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
16.4. iepazīstināt Personu ar iekšējās
kārtības noteikumiem institūcijā un nodrošināt Personu datu aizsardzību.
17. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
17.1. pieprasīt Personai un viņu apgādniekiem ievērot līguma nosacījumus
un iekšējās kārtības noteikumus;
17.2. pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, iepriekš par to rakstveidā paziņojot
Personai un/vai likumīgajam apgādniekam (ja tāds ir), pieņemot lēmumu par
Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu;
17.3. izvērtēt Pakalpojuma kvalitāti
un sniegt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai.
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komunālo un citu maksājumu kārtošana,
ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvietas,
logu mazgāšana 1 reizi gadā;
19.2. II līmenis: aprūpe līdz 6 stundām
nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu
un saimniecības preču piegāde, grīdas
mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa
un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā,
komunālo un citu maksājumu kārtošana,
ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvietas,
malkas sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā, pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu,
palīdzība vannošanā;
19.3. III līmenis: aprūpe līdz 8 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas
nomaiņa un veļas mazgāšana klienta
veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, logu
siltināšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu
iznešana no klienta dzīvesvietas, malkas
sanešana, ūdens ienešana, iznešana,
logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā,
pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā.
20. Ja Persona, kurai piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, izvērtējot individuālās vajadzības, vēlas saņemt lielāku
aprūpes mājās līmeni, tad tā sedz papildus izdevumus, atbilstoši 21. punkta noteikumiem.
21. Ja Persona, kura neatbilst 18.
punktā minētajiem kritērijiem, vēlas saņemt aprūpes mājās pakalpojums, tad
izvērtējot pakalpojuma sniegšanas iespējas, Dienests vienojas ar Personu par
veicamo darbu apjomu. Samaksu par aprūpes darbu sedz Persona atbilstoši apstiprinātām pakalpojuma izmaksām.
22. Aprūpes mājās pakalpojumi nepieciešamajā aprūpes līmenī personai
tiek piešķirti uz noteiktu laiku līdz vienam
gadam.
VII. Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām
personām
23. Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums
(turpmāk – Aprūpes pakalpojums) pilngadīgām Personām nodrošina mājokli,

sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
vispārēja tipa institūcijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos un līgumos
ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.
24. Tiesības saņemt šo pakalpojumu
ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta pirmās daļas 2.
un 4. apakšpunktā minētajām personām,
ja tām nepieciešamā sociālā aprūpe pārsniedz aprūpes mājās pakalpojumu.
25. Nosakot samaksu par Aprūpes
pakalpojumu, ievēro šādus nosacījumus:
25.1. ja Personai nav likumīga/u
apgādnieka/u, tad:
25.1.1. Persona maksā no savas
pensijas un pensijas piemaksas vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un
Ministru kabineta noteikumos noteiktajam
apmēram;
25.1.2. Pašvaldība maksā starpību
starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto samaksu par pakalpojumu,
ja saistošo noteikumu 25.1.1. apakšpunktā noteiktā personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu.
25.2. ja Personai ir likumīgs
apgādnieks/i, citas fiziskas vai juridiskas
personas, kurām ir pienākums veikt maksājumu par Aprūpes pakalpojumu, tad:
25.2.1. Persona maksā no savas
pensijas un pensijas piemaksas vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un
Ministru kabineta noteikumos noteiktajam
apmēram;
25.2.2. Pašvaldība maksā starpību
starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto samaksu par pakalpojumu,
ne vairāk kā 100 euro mēnesī, ja saistošo
noteikumu 25.2.1. apakšpunktā noteiktā
Personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes
pakalpojuma cenu;
25.2.3. ja saistošo noteikumu 25.2.1.
un 25.2.2. apakšpunktos noteiktā samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma
cenu, Personas apgādnieks/i, citas fiziskas vai juridiskas personas, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Ministru kabineta noteikumos
noteiktajam apmēram, maksā starpību
starp Aprūpes pakalpojuma pilnu cenu
un iepriekš minētajiem maksājumiem;
25.2.4. ja saistošo noteikumu 25.2.1.,
25.2.2. un 25.2.3. apakšpunktos noteiktā
samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu, Pašvaldība maksā starpību
starp Aprūpes pakalpojuma cenu un iepriekš minētajiem maksājumiem.
26. Ja Personai Dienests Aprūpes
pakalpojumu var nodrošināt pašvaldības sociālās rehabilitācijas institūcijā, bet
viņa atsakās, tad Aprūpes pakalpojuma
samaksai netiek piemēroti šo saistošo
noteikumu 25.2.2. apakšpunktā minētie

atvieglojumi.
27. Ja Personai nevar nodrošināt
Aprūpes pakalpojumu Dienesta noteiktā
institūcijā un Persona saņem Aprūpes
pakalpojumu ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrētā institūcijā,
tad piemērojami šo saistošo noteikumu
25.2.2. apakšpunkta noteikumi līdz brīdim, kad minēto pakalpojumu Personai
var nodrošināt Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
28. Ja Personai ir piešķirts pabalsts
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,
tad Aprūpes pakalpojuma samaksai netiek piemēroti šo noteikumu 25.2.2. punkta noteikumi.
VIII. Sociālā darba pakalpojums
29. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi
palīdzēt Personām, ģimenēm, Personu
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt
vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt
šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus,
kā arī veicināt sociālās atstumtības un
riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas
Personas resursus, iesaistot atbalsta sistēmās un sociālās rehabilitācijas noteiktās klientu grupās.
30. Pakalpojums ietver profesionāla
sociālā darbinieka konsultācijas, klientu
vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi un starpprofesionāļu atbalstu.
31. Pakalpojums tiek nodrošināts
Varakļānu pilsētā un attālinātā klientu pieņemšanas punktā Murmastienes pagasta
pārvaldē.
IX. Pakalpojumu pārtraukšanas kārtība
32. Dienests pieņem lēmumus par
Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu,
ja:
32.1. ilgāk kā divus mēnešus ir kavēti
maksājumi Pakalpojuma sniedzējam;
32.2. Persona apdraud citu personu
veselību, dzīvību vai sistemātiski (vairāk
kā divas reizes) pārkāpj līguma noteikumus, un tas ir konstatēts ar Pakalpojuma
sniedzēja pārstāvja sastādītu aktu, kurā
Persona tiek uzaicināta sniegt paskaidrojumu par savu darbību vai bezdarbību;
32.3. Personai sociālās aprūpes un
rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami sniegtie Pakalpojumi vai tos var
nomainīt ar cita veida Pakalpojumiem, un
tas ir konstatēts ar Dienesta izveidotas komisijas sastādītu aktu;
32.4. Persona maina deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības
administratīvo teritoriju;
32.5. Persona atrodas bezvēsts
prombūtnē ilgāk kā divus mēnešus no
dienas, kad par pazušanas faktu ziņots
policijai;
32.6. citos spēkā esošajās tiesību
normās noteiktajos gadījumos.
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X. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
33. Dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Varakļānu
novada domē.
34. Varakļānu novada domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi
35. Saistošie noteikumi stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos,
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spēku zaudē ar Varakļānu novada domes
25.08.2011. lēmumu Nr.9.1 apstiprinātie
saistošie noteikumu Nr. 5 „Pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

Skanošais pavasaris Murmastienē
Kā katru gadu, arī šogad Murmastienē pavasari ieskandina mazo vokālistu
konkurss „Murmastienes cālis 2018”.
Šoreiz ar savām skanīgajām balsīm un
šarmu mūs priecēja 7 cālēni: Nikolajs Ferčuks, Markuss Solovjevs, Vanesa Šuste,
Daniels Jezuns, Rihards Krišāns, Kintijas
Brenča un Olivers Pauniņš. Žūrijai noteikti
bija ļoti grūti izvērtēt, kurš tad iegūs galveno titulu, jo dalībniekiem bija – sākot no
2, līdz pat 7 gadi, un katrs no viņiem bija
īpašs. Lai iedrošinātu šī gada dalībniekus,
pirmā uz skatuves kāpa un ar savu dziesmiņu mūs visus priecēja
pagājušā gada uzvarētāja
Evija Tropa. Kamēr žūrija
lēma par titulu sadalīšanu, mazos dalībniekus
un arī pārējos skatītājus
izklaidēja šarmantā Pepija Garzeķe ar saviem
saulstariņiem, tur jāsaka
liels paldies Varakļānu novada jauniešiem un brīvprātīgā darba veicējiem
par jautrajām atrakcijām,
patika gan mazajiem, gan
Cālēni kopā ar Pepiju un saulstariņiem.
lielajiem, Jums tiešām viss
izdevās lieliski! Pēc ilgas
apspriedes žūrija nolēma, ka šogad titulu „Murmastienes Cālis 2018” iegūs soliste Vanesa Šuste.
Netika apdalīti arī pārējie
dalībniekieki, jo katrs ie- „Murmastienes
cālis 2018”.
guva savām dziedātprasmēm atbilstošu titulu.
Paldies arī skolotājām
Teresijai Pelšai un Agnesei Solozemniecei
par ieguldīto darbu mazo vokālistu sagatavošanai. Lai Jums pietiek možuma un
enerģijas arī turpmāk!
Ar dziesmām pavasari ieskandināja
ne tikai mazie solisti, bet arī lielāki un pavisam lieli mūzikas mīļotāji. 14. aprīlī notika koncerts „Tā ir jānotiek...”, kas nu jau
ir izveidojies kā tradīcija, ik pavasari kopā
tiek sasaukti un no ikdienas darbiem izKoncerta dalībnieki kopdziesmā „Tā ir jānotiek”.
rauti Murmastienes dziedošie jaunieši,
daudzi no viņiem jau devušies dzīvot un
runāja un sasauca kopā. Tieši Teresija ir
sūtīja lielus sveicienus un laba vēlēujmus.
strādāt uz citām pilsētām, tāpēc kopā
šīs idejas galvenais ģenerators un autors,
Ceram, ka arī nākamgad izdosies savākt
visus sasaukt un vienoties uz kādu kopīkura neatlaidīgi centās savākt kopā pēc
kopā tikpat daudz un vēl vairāk dalībnieku
gu dziesmu ir ļoti grūti, un ne visi tiek. Te
iespējas vairāk koncerta dalībniekus, un
uz tādu pašu burvīgu pasākumu, jo – Tā ir
nu jāsaka milzīgi liels PALDIES Teresijai
viņai tas izdevās lieliski, kopā mūs priecējānotiek...
Pelšai, kas nepagurstoši viņus visus uzja ap 30 dalībniekiem, pārējie, kuri netika,
Ieva
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Musu vesture fotografijas
Varakļānu pagasts

1973. gadā tiek veidots jauns
administratīvais dalījums, atsevišķi
nodala Varakļānu pilsētu un Varakļānu
ciema padomi. Varakļānu ciema padomē
ietilpst Varakļānu pilsētas lauku teritorija
un apmēram puse no Stirnienes ciema
padomes teritorijas. Šīs izmaiņas saistītas ar
kolhoza robežu maiņu.
Dažādu laiku un varu dalīšanas un
pārdalīšanas rezultātā dažādi saucas vietējās
varas pārstāvniecība – no Varakļānu ciema
Tautas deputātu padomes izpildu komitejas
1973. gadā līdz Varakļānu pagasta padomei
1994. gadā.
Pagasta platība – 9917,3 ha, 2002. gadā bija
1018 iedzīvotāji, pagasta padome Kokaros.
Varakļānu pagastā pastāvēja 137 zemnieku
saimniecības un 495 piemājas saimniecības,
darbojās 2 dzirnavas, 3 graudu kaltes, 2
kokzāģētavas, galdniecība, autoserviss,
metālapastrādes darbnīcas. Veikali izvietoti
Stirnienē, Stirnienes Muižā un Maurānos.
Pasta nodaļas Stirnienē un Maurānos.
1974. Izglītības darbu kvalitatīvi veica
Stirnienes pamatskola, līdz 1970. gadam
darbojās 4. klasīgā skola Maurānos (Teicijā).
Stirnienē darbojās Tautas nams, bibliotēkas
Stirnienē un Maurānos. Līdz 1991. gadam
klubs darbojās arī Grozās. Medicīnisko
aprūpi pagasta iedzīvotāji saņēma Stirnienes
FVP. Pagasta teritorijā ir 7 kapsētas.
Varakļānu ciema padomes priekšsēdētāji:
Jānis Stafeckis (1973. – 1974.)
Roberts Kokars (1974. – 1979.)
Jānis Siliņš (1980. – 1990.)
Jānis Bārbals (1990. – 2009.)
Ciema padomes sekretāres:
Ināra Poča (1973. – 1977.)
Genovefa Kokare (1978. – 2000.)
Rita Skurule (2001. – 2009.)

Dzimtsarakstu aktu zale.

Laulību reģistrācija.
Laulību reģistrācija.

Darbinieki.

Sekretāre – Rita Skurule-Upeniece

Laulību reģistrācija.

Bērnības svētki.

Galvenā iela – Latgales prospekts.

Laulību reģistrācija.

Ciemats „Kokaros”.

Ināra Poča-Kasparāne
Jānis Stafeckis
(1973. – 1974.)
Jānis Siliņš (1980 – 1990.)

Genovefa Kokare (padomes
sekretāre no 1978. g.)

Laulību reģistrācija.
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Tautu deju kolektīvs „Ausmeņa”.

Par skolas godu
Vakarā par skolas godu svētku galvenais
viesis bija PAVASARIS.
Pavasaris atklāja, iepazīstināja un aizveda
mūs uz pļavām, Varakļānu ielām un iešūpoja
Latvijas simtgadi.
Kā arī atgādināja, ka, saņemot no saules
D vitamīnu, zināšanas pielīp vislabāk.
Pavasaris nenovēršami tautā dēvēts par
mainīgāko no gadalaikiem, tas allaž licies kā
mūžīgais jaunatklājējs un patiesības meklētājs.
Pēc garās, sniegotās ziemas beidzot pienāk
brīdis, kad saule savus mākslīgos zobus iemet
aizkrāsnē un sāk drupināt šķietami tik izturīgās
sniega klintis... un tad
dabā viss mostas:
pumpuri sāk piebriest ar dzīvinošo zemes
spēku;
mūsu acīm paveras pirmās baltās un mazliet
naivās sniegpulkstenītes,
mostas kukaiņi un pirmo valsi dejo taureņi.
Pavasaris ir laiks, kad arī skolā visi sāk īpaši
rosīties:
ieskaites seko viena otrai;
sacensības mijas ar mācību olimpiādēm,
erudītu konkursiem, dziesmu un deju skatēm;
tuvojas eksāmenu laiks.
Neskatoties uz to, pavasaris mums ir arī
kopā būšanas laiks – sapņojot, skrituļojot un
smejoties par jokiem, kurus saprotam tikai
mēs.
Skolas direktors Juris Daleckis izteica
pateicību pašdarbības kolektīviem un to
vadītājiem, aktīvākajiem skolēniem un
skolotājiem. Īpaši jāatzīmē skolas 5. – 9. klašu
koris un tā diriģente Ārija Tumane.
11. aprīlī Ogres kultūras namā notika
Vidzemes novada Latvijas vispārējās izglītības
iestāžu un interešu izglītības iestāžu koru
konkurss „Dziesmai būt!, kurā mūsu koris
ieguva 1. pakāpes diplomu un izcīnīja 1. vietu.
Jau desmito gadu vakarā par skolas godu tiek
nominēti labākie un aktīvākie abiturienti. Pēc
skolēnu un skolotāju veiktās aptaujas datiem
šogad skolas Goda grāmatā tika ierakstīti
Juris Erels un Ivo Pizičs.

5. – 9. klašu koris.

7. – 9. klašu tautas deju kolektīvs.

Teātra pulciņa priekšnesums.
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Ivo Pizičs
Viens no centīgākajiem un
uzcītīgākajiem 2018. gada abiturientiem ar lielām darba spējām,
augstu pienākuma apziņu, labu
humora izjūtu.
Viņu raksturo labestīgums,
atsaucība, precizitāte, nosvērtība
un sistemātiskums.
Ivo ar lielu atbildības sajūtu veic uzticētos pienākumus, ir
nosvērts, pozitīvs, izpalīdzīgs un
draudzīgs – pareizuma un kārtības paraugs.
Visus gadus dejojis tautu
deju kolektīvā, aktīvi darbojas
jaunsargu organizācijā, piedalījies sacensībās, nometnēs, pārgājienos, salidojumos.
Beidzis Varakļānu Mūzikas
skolas sitamo instrumentu nodaļu, piedalījies daudzos konkursos, pasākumos un koncertos.
Visus mācību gadus sevi apliecinājis kā
zinošs un uzcītīgs skolnieks ar labām un
teicamām sekmēm mācību darbā.

Juris Erels
Juris ir mērķtiecīgs, zinošs un atraktīvs. Viņš apveltīts ar bagātu iztēli, nosvērtību, plašu erudīciju, augstu pienākuma
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apziņu, izcilu humora izjūtu.
Aktīvi darbojies jaunsargu
organizācijā, dejojis tautu deju
kolektīvā. Iesaistījies dažādos
skolas un starpnovadu pasākumos, sekmīgi piedalījies latviešu
valodas, vēstures, angļu valodas, ģeogrāfijas, fizikas mācību
olimpiādēs, Rūdolfa Blaumaņa,
Roberta Mūka, Martas Bārbales
literārās jaunrades konkursos:
11. klasē – Atzinība Valsts
ģeogrāfijas olimpiādē novadā, 2.
vieta M. Bārbales literārās jaunrades konkursā, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas atzinība R. Mūka
literārās jaunrades konkursā, 2.
vieta starpnovadu olimpiādē sociālajās zinībās „Viss par eiro”.
12. klasē – 2. vieta R. Mūka
literārās jaunrades konkursā.
Juris ir ideju ģenerators, virzītājspēks mērķu sasniegšanai, pozitīvs un enerģisks klases vecākais
un kapteinis ZZ čempionātos.
Visus mācību gadus veiksmīgi spējis savienot sabiedrisko darbību ar ļoti
labām, teicamām un izcilām sekmēm
mācībās.

Jaunsargu nometnē
No 2. maija līdz 6. maijam Alūksnes novada „Meža strautiņu”
poligonā „Lāčusils” norisinājās 4. līmeņa jaunsargu nometne, uz
kuru devās mērķtiecīgie jaunsargi no visas Latvijas, lai parādītu savas zināšanas un spējas.
Pirmās četras dienas notika apmācības šaušanā, lauku kaujas iemaņās, orientēšanās un darbā ar karti, pirmās medicīniskā
palīdzības sniegšanā, kā arī ierindas mācībā. Piektajā dienā visi
jaunsargi veica pārbaudījumu testus iepriekš minētajās nodarbībās. Attēlā redzamie jaunieši testus nokārtoja ar labiem rezultātiem, saņemot apliecības. Par to jāpateicas jaunsargu instruktoram
Oskaram Kančam, kurš šos jauniešus atbalstīja un izglītoja, sākot
no 6. klases.
Nometnē tika iegūta lieliska un nepārspējama pieredze, kura
noderēs arī turpmākajās dzīves gaitās.
Sintija Ikauniece

Policijas informācija
01.03. Varakļānos, Mehanizatoru ielā
33, SIA „Aļņi AS” kokmateriālu žāvētavā izcēlies ugunsgrēks.
04.03. Varakļānos, Rīgas ielā 67, no
šķūnīša nozagts pils. M.I. piederošais motorzāģis „STIHL 261”.
06.03. Varakļānos, Mehanizatoru ielā
17, savā dzīves vietā atrasts pils. S.P. līķis
bez vardarbīgas nāves pazīmēm.
08.03. Varakļānos, pa Kosmonautu
ielu, pils. I.K. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,78 promiles alkohola.
13.03. Varakļānos, Mehanizatoru ielā
37B, uzņēmumā SIA „Liepas AP” darba lai-

kā traumu guvusi pils. S.Z.
16.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils.
A.P. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas
0,62 promiles alkohola.
29.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils.
A.K. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas
1,26 promiles alkohola.
02.04. Varakļānos, Rēzeknes ielā 4–15,
notika ģimenes konflikts.
03.04. Varakļānos, Daugavpils ielā
14–2, nepareizas apkures sistēmas lietošanas dēļ izveidojies piedūmojums.
07.04. Varakļānu pag., „Smilšukalns”,
notika ģimenes konflikts.
08.04. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „mini top” telpām pils. P.B.

nozaga 0,35 L tilpuma degvīna pudeli.
08.04. Varakļānu pag., blakus kapiem,
dega nenokultās labības lauks.
08.04. Varakļānu pag., pretī kapiem,
dega pērnā gada sausā zāle.
10.04. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie
autoostas telpām pils. P.B, atradās cilvēka
cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu ietekmē.
11.04. Varakļānos, Krustpils ielā, dārza
namiņā dega dīvāns.
12.04. Varakļānos, Rīgas ielā 66, neuzmanīgas rīcības rezultātā, dedzinot sausās
lapas, aizdegās siliņā esošā sausā zāle.
12.04 Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „mini top” telpām pils. P.B.
nozaga 0,35 L tilpuma degvīna pudeli.
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

13.04. Murmastienes pag., Jaunatnes
ielā 5–6, konflikts starp pils. A.K. un M.S.
13.04. Varakļānu pag., pie Ļovānu karjeras, dega pērnā gada sausā zāle.
15.04. Varakļānu pag., Stirnienē, „Aizkalnieši”, dega pērnā gada sausā zāle.
17.04. Varakļānos, Vidzemes ielā, pils.
J.M. sēdēja uz brauktuves cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu ietekmē.

18.04. Murmastienes pag., Murmastienē, Parka ielā 3A alkohola koplietošanas
laikā pils. K.V. pazuda nauda.
20.04. Murmastienes pag., „Smilgas
1”, pils. A.K. neuzmanīgas rīcības rezultātā
izcēlies kūlas ugunsgrēks.
20.04. Murmastienes pag., „Smilgas
1”, konflikts starp pils. A.K. un U.G.
21.04. Varakļānos, Kosmonautu ielā
19, dega šķelda.

22.04. Varakļānos, Rēzeknes ielā 4–20,
atrasts pils. P.G. līķis bez vardarbīgas nāves
pazīmēm.
24.04. Murmastienes pag., „Smilgas
1”, galvas traumas guvis pils. A.K.
26.04. Varakļānos, Pils ielā 25, Mūzikas-mākslas skolā, kokapstrādes nodarbību laikā acs traumu guvis m/g G.B.
M. Lindāns

Mamma lieliem un maziem
Maijs ir brīnišķīgs mēnesis. Viss zaļo,
plaukst, zied un smaržo. Maijā svinam
dažādus svētkus, vieni no mīļākajiem –
Mātes diena. Sveicam visas māmiņas un
vecmāmiņas svētkos. Dzīvē gadās arī tā,
ka jābūt ne tikai labai un mīļai mammai
saviem bērniem, bet darba apstākļu dēļ
jāuzņemas rūpes par veciem cilvēkiem,ja
veci cilvēki ir tādi paši kā bērni – prasa
rūpes,sapratni un kopšanu. Tāda divejāda
mammas loma ir Irinai Vecozolai.
Sociālais darbs ir sarežģīts un atbildīgs. Kā radās doma savu mūža darbu
saistīt ar šo profesiju?
Pēc novadu apvienošanās Varakļānu
dome izsludināja divas vakances, viena
no tām bija sociālais darbs, kura mani arī
uzrunāja. Lai arī toreiz darbā mani nepieņēma, iestājos augstskolā, lai apgūtu šo
nozari. Darbam sociālajā dienestā mani
pieņēma pēc pusgada. Un tikai pēc kāda
laika atcerējos, ka
pirms dažiem gadiem
biju jau izteikusi vēlēšanos strādāt šajā
jomā. Lūk, dzīve man
deva šādu iespēju.
Kad nolēmu mācīties
šo profesiju, man nebija un nevarēja būt
īsta priekšstata par
tā sarežģīto specifiku
un atbildību, jo ar to
nebiju saskārusies
līdz šim.
Jau gadu esat
Varakļānu
novada
Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī.
pansionāta vadītāja.
Kas darbā gandarī,
ar kādām problēmām jāsaskaras?
tas, ka darbs var ritēt savu gaitu bez neDarbs ar cilvēkiem nekad nav bijis
gaidītiem starpgadījumiem.
vienkāršs un viennozīmīgs. Īpaši sociālais
Kā savus tiešos darba pienākumus
darbs. Mēs uzklausām cilvēkus, vēlamies
varat sasaistīt ar savu triju aktīvu bērnu
palīdzēt tiem, nereti jūtam līdzi, bet ir jāaudzināšanu?
mācās arī pašiem būt gana stipriem, saSavu darbu ar ģimeni cenšos nesaisglabāt vēsu prātu, lai šīs emocijas nepārtīt. Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kas ir likuši
nesu uz mājām. Kā jau dzīvē un jebkurā
aizdomāties par savas ģimenes mikrokdarbā gandarījumu sniedz pozitīvi rezullimatu vai savstarpējām attiecībām tajā.
tāti. Sava amata iespēju robežās nāku
Cenšamies augt un pilnveidoties kopā
cilvēkiem pretī un cenšos uzlabot viņu
ar mūsdienu jaunatni. Jāatzīst, ka reizēm
ikdienu, nodrošinot piemērotākus dzīves
bērni „audzina” mani, jo tās ir trīs atsevišapstākļus. Reizēm iemesls priekam šķiet
ķas personības, katra ar savu raksturu un

Ahha Zinātniskajā centrā Igaunijā.
viedokli. Manā skatījumā viņi ir oriģināli
savā būtībā. Emocionāli patīkams bija
viņu sarūpētais kopīgais pārsteigums
Mātes dienā, kaut arī ikdienā viņi nemēdz
būt tik vienoti.
Pastāstiet, lūdzu, par savām un ģimenes interesēm un hobijiem!
Ņemot vērā, ka arī vīram ir intensīvs
darba grafiks, daudz brīva laika neatliek.
Neskatoties uz to, esam atraduši iespējas
paceļot un atpūsties visa ģimene kopā.
Esam ceļojuši gan vienas dienas, gan
vairāku dienu garumā. Esam vienkārši
cilvēki, un mums patīk vienkāršas lietas.
Spēlējam galda spēles, braucam ar velosipēdiem, patīk vizināties ar laivu pa
ezeru un makšķerēt. Īpašs prieks par to,
ka visa mūsu ģimenīte ir latviešu tautas
deju dejotāji.
Ja runā par hobijiem, par manu hobiju ir kļuvusi mana pirmā profesija – konditoreja. Svētku reizēs mēdzu parūpēties
par pašgatavotu cienastu.
Lai izdodas īstenot visu ieplānoto un
izsapņoto!
Irinu Vecozolu uzklausīja
Aina Jaunzeme
Foto no Vecozolu ģimenes arhīva
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Stirnienes TN
JŪNIJĀ
14. jūnijā 14.00 Represiju
atceres pasākums pie Stirnienes
stacijas
21. jūnijā 11.00 Saulgriežu
radošā darbnīca bērniem – gatavosim svētku pīrāgus un dekorus
21.00 akcija „Izgaismo Latviju” Muižas parkā
Latvijas Simtgades pasākumu ietvaros 2018. gada 21. jūnijā
visā valstī katrs novads tiek aicināts iedegt kopīgu ugunskuru akcijā „Izgaismo Latviju”. Varakļānu
novads uz šo pasākumu pulcēsies Stirnienes Muižas parkā.
Akciju „Izgaismo Latviju”
mūsu novadā pagodinās Valsts
robežsardzes koris, ko vairākus
gadus ar atzīstamiem rezultātiem
ir diriģējis mūsu novadnieks un
Varakļānu novada Goda pilsonis
Jānis Gruduls, kolektīvs ar labiem panākumiem jau ir viesojies
Stirnienē.
Pasākuma programma:
20.30 pulcēšanās un ugunskura iekārtošana Stirnienes Muižas parkā. Katrs akcijas dalībnieks
aicināts līdzi nest savu malkas pagali, lai ar savu nesumu stiprinātu
kopīgo uguni
21.00 ugunskuru iedegšana
un koncerts. Piedalās Stirnienes
garīgās mūzikas koris „Reversium”, Varakļānu novada pašdarbības kolektīvi, Dekšāru pūtēju
orķestris un Valsts Robežsardzes
koris
22.00 Latvijas valsts himna
un spēka dziesmas Latvijai
Turpinājums pie ugunskura,
svinot Saulgriežu nakti
Ugunskuru iedegšana 2018.
gada 21. jūnijā, vijoties ar kopīgu dziesmu dziedāšanu, stiprina
latvisko identitāti caur mūsu senču tradīciju, nodrošinot tautas
ilgtspējību un piederību Latvijas
valstij, dodot spēku latviešu tautai
dzīvot cauri laikiem
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Talkotāji muzejā.

Latvijai būt zaļai
Lielās talkas dienā arī Varakļānu novadā iedzīvotāji čakli sakopa savu māju
un iestāžu apkārtnes. Oficiāli tika pieteiktas trīs talkošanas vietas – pie Varakļānu
pils, sv. Viktora kapelas un Mežastrodu
ceļš. Šajā dienā tika savāktas apmēram
4,5 tonnas atkritumu, talkā piedalījās 60
dalībnieki.
Atsaucoties pensionāru biedrības
„Pīlādzītis” aicinājumam, pensionāri un
baznīcas aktīvisti sakopa sv. Viktora kapelas apkārtni. Darba bija daudz, pērnās
lapas un zaru kaudzes auga augumā,
taču, čakli strādājot, mums tas izdevās.
Priecājāmies, ka talcinieku pulkam pievienojās Varakļānu Romas katoļu baznīcas mācītājs Česlavs Mikšto.
Talkas noslēgumā varējām baudīt

Talkotāji pie sv. Viktora kapelas.
gardu zupu, uz ugunskura vārīta, tā bija
īpaši garšīga. Paldies muzeja darbinie-

Talkojam Murmastienē
Lielās talkas ietvaros, kā katru gadu,
arī šogad talkojām Murmastienē, un kā
jau ierasts, bija plānots sakopt Martas birzi, bet tā kā šogad uz talku bija ieradušies
vairāk strādāt gribētāju nekā citus gadus,
mums izdevās sakopt ne tikai birzi, bet
sakopta tika arī Ievu leja. No saviem ikdienas darbiem izrauties izdevās 18 strādāt
un sakopt savu apkārtni gribētājiem. Paldies visiem talkas dalībniekiem, Jūs visi
bijāt čakli kā bitītes! Paldies arī pavārītei,
kas visiem čaklajiem talkotājiem bija savārījusi gardu zupiņu. Cerams, ka nākamgad būs vēl vairāk talkas dalībnieku!
Ieva

Talka Martas birzī.

cēm un novada pašvaldībai!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Plauksti dejā

Deju sadanča dalībnieki.

Ar pavasari sirdī, ar jautru
smaidu un raitu dejas soli Māmiņdienas priekšvakarā Varakļānu kultūras namā sadancī
tikās dejotāji no Varakļāniem,
Rīgas, Lubānas, Feimaņiem un
Sīļukalna.
Bērni un jaunieši izdejoja gan Deju svētku dejas, ko
redzēsim Daugavas stadionā,
gan citas atraktīvas un sarežģītas dejas.
Paldies dejotājiem un viņu
vadītājiem par skaistajiem, dejiskajiem mirkļiem!

“Ausmeņa”.

Varakļānu vidusskolas 2. – 4. klašu deju kolektīvs.
STĒRNĪNES DRAUDZĒ
20. maijā 13.00 sv. Mise, Vosorassvātki
27. maijā 13.00 sv. Mise
31. maijā (catūrtdīn) 13.00 sv. Mise,
Vsv. Sakramenta svātki
1. jūnijā Bazneicu nakts
Dīvnoms byus atvārts nu 18.00
leidz 24.00
izstōde par pr. Aloiziju Broku un
veiskupu Boļeslavu Sloskānu
19.30 kūra „Reversium” koncertu
īroksti uz lelō ekrāna
20.00 ekskursija un stōstejums par
bazneicu cauri godsimtim „Krystus pādōs Latvijā”
20.50 dīvnoma zvoni

21.00 Tāvreize un koncerts „Atverit durvis Krystum” – Rēzeknes J. Ivanova mūzikas vydusskūlas steigu kvartets, vadeitōja
M. Kalniņa un nūvoda goreigōs mūzikas
kūris „Reversium”, diriģents J. Gruduls.
Pasōkumā izskanēs myužeibā aizgōjušōs
nūvadneicas Paulīnes Zalānes dzeja
2. jūnijā Kapinīku kopūs 11.00 sv.
Mise un kopusvātki
3. jūnijā 13.00 sv. Mise un procesija
ar 4 oltorim, bārnu un lauku zōļu svēteišona
10. jūnijā 13.00 sv. Mise un sv. Ontona atlaidu procesija
16. jūnijā Teilānu kopūs 11.00 sv.
Mise un kopusvātki

17. jūnijā 13.00 sv. Mise
24. jūnijā 13.00 sv. Mise
Paļdis vysim par daleibu Stērnīnes vacū kopu sakūpšonas tolkā,
paļdis Varakļōnu pogosta pōrvaldes darbinīkim un kopu pōrziņam.
Lyudzu vysi regulāri sakūpit sovu
pīdareigū un pamastōs kopavītas,
kai ari sovas sātas un īpašumus,
ceļamolas, 2018. gods ir myusu
Tāvzemes Simtgades svineibu zeimē, kai arī Stērnīnes draudze gūdynoj veiskupu Boļeslavu Sloskānu 120. jubilejā un gatavojās lelim
pasōkumim vosorā.
Pr. Viktors Petrovskis, 28277839.
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„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada maijs

Tais avotos, kas dvēsles dzīlēs,
Tev gaismas aka jāatver,
Tad spēsi savus mīļos mīlēt,
Kas tev ir dārgs, tas viņiem der.
/Marta Bārbale, dzejolī
„Saviem mīļajiem”/

Sveicam Emīliju Loginu
skaistajā jubilejas reizē un vēlam
raitu soli ikdienas gaitās, možu
garu, darba sparu!
Lai viss ap tevi zied un plaukst!
Murmastienes „Atvasaras”
padome

2018. gada
kapusvētki
Varakļānu draudzes
kapos
2. jūnijā DEKŠĀRU kapos plkst. 14:00
ELEONORAS – IKAUNĪKU kapos plkst.
15:30
14. jūlijā L. STRODU kapos plkst. 14:00
21. jūlijā SĪĻUKALNA kapos plkst.
14:00
28. jūlijā ĻODĀNU kapos plkst. 13:00
ASNĪNES kapos plkst. 14:30
4. augustā ŠĶĒĻU kapos plkst. 14:00
KLUŠU kapos plkst. 15:30
11. augustā sv. Mise VARAKĻĀNU
katoļu baznīcā plkst. 13:30
plkst. 15:00 aizlūgums par mirušajiem
kapos
25. augustā SILA kapos plkst. 14:00

Stērnīnes draudzes
kopusvātki 2018
Vēlu: saujiņu prieka,
prieka sieciņu laimes
laimes,
Veselu pūriņu veselības.
Lai ir dzīvē vienmēr saules gana,
Lai ir silts, kad vēji brāzmot sāk.
Dzīves cīņās izturību.
Bēdu dienās pacietību.
Vienmēr visur mīlestību.

Vissirsnīgākie sveicieni
BIRUTAI STIKĀNEI skaistajā
dzīves jubilejā!
Vijolīte
Katram ceļam ir sākums,
Katram mums ir savs gājiens,
Katram mums ir savs vājums,
Lai katram ir savs labo darbu
krājums,
Kur varētu rasties ceļam sākums,
Kur būtu ierakstīts dzīves gājums.

Sirsnīgi sveicieni mūsu
kaimiņienēm Venerandai
Briškai un Veronikai Strodei
skaistajās dzīves jubilejās!
Vēlam stipru veselību un
dzīvesprieku!
Kāpņu telpas kaimiņi

Kapinīku kopūs
2. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
16. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
14. jūlijā plkst. 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Varakļānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
aprīlī noslēgta viena laulība,
dzimuši 2 bērni.

Pieminam mūžībā
aizgājušos:
Jāzeps Sadovskis
Broņislava Dukaļska
Felicija Pilikova
Prokoﬁjs Gromovs
Elizabete Eriņa
Vija Pelse
Genovefa Leitāne-Šķēle
Aizveras manas dzīvības vārti.
Speru soli tumsā,
speru soli tukšā,
aizeju – nekurienē.
Kā priesteris iet pie Dieva altāra,
tā es pie tevis, mana tēvuzeme.
Lai debesu valstība dzejniecei un
literatūrzinātniecei
PAULĪNEI ZALĀNEI-VALLENAI.
Varakļānu novada pašvaldība
Novada muzejs
Laikraksts „Varakļōnīts”
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
No sirds pateicos Varakļānu veselības
aprūpes centra darbiniekiem par
mana tēva Jāzepa Sadovska rūpīgu
kopšanu viņa pēdējos dzīves gados.
Paldies!
Andrejs Sadovskis

Aiz gada gads, aiz dienas salīkst
diena,
Un viss tas kopā kādu mūžu tin.
Ir labi tad, ja virtenē šai sienam
Tos dzīparus, kas gaismas vārdus zin.

Sirsnīgi sveicieni un
visa laba vēlējumi
HELĒNAI HOFMANEI
nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Bijušie kolēģi
Varakļānu
vidusskolā

No š.g. 27. aprīļa
PMLP Madonas nodaļa
mainījusi adresi
Tagad nodaļa atrodas Rīgas ielā 2,
Madonā, LV-4801

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

2018. gads Nr. 5 (284)
Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 580 eks.

