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Lai Ziemassvētku prieks
valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu,
kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek
mūsos.
(I. Ziedonis)

Tuvojoties gada nogalei, parasti
atskatāmies uz iepriekšējā laikā
paveikto, uz veiksmēm un kļūdām.
Svaru kausos liekam ieguvumus
un zaudējumus. Novērtēsim to, kas
mums ir. Spēsim saskatīt pozitīvo,
ticēsim paši sev un cits citam,
padarīsim pasauli gaišāku.
Lai katrā mājā, ikvienā sirdī ielīst
ģimenes siltums, saticība, saderība,
mīlestība un prieks!
Gaišus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu Jauno gadu!
Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
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6. Par zemes ierīcības projekta
„Pekstiņi” apstiprināšanu.
7. Par zemes nomu.
8. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2019.
gada sienas kalendāram.
Apstiprināt Varakļānu novadu prezentējošā 2019. gada sienas kalendāra
pārdošanas cenu EUR 4,32 apmērā.
9. Par atteikumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu.
10. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstos.
11. Par dzīvokļa Jaunatnes ielā 1–10,
Murmastiene, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem.
12. Par dzīvokļa Dārzu ielā 7–2, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem.
13. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par sociālo dzīvokļu īri.
16. Par naudas balvas piešķiršanu

nozīmīgā dzīves jubilejā.
17. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Latgales prospektā
12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu
nov., nodošanu atsavināšanai.
18. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla
palielināšanu.
19. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
20. Par Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas izveidošanu.
1. Izveidot Datu drošības pārkāpumu
izskatīšanas komisiju 4 cilvēku sastāvā:
Māris Justs – domes priekšsēdētājs;
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Lana Ukrija – Kaļinovska – datu aizsardzības speciāliste.
21. Par domes 25.10.2018. lēmuma
Nr. 12.1 „Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos
Nr .4 „Par godalgām, naudas balvām un
materiālo palīdzību Varakļānu novadā””
apstiprināšana” atcelšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka
Lietvedības nodaļas vadītāja

statētas 1,04 promiles.
01.10. Varakļānu pag., pa a/c Jēkabpils – Rēzekne, pils. J.F. vadīja velosipēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 1.12 promiles.
06.10. Varakļānu pag., „Odumiņi”,
notika ģimenes konflikts.
09.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie
veikala „TOP”, pils. P.B. gulēja cilvēka
cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu
ietekmē.
10.10. Varakļānos, Rīgas ielā 36, konflikta laikā grieztu brūci rokā guvis pils. A.I.
13.10. Varakļānu pag., pa a/c Jēkabpils-Rēzekne, pils J.P. vadīja velosipēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 0.77 promiles.
14.10. Varakļānos, 1 Maija laukumā
4, pie kultūras nama, konflikta laikā miesas bojājumus guva pils. I.I.
15.10. Murmastienē, pa Jaunatnes
ielu, pils. J.P. vadīja mopēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,25 promiles.
15.10. Murmastienē, pa Jaunatnes
ielu, pils. G.B. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē.
19.10. Murmastienes pag., pret mājām „Strupuļi”, uz ceļa, pils. A.K. atradās
cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu ietekmē.
28.10. Varakļānos, Pils ielā 13, pils.
I.R. konfliktēja ar pils. T.B.
02.11. Varakļānu pag., pa a/c Jēkabpils–Rēzekne, pils G.S. vadīja velosipēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,

pārbaudē konstatētas 1,22 promiles.
02.11. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. I.J. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,22 promiles.
04.11. Murmastienē, Liepu ielā 1–1,
pils. A.Z-T. nezināmu iemeslu dēļ, sadzēries antidepresantus, nogādāts Rēzeknes
slimnīcā.
11.11. Varakļānos, Rīgas ielā 21, noticis konflikts starp vairākām personām.
15.11. Murmastienē, Jaunatnes ielā
5, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā pils.
A.K. atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko dzērienu ietekmē.
15.11. Varakļānu pag., „Smilšukalns,
atrasts miris pils. A.N. bez vardarbīgas
nāves pazīmēm.
16.11. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
E.P. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 0,65 promiles.
16.11. Varakļānos, pa Jaunatnes ielu,
pils. V.Š. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 0,94 promiles.
24.11. Varakļānos, uz Zaļās ielas,
pret māju Nr. 19, uz zemes gulēja pils.
J.K. cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko
dzērienu ietekmē.
25.11. Varakļānos, 1 Maija laukums
3, SIA „Jills” pārtikas veikalā, pils. D.K.
nozaga viskija pudeli.
26.11. Varakļānos, Ludzas ielā 4,
dega lauku virtuve.
M. Lindāns

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
29.11.2018. Nr. 13
1. Par sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma maksas
apstiprināšanu:
1.1. Apstiprināt Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sniegtā
pakalpojuma – cieto sadzīves atkritumu
savākšana un transportēšana maksu –
19,81 EUR/m3 (+PVN);
1.2. noteikt cieto sadzīves atkritumu
savākšana un transportēšana maksu
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem – 2,80
EUR/cilv. (+PVN) mēnesī;
1.3. Apstiprināt maksu par dalīto atkritumu savākšanu un transportēšanu
15,41 EUR/m3 .
2. Par nekustamā īpašuma „Zemzari” sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Ūjiņas”
zemes vienību platību precizēšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta „Mālaiņi” apstiprināšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta „Ivani” apstiprināšanu.

Policijas informācija
05.09. Varakļānos, Rēzeknes ielā 4,
noticis konflikts starp pils. N.T. un A.0.
08.09. Varakļānos, Daugavpils ielā
16, alkohola koplietošanas laikā noticis
konflikts starp pils. R.R. un R.S.
09.09. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. N.O. vadīja a/m BMW, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,69 promiles.
11.09. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils.
A.H. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,43 promiles.
15.09. Varakļānos, Dārza ielā 1, kokapstrādes teritorijā dega skaidas.
15.09. Varakļānos, Rīgas ielā 5, sejas
traumu guva, pils. I.G.
22.09. Varakļānu pag., Stirnienē, pa
Vaivaru ielu, pils. J.R. vadīja velosipēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 1,17 promiles.
22.09. Varakļānu pag., Stirnienē,
Vaivaru ielā 8, atlaužot verandas durvis,
iekļūts dzīvojamā mājā.
23.09. Varakļānos, Lubānas ielā 10–5,
sejas traumu guva, pils. I.R.
01.10. Varakļānu pag., pa a/c Jēkabpils–Rēzekne, pils. A.E., vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,29 promiles.
01.10. Varakļānos, pa Barkavas ielu,
pils. A.V. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
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Rudenī, kad daba liek mums
visiem norimt no lielās steigas, atvilkt elpu pēc aktīvas darbošanās
pavasarī, vasarā un šā gada saulainajā rudens periodā, Sociālajā
dienestā atkal pulcējās aktīvie, darboties un komunicēt gribošie pensionāri un invalīdi.
Oktobrī un novembra sākumā,
sagaidot Latvijas simtgadi, aktīvi darbojāmies un gatavojām logu vitrāžas
ar latvju rakstu zīmēm. Ar šādām logu
vitrāžām šogad izrotājām Sociālā
dienesta logus, lai vienotos ar visiem
Latvijas ļaudīm, sagaidot skaistos
Latvijas svētkus. Arī katrs nodarbību
dalībnieks aiznesa mājās paša ar mīlestību pagatavotu loga vitrāžu.
Novembra otrajā pusē un decembrī gatavojām dekorus no māla
traukiem un balta papīra. Domājot
par pirmo sniegu un Ziemassvētku
tuvošanos, tapa dekoratīvi melnbalti darinājumi.
Kopā strādājot, dalījāmies atmiņās par vasarā redzēto un piedzīvoto,
dziedājām gan tautasdziesmas, gan pat-
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riotiska rakstura dziesmas, daudz smējāmies un pilnvērtīgi priecājāmies par
jauko kopā būšanu, jo tumšie rudens
vakari vienam pašam mājās ir tik gari!
Divus mēnešus šajos ceturtdienu
vakaros pulcējās, darbojās un laiku
īsināja 48 jaukas dāmas labākajos
gados un viena darbīga meitene.
Paldies par atsaucību un jauko kompāniju!
Paldies arī aktīvam sadarbības
partnerim Pēterim Poļakam. Arī
šoruden viņš dāsni dalījās ar savu
radošo darbu – pārstrādātiem un
speciāli atkārtotai lietošanai sagatavotiem stikla traukiem.
Priecīgus Ziemassvētkus vēlot un
uz turpmāku sadarbību cerot, visu
Varakļān
Varakļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta
darbinieku vārdā –
Iveta Grudule

Dāvana Ziemassvētkos
Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
Sagaidot Adventa un Ziemassvētku
laiku, domājam par dāvināšanas prieku
un dvēseles dāsnumu. Tas, ko varam
otram dot, palīdzēt, atbalstīt, neko neprasot pretī, sagādā patiesu prieku un
sniedz gandarījumu, noslēdzoties darba
dunas pilnajai dienai. Atbalsta sniegšanas, sirsnīgas palīdzības un uzklausīšanas pilnas ir visas dienas, ko spraigā
darba ritmā jau vairāk kā sešus gadus
(no 2012. gada 1. jūnija) pavada Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta
Mobilās aprūpes grupas aprūpētāji – Marija Opolā, Inita Ziemele, Kristīne Skaba
un Viktors Eiduks. Šogad Aprūpes mājās
sociālo pakalpojumu saņēmuši 49 Varakļānu pilsētas un pagasta iedzīvotāji.
Aprūpētāju ikdienas darbu saraksts ir
garš – iegādāties un piegādāt klientiem
pārtiku, medikamentus, sadzīves preces,
ienest malku un ūdeni, atvest uz Sociālā
dienesta Alternatīvās aprūpes centru veļu
mazgāšanai un izmazgātu to nogādāt
atpakaļ, atvest aprūpējamos klientus pie
ārsta un uzklausīt, kas uz sirds dienu no
dienas. Ar patiesu prieku Ziemassvētkos,
uz Līgo un Jāņiem aizvest pašgatavotus
apsveikumus. Iepriekš šos apsveikumus

gatavojām paši, piedaloties Sociālā dienesta darbiniecēm un Ilgai Kalniņai no
invalīdu biedrības „Aspazijas”.
Šogad meklējām palīdzību Varakļānu vidusskolā. Tur mēs saņēmām
atbalstu no 4. klases skolēniem un viņu
audzinātājas Ināras Lauras. Sagaidot
Ziemassvētkus, skolotāja klases audzināšanas stundā sniedza informāciju par
Varakļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta darbu, lai palīdzētu mūsu novada iedzīvotājiem. Skolotāja I. Laura mudināja savus audzēkņus domāt par tiem
cilvēkiem, kuriem nepieciešam palīdzība
un atbalsts, par to, kā iepriecināt vientu-

ļos cilvēkus. Pēc šīs sarunas, ar degsmi
un patiesu prieku, 4. klases skolēni zīmēja apsveikumus, kurus Mobilās aprūpes
grupas aprūpētāji pirms Ziemassvētkiem
nogādās Varakļānu novada cilvēkiem,
kuri saņem Aprūpi mājās.
Sirsnīgu paldies par šo DĀVANU
ZIEMASSVĒTKOS sakām Varakļānu vidusskolas sākumskolas skolotājai Inārai
Laurai un atsaucīgajiem 4. klases skolēniem.
I. Grudule,
Varakļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta sociālais
darbinieks
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Dievkalpojumu kārtība
Varakļānu katoļu draudzē
decembrī
VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS
IEŅEMŠANAS SVĒTKI – ATLAIDAS
Adventa svētdienās (II, III IV) svētā
Mise plkst. 9:00 un 11:00
Kristus dzimšanas svētki
24. decembrī 19:00 – Vigilijas sv.
Mise
25. decembrī 9:00 – sv. Mise
(Ziedojumi Rēzeknes – Aglonas
diecēzes kūrijai)
26. decembrī II ZIEMAS SVĒTKI –
SV. STEFANA SVĒTKI
9:00 – sv. Mise. Auzu svētīšana
27. decembrī SVĒTĀ JĀŅA
APUSTULA UN EVAŅĢELISTA
SVĒTKI
9:00 – sv. Mise. Sausa vīna un sulu
svētīšana
28.12 Svēto nevainīgo bērniņu,
mocekļu svētki
9:00 – sv. Mise
(Ziemassvētku oktāvas piektdienā
atturība no gaļas ēdieniem nav
saistoša)
30. decembrī Svētās. Ģimenes svētki
Mises plkst. 9:00 un 11:00
Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka
Sakramenta uzstādīšana. Rožukronis
31. decembrī Gada pēdējā diena
Pateicības dievkalpojums par
aizvadīto gadu
Mise plkst. – 18:00 – Dīvs, mēs Tevi
slavejam
Adventa darba dienu svētā Mise
plkst. 8:00 (izņemot pirmo mēneša
ceturtdienu un piektdienu)

Stērnīnes draudzē
ADVENTA LAIKS 2018
Lyudzu Adventa laikā
aicynojit prīsteri pi sliminīkim
Kaladas var sajimt
bazneicas sakristejā pi
prīstera pēc kotras sv.
Mises.
Prāvests: Viktors
Petrovskis tel.
28277839
23. decembris, Adventa
IV svātdīna. 13.00 sv. Mise
ZĪMSVĀTKU LAIKS
24. decembris, pyrmdīna, Kristus
Dzimšonas svātku sōkums:
16.30 Svātvokora koncerts
17.00 Betleju pasvēteišona,
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. decembris, ūtardīna, Kristus
Dzimšonas svātki. 7.00 sv. Mise
30. decembris, svātdīna, 13.00 sv.
Mise (svēteiba ģimenem; svēteis
auzas, veinu un sulas)
31. decembris, pyrmdīna, 13.00
Pateiceibas sv. Mise Vacō goda
nūslāgumā
1. janvāris, ūtardīna, 13.00 sv. Mise
6. janvāris, svātdīna, 13.00 Trejkungu
dīnas sv. Mise, svēteis kreitu, vīraku,
cālmetālus
13. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise
20. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise
27. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise

VARAKĻĀNU LUTERĀŅU BAZNĪCĀ
Kristus piedzimšanas Svētvakars –
24. decembrī plkst. 16.00

Labdarības koncerts „Baltā ūdensroze” Madonā

LNO solisti Kristīne Zadovska, Laura Teivāne, Rihards Mačanovskis un Juris Jope, koncertmeistare Ērika Millere un garīgās mūzikas koris „Reversium”, diriģents Jānis Gruduls,
saksofoniste Beāte Kuzņecova un flautiste Laima Melne.
Jaunie talanti – Māra Melne dzied kopā ar solisti Lauru Teivāni.

Mazu brīdi pirms..
Mazu brīdi pirms gadu mijas atkal raugāmies uz laiku, kas aizgājis,
un laiku, kurš vēl nāk. Kā krāšņs mozaīkas rats griezies 2018. gads. Cik
plānots, cik iecerēts, kā mainījies,
kas paveikts. Ritējis ikdienas steidzīgums, mirdzējis svētku prieks, bijušas smeldzīgas dienas un pa reizei
tik negaidīti laimes mirkļi. Dažkārt
esam Dievu smīdinājuši ar saviem
plāniem, dažkārt – paveikuši to, kas
pat sapņos nav sapņots un vispār
nav iespējams. Bijis bagāts mums
katram dāvāts vēl viens dzīves gads.
Un varam vien pateikties – Dievam
un tik ļoti daudziem mīļajiem, labajiem, redzamus un nevienam nezināmus eņģeļu darbus darošajiem
cilvēkiem mums apkārt.
Lai Jaunais gads nes mums
katram visu vislabāko – to, kas patiesi vajadzīgs!
Ar mīlestību un dziļu pateicību,
Stirnienes Ieva

Stirnienes TN
DECEMBRĪ
27. decembrī 13.00 Senioru eglīte,
līdzi ņemams groziņš.
Lūgums pieteikties līdz 22. decembrim 29678002
Būs autobuss: 12.00 Mazais Top
un Varakļānu KN,
12.20 Tiltagals, 12.30 Grozas,
12.40 Robežveipi,
12.45 Stirnienes veikaliņš, pagrieziens, baznīca

Paldies apkaimes visforšākajiem un
varošākajiem vīriem par Stirnienes draudzes meža kopšanas talku mežsarga Elmāra Grudula vadībā, pateicība Ivaram
Mesteram par atbalstu!
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Fizioterapeits
Varakļānos
Kopš novembra vidus Varakļānos darbojas SIA „Preiļu slimnīca”
Rehabilitācijas nodaļas filiāle. Divas
reizes nedēļā Varakļānos pieejamas
fizioterapeita nodarbības. Tā kā pieprasījums pēc fizioterapeita Varakļānos ir bijis lielāks nekā sākotnēji
bija plānots, darbā pieņemta jauna
fizioterapeite, kura strādās tieši ar
pacientiem Varakļānos.
Fizioterapeite Dace Liepiņa beigusi Daugavpils Universitāti un šobrīd
strādā par fizioterapeitu arī Aizkrauklē.
Dace skaidro: „Mūsdienās ir ļoti maz
cilvēku, kuriem nebūtu neieciešamas
nodarbības pie fizioterapeita. Pat, ja
jūtaties labi un ikdienā neciešat no
sāpēm, strādājot sēdošu vai fiziski
smagu, vienveidīgu darbu, jūs nodarāt kaitējumu savam organismam.
Fizioterapeits var palīdzēt atslābināt
muskuļu savilkumu un samazināt risku tam, ka veidojas nopietnas hroniskas problēmas.”
Skaidrojot medicīniski – fizioterapeits ir speciālists, kurš rehabilitē
pacientus, pielietojot dažādas fizioterapijas tehnikas, pēc slimībām un
traumām. Speciālists izglīto par profilaktiskiem un veselību veicinošiem
pasākumiem kā arī dod ergonomiskas rekomendācijas ikdienas aktivitāšu saudzīgai veikšanai. Fizioterapijas
mērķis ir atjaunot, saglabāt un uzlabot
cilvēka kustības un stāju, palielināt
fizisko izturību, mazināt sāpes un atvieglot hronisku slimību gaitu. Fizioterapeits palīdz cilvēkiem, kuriem pēc
slimībām, traumām, ievainojumiem
vai cita veida bojājumiem ir izveidojies
muskuļu funkciju traucējums, nervaudu un saistaudu izmaiņas.
SIA „Preiļu slimnīca” rehabilitācijas nodaļas vadītāja Anita Sudnika
uzsver: „Domājot par Rehabilitācijas
nodaļas kopējo attīstību, Varakļānu
filiāles atklāšana ir ļoti nozīmīgs solis
un nebijis precedents tuvākajā reģionā. Nav daudz medicīnas nozares uzņēmumu, kas saskata sava uzņēmuma attīstības iespējas, uzsākot darbu
citā novadā. Uz šo projektu mēs raugāmies ar pārliecību, ka ieguvēji būs
gan Varakļānu novada iedzīvotāji, gan
uzņēmums SIA „Preiļu slimnīca”. Fizioterapeits Varakļānos turpmāk pieņems katru pirmdienu un ceturtdienu
no plkst. 8:30 līdz 15:00. Pieraksts
notiks caur Preiļu Rehabilitācijas nodaļas tālruņa numuriem – 65307748,
26413288.”
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Iesvētīts krusts un piemineklis
1893. gadā Varakļānos uzcēla pareizticīgo baznīcu Jāņa Kristītāja godam.
Tā atradās Ļovānos. Daudzi pareizticīgo
draudzes locekļi bija pareizticīgie latvieši,
kuri bija iepirkuši zemi Varakļānu muižā.
1944. gadā baznīca karadarbības rezultātā nodega.
23. novembrī Ļovānos tika uzstādīts pareizticīgo krusts un piemineklis kā
piemiņas svētvieta 19. gadsmitā celtajai
baznīcai. To iesvētīja Rēzeknes diacēzes
virspriesteris Viktors Teplovs un Varakļā-

nu pareizticīgo draudzes priesteris tēvs
Mihails. Iesvētīšanas ceremoniju ar savu
klātbūtni pagodināja Varakļānu Romas
katoļu baznīcas priesteris Česlavs Mikšto un luterāņu draudzes pārstāve Lauma
Ikše, klātesot Varakļānu pareizticīgo draudzes locekļiem.
Svētvietas idejas autori ir varakļānietis Mārtiņš Zieds un Rēzeknes diacēzes
virspriesteris Viktors Teplovs.
A. Jaunzeme, teksts un foto

Projekti uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai
Varakļānu novadā
Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi trīs uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstības projektus SAM 3.3.1. pasākuma
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” ietvaros:
* Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā, id. Nr. 3.3.1.0/16/I/
028. Projekta ietvaros ir veikta Varakļānu pilsētas Miera, Ozolu, Fabrikas ielu un Dārzu,
Pils, Jaunatnes ielu posmu pārbūves. Darbus veica SIA „Krustpils”, būvuzraudzību
SIA „Baltline Globe”, autoruzraudzību SIA
„Global Project”. Projekta kopējās izmaksas 790 247,58 euro, Eiropas finansējums
347 225,00 euro, valsts budžets 18 382,50
euro.
* Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes pagastā, id.
Nr. 3.3.1.0/16/I/ 029. Projekta ietvaros tika
pārbūvēti Murmastienes pagasta ceļu Karolīna – Inčārnieki un Tumaševa – Inčārnieki pos-

mi, kopumā 2 km garumā. Darbus veica SIA
„DSM Meistari”, būvuzraudzību SIA „Baltline
Globe”, autoruzraudzību SIA „Global Project”. Projekta kopējās izmaksas 838 867,28
euro, Eiropas finansējums 448 800,00 euro,
valsts budžets 23 760,00 euro.
* Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā, id. Nr. 3.3.1.0/16/
I/034. Projekta ietvaros Varakļānu pagasta Bāzes ceļam, ceļu Kokari un Puntuži
posmiem tika veiktas pārbūves. Darbus
veica SIA „Krustpils”, būvuzraudzību SIA
„Baltline Globe”, autoruzraudzību SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”. Projekta kopējās izmaksas 690 300,67euro, Eiropas
finansējums 391 000 euro, valsts budžets
20 700,00 euro.
Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektu būtība ir, ka pašvaldība veic ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, savukārt
uzņēmēji, kas atrodas piegulošajā teritorijā,
izveido jaunas darba vietas un veic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
Aija Ščucka,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa maiņu
Vēlamies Jūs informēt par atkritumu
apsaimniekošanas maksas maiņu un
nedaudz iepazīstināt ar maksas veidošanās mehānismu. Sākot ar 2019. gada 1.
janvāri, tarifs par viena m3 sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un nodošanu
apglabāšanai būs EUR 19,81 (bez PVN).
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sastādīs – 2,80 EUR/cilv.
(bez PVN) mēnesī.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā, DRN (dabas resursu nodoklis),
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu
u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas.
Maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz
reālo situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā Varakļānu novadā. Veicot
detalizētu uzskaiti izvestajam atkritumu
daudzumam no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijām, uzņēmums secina,
ka atkritumi tiek saražoti krietni vairāk
attiecībā pret piestādītajos rēķinos iekļauto atkritumu daudzumu. Uz šo brīdi
pie rēķinu izrakstīšanas tiek ņemts vērā,
ka mēnesī viens daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā dzīvojošais iedzīvotājs saražo
0,09 m3 sadzīves atkritumu. Balstoties uz
2018. gada 10 mēnešu periodā izvesto
atkritumu daudzumu no daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju teritorijām, vidēji viena
iedzīvotāja saražoto sadzīves atkritumu
daudzums ir 0,139 m3, kas arī ir pamats
būtiskajam maksas pieaugumam.
Pēdējo reizi tarifs tika apstiprināts
2013. gada novembrī, kopš tā laika ir
palielinājušās darbinieku algas, degvielas
cenas, ir obligāta darbības apdrošināšana, autoceļu lietošanas nodeva, kravas
pašpārvadājumu atļauja un atkritumu
pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas izmantošana, kas prasa
papildus ieguldījumus. Lielu daļu no izmaksām sastāda DRN, kas katru gadu
tiek palielināts.
Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam Varakļānu novadā saražotie sadzīves atkritumi tiek nogādāti
atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā
vāda”. Diemžēl tieši šī poligona sniegtie
pakalpojumi ir dārgākie valstī. Nelielam
salīdzinājumam pievienojam tuvāko poligonu tarifus. Iepriekšējā periodā atkritumu apsaimniekošanas maksu izdevās
nepaaugstināt, palielinot klientu skaitu,
pakāpeniski ieviešot šķiroto atkritumu
savākšanu, kā arī neieguldot nozares attīstībā. Nākošgad uzņēmumam jāsakārto
atkritumu šķirošanas laukums, sadarbībā

Dabas resursu nodoklis
EUR/t
35,00
12,00
Līdz
2016.gada
31.dec.

43,00

50,00

25,00
2017.gadā

2018.gadā

ar pašvaldību papildus jānodrošina vairāk
dalīto atkritumu konteineri un jāturpina
slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus.
Iedzīvotājiem, lai pēc iespējas mazāk
būtu jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, lūgums atbildīgi šķirot atkritumus un
izvairīties no lieku atkritumu radīšanas.

2019.gadā

2020.gadā

GAIŠUS, SIRSNĪGUS UN MIERA
PILNUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAI JAUNAIS GADS NES MAZLIET VAIRĀK VEIKSMES, MAZLIET VAIRĀK LAIMES UN
MAZLIET VAIRĀK RADOŠU DOMU!!! LAI
ŠAJĀ SKAISTAJĀ LAIKĀ IKVIENS ATROD
SIRDSMIERU UN MAZU BRĪNUMU!!!
DzKU administrācijas vārdā
Gunta Āboliņa

PAZIŅOJUMS
Garāžu īpašniekiem MELIORATORS
Sakarā ar elektrotīkla rekonstrukciju, el. enerģijas cenas palielināšanos un
nenomaksāto parādu par izlietoto elektrību, ir pārtraukta elektrības padeve garāžām Miera ielā 2.
Par izlietoto el. enerģiju 2018. gadā, uzrādot skaitītāju, norēķināties OBLIGĀTI šā gada 22. decembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 garāžu teritorijā.
J. SILIŅŠ
Tel. 26424078
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Senās godības atspulgs laikmetu griežos
Viens pēc otra mainās gadsimti, gadi
un gadalaiki. Mums paliek priekšgājēju
kultūras un garīgais mantojums. Daudzus
gadsimtus un gadus pirms mums ļaudis
dzīvoja un strādāja, lai vairotu savu bagātību, ietekmi
sabiedrībā, būvētu ēkas,
audzinātu bērnus u.t.t. Tieši
viņiem šobrīd mums ir jāpateicas par šīm atstātajām
vērtībām, kuras ir saglabājušās un sniedz baudījumu
mūsu sabiedrībai. Laika rats
ir pierakstījis mūsu miesta,
pilsētas un plašas apkārtnes
tālos un tuvos notikumus,
kuru atbalsis uz mūžu ir ierakstītas kopējā Latvijas vēstures grāmatā. Šīs vēstures
grāmatas lappuses mums
palīdz izlasīt novada muzejs
ar savu bagātīgo kultūras
un garīgo mantojumu. Pamatojoties uz šo
mantojumu, muzejā ir atklāta jauna, modernizēta, pastāvīgā ekspozīcija „Senās
godības atspulgs laikmetu griežos”.
Varakļānu Novada muzeja perspektīvās attīstības plānā (2014. – 2019. gadam)
tika izvirzīts viens no svarīgākajiem uzdevumiem – jaunas patstāvīgās ekspozīcijas
izveide. Četrus gadus muzejā tika veikts
liela apjoma zinātniski pētnieciskais darbs
par Borhiem, Varakļāniem, varakļāniešiem
u.c. vēstures liecībām. Tika sagatavots
projekts kopā ar tematiskajiem plāniem
vairākās kārtās. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, 2015. gadā
tika izstrādāts jaunās ekspozīcijas dizaina
plāns, 2016. gadā – ekspozīcijas tehniskais projekts, 2017. gadā – izgatavoti stendi un vitrīnas, 2018. gadā notika digitālo
programmu izstrāde, aparatūras iegāde,
ekspozīcijas labiekārtošana u.c. darbi.
Valsts Kultūrkapitāla fondam šogad bijām
lūguši atbalstīt četru digitālo programmu
izstrādi, taču atbalstu saņēmām tikai divām Warkland un Novadnieki programmām. Ļoti gribējās izdarīt daudz vairāk,
lai gada nogalē apmeklētājiem varētu vērt
vaļā durvis jaunā ekspozīcija. Tieši tāpēc
novadniekiem uz ASV un Izraēlu no muzeja tika nosūtītas vēstules ar lūgumu ziedot
līdzekļus pārējo digitālo programmu izstrādei. Nebūt nav vienaldzīgi pret savu dzimto
zemi un notikumiem tautieši ārzemēs. Pateicoties Latkovsku dzimtas piederīgo, kā
arī Latvijas un Igaunijas Ebreju kopienas Izraēlā biedrības ziedojumiem, muzeja ekspozīcijā tika uzstādītas vēl divas digitālās
programmas Borhu dzimta un Ebreji Varakļānos. Dažādiem ekspozīcijas labiekārtošanas darbiem tika izglītoti arī citi saņemtie
ziedojumi muzeja attīstībai. Ekspozīcijas
aprīkošanā ar skārienjūtīgajiem ekrāniem,
datoriem un digitālajiem fotorāmjiem ar

līdzfinansējumu projektam atbalstīja Varakļānu
novada pašvaldība. Kad
visi šā gada ieplānotie
darbi bija izdarīti, Latvijas
valsts 100-gadei un Varakļānu pilsētas 90-gadei
par godu jaunā, pastāvīgā un modernizētā
ekspozīcija 16. novembrī tika svinīgi atklāta sabiedrībai. Dizaina izstrādes, tehniskā
projekta un labiekārtošanas darbus veica
SIA „Trīs muskatrieksti”, Fonds Sana Mare
un programmētāja Anna Lapiņa.
Sakarā ar jaunās ekspozīcijas izveidi
muzejā un tās atvēršanu sabiedrībai, vēlos
pateikties daudziem atbalstītājiem. Paldies
par finansiālo atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fondam, Kultūras ministrijai, Latvijas un
Igaunijas Ebreju Izraēlā biedrībai, Latkovsku dzimtas piederīgajiem ASV un Austrālijā, kā arī citiem ziedotājiem muzeja attīstībai. Paldies Fondam Sana Mare, SIA „Trīs
muskatrieksti” valdes loceklei Ievai Lapiņai
un viņas komandai. Liels paldies par finansiālo atbalstu un ieguldīto darbu Varakļānu
Novada pašvaldības deputātiem, vadībai,
grāmatvedībai, elektriķiem un šoferiem,
datorspeciālistam, pašvaldības iestāžu vadītājiem, mūsu priesteriem, kā arī muzeja
padomes locekļiem un kolektīvam. Šie četri gadi ir pierādījuši, ka komandas darbs ir

visvērtīgākais.
Kaut ekspozīcija nu ir atvērta sabiedrībai, taču šis projekts turpināsies vēl nākošgad, jo viss iecerētais vēl nav izdarīts.
Ekspozīcija vēl ir jāpapildina ar diviem
skārienjūtīgajiem monitoriem, kā arī tiem
jāizstrādā diezgan apjomīgas digitālās
programmas – Izglītība un Reliģija. Visus
noslēpumus gan nevēlos atklāt, dzīve rādīs, kā mums veiksies. Nākošais gads muzejam ir kārtējās akreditācijas gads, kad ir
jāsasparojas vēl vairāk, lai nezaudētu jau
iegūto statusu valsts un pārējās sabiedrības mērogā. Šis gads būs drīz noslēdzies,
mēs visi ar jaunām cerībām un domām
gaidīsim Jauno – 2019. gadu. Visiem muzeja apmeklētājiem, draugiem, labdariem
un kolēģiem novēlu gaišus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu. Uz
tikšanos muzejā gan vēl šogad, gan nākošgad!
Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja
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Musu vesture fotografijas
BIBLIOTĒKAS
Varakļānu pilsētas bibliotēka
Par Varakļānu pilsētas bibliotēkas dzimšanas dienu var uzskatīt 1923. gada 1. augustu, kad
ar Kultūras fonda atbalstu tika
atvērta Varakļānu miesta bibliotēka. Bibliotēka ir atradusies gan
pilsētas valdes kancelejas telpās
Pils ielā (vecais bērnudārzs), gan
jaunajā valdes ēkā 1. maija laukumā (ugunsdzēsēju depo), gan
izpildkomitejas telpās Daugavpils
ielā. Kopš 1957. gada pilsētas
bibliotēka atrodas kultūras namā.
No 1952. līdz 2000. gadam
darbojās Varakļānu bērnu bibliotēka.
Neskatoties uz dažādiem laikiem, režīmiem un kadru maiņu,
bibliotēkas vienmēr ir bijušas nozīmīga kulturālas sabiedrības daļa.
Laiki mainās, tiem līdzi mainās
arī bibliotēkas. Šobrīd bibliotēkās
ir pieejami datori un bezmaksas
internets, bibliotēku darbinieki ir
apguvuši dažādas prasmes un zināšanas, ko spēj dot tālāk saviem
apmeklētājiem. Atnākot uz bibliotēku, ir iespēja paspēlēt kādu galda spēli, apskatīt izstādi vai vienkārši parunāties par dzīvi…
Varakļānu pagasta bibliotēkas
Varakļānu pagasta bibliotēka
dibināta 1923. gadā. Par periodu
no 1923. līdz 1955. gadam ziņu
nav un nav zināms, kas ar to noticis. Savu darbību bibliotēka atsākusi 1955. gadā Kokaros ar 241
grāmatu no Varakļānu izpildu komitejas līdzekļiem. Vēlāk bibliotēka
pārcelta uz Maurāniem. No 2004.
gada bibliotēka kā struktūrvienība
tiek likvidēta un kļūst par Stirnienes
bibliotēkas izsniegšanas punktu.
2011. gadā bibliotēkas fonds tiek
pārvietots uz Stirnienes bibliotēku
un tā beidz pastāvēt .
Stirnienes pusē pirmās ziņas
par bibliotēku ir rodamas 1948.
gadā. Redzams, ka šajā gadā Vutnānu sādžā pirmo reizi atvērta bibliotēka ar 418 grāmatām.
Materiālu sagatavoja Indra
Broka
Foto no periodika.lv,
no bibliotēku vēstures
albumiem

Varakļānu pagasta bibliotēkas
vadītāja
(1960–1961) Inta Meldere.
Indra Broka un Līga Sondore.

Stirnienes bibliotēkas ēka 1949. gadā.

Ināra Kasparāne Stirnienes
bibliotēkā.

Stirnienes tautas nama ēkā bibliotēka atradās
no 1965. gada.

Ēka, kurā Stirnienes bibliotēka atrodas kopš 2011. gada.

Sirnienes
bibliotēkas
darbinieces
Olita
Sēbriņa
un Ināra
Kasparāne
2011. gadā.
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Kopš 1957. gada
Varakļānu bibliotēka
atrodas kutūras nama
telpās.

Poliinformācija bibliotekāriem
Varakļānu pilsētas bibliotēkā 80-tajos
gados. No kreisās: Antoņina Brivce,
Paulīne Zepa, Inta Meldere,
Ināra Kasparāne, Rasma Segale
un Anna Leiša.

Varakļānu bērnu nodaļas bibliotekāre Anna
Skaba 60-tajos gados.

Varakļānu pilsētas bērnu bibliotēka 1970. gadā.

Rasma Segale ar interešeu grupu
“Pionieri – aktīvisti”.

Varakļānu pagasta bibliotēkas vadītāja Monika Strode
(pirmā no kreisās) 70-tajos gados.

Bibliotēkas vadītāja Jūlija Mālniece (piektā no kreisās puses)
Madonā ilggadējo darbinieku godināšanas vakarā. Viņai blakus
(ceturtā no kreisās puses) Varakļānu bibliotēkas vadītāja 1955. –
1956. g. Janīna Piziča.

Stirnienes
bibliotēka
21. gadsimta
sākumā.

Bibliotēka šodien.
Foto – Mārtiņš Gruduls
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Patriotu mēnesis „Sprīdītī”

Dzejas rīts Latvijai!

30. oktobrī Varakļānu pirmsskolas
izglītības iestādē „Sprīdītis” norisinājās
dzejas rīts, veltīts Latvijas simtgadei. Mūsu
bērnu rokas vēl ir mazas, lai sarūpētu lielas dāvanas, bet izteiksmīgi norunāt dzejoli gan mēs protam.
Pirms pasākuma grupās notika mini
konkursi, kuros žūrija izvirzīja drosmīgākos, atraktīvākos, izteiksmīgākos dzejoļu
runātājus no katras grupas.
Bērni savas izjūtas, domas un vēlējumus Latvijai izteica dažādu autoru dzejā,
arī tautas dziesmās un latgaliešu valodā!
Dzejas svētkos piedalījās 15 runātāji,
pārējie bērni atbalstīja savējos ar aplausiem. Mazajiem dzejoļu runātājiem tika
piešķirtas dažādas nominācijas.
Izsakām lielu paldies atsaucīgajiem
vecākiem par bērnu sagatavošanu un atbalstu.
Sveicam Latviju dzimšanas dienā!
Skolotājas Marta un Daiga

Gatavošanās svētkiem

Kā katru svētku gaidīšana, arī Latvijas dzimšanas dienas svinības gaidījām
ar saviļņojumu.
Latvijai 100! Tātad vajag kaut ko varenāku.
Tad nu sākās meistardarbnīcas – darbinieki zīmējām latvju rakstus uz finiera,
tad tētis Jānis Sondors izgrieza zīmes,
vecāku aktīvistu grupiņa – Daiga Mičāne,
Lienīte Patmalniece-Kondratoviča, Līvija
Černova, Denīze Strode, Paula Strode

vairākkārtīgi nokrāsoja un
visbeidzot Gatis Urka un
Mārtiņš Kančs zīmes uzstādīja, lai prieks bērniem,
vecākiem un visiem, visiem, kas garām iet un
tur sirdī Latviju. (Rakstu
zīmes varēs redzēt visu
ziemu un pavasari līdz 4.
maijam)
Lai rotājumi būtu vēl
iespaidīgāki, krāsojām lielās burkas sarkanbaltsarkanas, piepildījām ar gaismām, izrotājām
lielu skaitli 100, un svētki var sākties. Bet
arī ar to vēl nebija pietiekoši, svinību zālē
ar vecāku gādību no cimdiem izveidojām
rakstu zīmes uz sienas. Lai sasilda!
Metodiķe Aija

Tikšanās ar zemessargiem

Viens no simtgadei veltītajiem pasākumiem iestādē bija tikšanās ar zemessargiem. Lai bērnos ieaudzinātu patriotisma jūtas pret savu dzimteni, 7. novembrī
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē
„Sprīdītis” ieradās trīs zemessargi. Viņi
demonstrēja savus tērpus un ekipējumu.
Bērniem tika dota iespēja uzvilkt smagās
somas, ķiveres un maskēšanās cepures.
Tika izmēģināta arī teltene – vienvietīga
telts, kur zemessargi guļ mācību laikā.
Zemessargi stāstīja par savām mācībām,
bērni uzzināja arī to, kas jādara, lai kļūtu
par zemessargu. Bērniem ļoti interesants
likās viss, ko zemessargi stāstīja un rādīja, īpaši noslēgums, kad bērnu sejas tika
apzīmētas ar īstām maskēšanās krāsām.

Paldies zemessargiem Oskaram,
Guntaram un Mikam par darbu!
Ilze, skolotāja

Es mīlu tevi, Latvija!

Nedēļa pirms Latvijas 100. dzimšanas dienas bija pasākumiem bagāta.
Viens no skanīgākajiem – viktorīna „Es
mīlu Tevi, Latvija'”. Viktorīnu lielākā daļa
esam vērojuši TV ekrānos, bet šoreiz tā
tika izspēlēta pie mums „Sprīdītī”. Komandas tika komplektētas, iesaistot katras grupas bērnu vecākus, kuri šoreiz tika
pieteikti Latvijā pazīstamu cilvēku vārdos.
Tāpat kā TV viktorīnā, arī šeit bija spēles
vadītājs – Madara, atbildīgais par muzikalitāti – Līva ar mazajiem dziedātājiem.
Visi pārējie – bērni, vecāki, pirmsskolas
darbinieki aktīvi atbalstīja savas komandas. Šinī vakarā valdīja humors un prieks.
Mīļš paldies vecākiem, kuri atsaucās un
atbalstīja šo pasākumu!
Inga, skolotāja
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Svētku kulminācija

16. novembra pievakarē „Sprīdītī” liela rosība. Skanēja latviska mūzika, bērni
saposušies, nāca ciemiņi – sākās svētku
koncerts, veltīts Latvijas simtgadei.
Pasākumu kuplināja goda viesi – vecvecāki. Kā katros valsts svētkos, arī šoreiz
kopīgi tika dziedāta valsts himna. Vakara
gaitā bērni, goda viesi un iestādes visi
darbinieki ar Vectēva un Mazmeitiņas palīdzību izceļoja krustu šķērsu pāri visai Latvijai, iegriezās katrā novadā un palīdzēja
bērniem izdziedāt, izdejot, dzejā izrunāt
to, ka nekur nav tik labi kā mājās – Latvijā,
un noslēgumā, skanot valsim, vecvecāki
pat kāpa uz deju plača!
Daudz laimes, Latvija – sauca visi
zālē klātesošie, tā skanēja arī kulminācijas dziesma! Tas bija saviļņojoši skanīgs
dziedājums, pulks mazo rociņu un sarkanbaltsarkano karodziņu plīvojums!
Bet svētki jau nebeidzās ar koncertu.
Mazbērni ņēma vecvecākus pie rokas, aicināja ciemoties savās grupiņās, kur atkal
pārsteigums – mazbērnu pašdarināti apsveikumi, mazbērnu skandēti dzejoļi un
svētku kliņģeris!
Nav jau svarīgi, vai atceramies visus
vārdus dziesmai, nav svarīgi, ja sajūk deju
solis, mēs vēl esam mazi, bet mums ir
mīļi, dzīvesgudri vecvecāki, kas to pamācīs. Svētkos un ikdienā svarīgi ir kopā būt
dažādās paaudzēs un lepoties ar vietu,
kur esi dzimis, lepoties ar ģimeni, dzimtu,
lepoties ar savu tautu, tad arī valsts būs
stipra!
Metodiķe Aija
Foto var apskatīt arī Varakļānu mājas
lapā
Sniegotas, aukstas, saulainas
un pat lietainas – tik dažādas
ir šīs decembra dienas.
Bet, lai nu kā, ziema ir klāt,
tāpēc ir laiks to izbaudīt pa
īstam – silti saģērbties un
kopā ar bērniem doties
svētdienas pastaigā –
laisties no kalna, velt
sniegavīrus, pikoties,
iekrist kupenā un taisīt
sniega eņģeļus – tas
ir tik vienkārši, lai visa
ģimene būtu kopā!
NOVĒLAM GAIŠUS,
ĢIMENISKUS
ZIEMASSVĒTKUS
UN LAI JAUNAJĀ
GADĀ KATRĀ
ĢIMENĒ VALDA
MĪLESTĪBA,
SAPRATNE, CIEŅA,
VEIKSME UN KOPĀ
BŪŠANAS PRIEKS!
„Sprīdīša” kolektīvs
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Omīšu un opīšu diena!
Vecmāmiņām un vectētiņiem veltītais
koncerts mūsu ģimenē ir viens no mācību
gada gaidītākajiem notikumiem. Mazbērni
mūs aicina uz pasākumu, bērni nemitīgi
WhatsApp atgādina par datumu un laiku,
bet mēs paši, mēs nepacietīgi gaidām šo
dienu. Neskatoties uz aizņemtību un ikdienas steigu, vienmēr cenšamies izbrīvēt
dažas stundas, lai būtu klāt un redzētu, ko
mazie sagatavojuši, kā arī pēc tam pavadītu laiku ar ģimeni.
Koncerts ar nosaukumu „ES esmu
Latvija” šogad notika 16. novembrī, pašā
valsts svētku gaidīšanas laikā. Pasākums
bija skaists un svinīgs. Bērni bija cītīgi gatavojušies. Audzinātājas bija parūpējušās
par to, lai priekšnesumi būtu daudzveidīgi
un interesanti. Bet visam pāri bija jūtama
milzīgā sirsnība gan no audzinātāju, gan
mazuļu, gan skatītāju puses.
Varakļānu PII „Spŗīdītis” mācās abas
mūsu mazmeitas un jau „Vecmāmiņu un
vectētiņu koncerta” rītā tika norunāts, ka
pēc koncerta opim visi jāved uz kafejnīcu
ēst desertu. Lai arī dzīvojam vienā mājā ar
bērniem un mazbērniem, šādi īpašie pasākumi liek iziet no ierastā ritma un ikvienam
ģimenes loceklim ļauj vairāk novērtēt vie-

nam otru. Skatoties uz pārējiem koncerta
apmeklētājiem, šķiet, ka ģimenēs, kuras
ikdienā nedzīvo vienā mājā, tas ir vēl svarīgāk. Vecvecāki jūtas priecīgi par uzmanību, kas viņiem tiek veltīta, bet mazie ļoti
novērtē, ka viņiem uz pasaules ir vēl kāds
īpašs cilvēks bez tēta un māmiņas, kam
uzticēt savas pārdomas, raizes, nedarbus
un jautrās spēļu idejas.
Mazmeita vakar atnesa zīmējumu,
kurā esmu uzzīmēta es. Es viņai jautāju –
ko es šajā zīmējumā daru? Mazmeita atbild
– tu dejo lietū! Pavisam smieklīgi, jo parasti jau bērni vai mazbērni mūs redz darām
kādus darbus, strādājam... Bet mazā zīmē
mani dejojam lietū! Atbilde laikam ir pavisam vienkārša – kāpēc lai ome nedejotu
lietū... Pieaugot mēs noliekam malā visas
mazās, trakās lietas un pārstājam tās darīt.
Bet, ja blakus ir mazbērni, viņi vienmēr atgādina par tām un liek saprast, ka reizēm
vajag spēlēt ķeršanas, reizēm vajag visus
samīļot tāpat vien un reizēm vajag arī dejot
lietū. Prieks par šādiem pasākumiem un
par atgādinājumu, ka nav nekā svarīgāka
par mīļajiem mums līdzās!
Vecmamma Inese Urka

Laba ziņa Varakļānu novadam
Lauku Atbalsta dienesta mājaslapā ir
atrodami lauksaimniecībā izmantojamās
zemes apsekošanas rezultāti 2018. gadā.
Jau daudzus gadus LAD apseko visus Latvijas pagastus, lai noskaidrotu, vai zeme
tiek uzturēta labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī. Zemes īpašniekam ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai
tā tiktu uzskatīta par apstrādātu.
Prieks par to, ka Varakļānu novads
2018. gadā pēc apsekošanas rezultātiem
valsts mērogā ierindojas 3. vietā. Labākie 5

novadi Latvijā, kuros nesakoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars %
ir vismazākais:
Rundāles novads – 0,5%;
Tērvetes novads – 0,6%;
Varakļānu novads – 2,4%;
Jaunpils novads – 2,5%;
Jelgavas novads – 2,7%.
Apsveicam mūsu novada čaklos lauksaimniekus un vēlam veiksmi turpmākā
darbā!
Janīna Grudule,
Novada lauku attīstības konsultante
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Ar skumjām paziņojam, ka šā
gada 23. novembrī Mūžības ceļos devies ilggadējais LU Latvijas vēstures institūta darbinieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, habilitētais
vēstures zinātņu doktors, profesors,
vadošais pētnieks, Valsts emeritētais
zinātnieks, izcils arheologs, LZA Arveda Švābes balvas laureāts, grāmatas
„Varakļāni un varakļānieši” līdzautors,
Varakļānu Novada muzeja draugs un
padomdevējs

Ēvalds Mugurēvičs
/1931 – 2018/

Dzīvojam, lai izdzīvotu
Daudzu varakļāniešu vārdā gribam
dzirdēt izsmeļošas atbildes no Varakļānu
pašvaldības amatpersonām par sekojošo:
- Gadiem ilgi nav atrisināta pilsētā
ielas apgaismojuma nepārtraukta nodrošināšana. Cik ilgi vēl jāstaigā ar lukturīšiem?
- Kas vainīgs un bija atbildīgs par
apkures slikto nodrošinājumu astoņās
daudzdzīvokļu mājās un bērnudārzā?
Daudzos dzīvokļos divu mēnešu garumā
vidējā diennakts temperatūra sasniedza
tikai +9 – 12 grādus. Kāpēc visu vasaru
neko nedarīja un pamodās tikai septembra otrajā pusē?
- Ļoti bieži pie daudzdzīvokļu mājām
sakrājas atkritumu kalni, jo it kā remontējot atkritumu vedamo mašīnu. Tagad bez
iedzīvotāju apspriešanas tiek dubultā paaugstināta maksa par atkritumu apsaim-

niekošanu. Varbūt lietderīgāk bija nopirkt
atkritumu savākšanas transportu, nevis
divus elektromobiļus! Lūdzam publicēt tarifu aprēķinus - gan iepriekšējo, gan jauno
laikrakstā „Varakļõnīts".
- Iedzīvotāji lūdz mūsu inteliģenci,
jaunatni nestāvēt klusu, bet cīnīties par
carspīdīgumu domes darbā, par labklājības nodrošināšanu no nodokļu maksātāju naudas tautas labā.
- Protams, paldies par asfaltētajām
ielām, jauno apgaismojumu vairākās ielās, sakopto centru u.c. Bet nav komunikācijas ar iedzīvotājiem, un tas tracina
cilvēkus.
Mēs aicinām uz sapratni, uz sadarbību, lai mēs varētu lepoties gan ar saviem
deputātiem, gan ar saviem iedzīvotajiem,
kas vēl palikuši.
Iedzīvotāju vārdā Vija Eiduka

Aktivitātes Varakļānu vidusskolā
Š.g. 23. novembrī mūžības ceļos
devies Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenais loceklis, valsts emeritētais zinātnieks, izcilais latviešu vēsturnieks
un arheologs Dr. habil. hist. Ēvalds Mugurēvičs.
Ē. Mugurēvičs ir dzimis 1931.
gada 6. aprīlī Rēzeknes apriņķa Barkavas pagastā. Pēc studijām Latvijas
Valsts Universitātē viņš 1956. gadā
sāka strādāt Latvijas vēstures muzejā,
no 1958. gada LZA Latvijas vēstures
institūtā, kurā no 1971. gada vadīja arheoloģijas nodaļu. 1984. gadā viņš kļuva par vēstures zinātņu doktoru, 1997.
gadā par habilitēto vēstures doktoru.
No 1984. līdz 1995. gadam bija Latvijas
Universitātes mācībspēks, 2002. gadā
Ē. Mugurēviču ievēlēja par Vācijas arheoloģijas institūta ārzemju locekli.
Ē. Mugurēvičs pētīja Latvijas vēlā
dzelzs laikmeta (9.–12. gadsimts) un
viduslaiku (12.–16. gadsimts) arheoloģiju. Vadīja arheoloģiskos izrakumus
Lokstenes pilskalnā, Mārtiņsalā, Oliņkalnā, kā arī Sabilē, Piltenes pilsdrupās
un senpilsētā, Dundagas pilī, Rēzeknes pilsdrupās, Dinaburgas pilskalnā
un citur.
Pēc 1990. gada Ē. Mugurēvičs pievērsās arī Livonijas hroniku tulkošanai
un komentēšanai. 2011. gadā viņam
piešķirta LZA Lielā medaļa.
Latvijas Zinātņu akadēmijas saime
izsaka visdziļāko līdzjūtību Ē. Mugurēviča tuviniekiem, kolēģiem un līdzgaitniekiem dzīvē un darbā!

Starptautiskais loģiskās domāšanas
konkurss 5. – 12. klašu skolēniem
Ik novembri vairāk nekā 1,3 miljoni
skolēnu no 49 pasaules valstīm piedalās
īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā.
Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus
uzdevumus.
Šogad starp 18 000 konkursa dalībniekiem Latvijā bija septiņi 5. – 6. klases skolēni no Varakļānu vidusskolas. Visi
skolēni pirmajā konkursa kārtā uzrādīja
labus rezultātus, bet 5.a klases skolēns

Gustavs Naglis ir viens no 24 labākajiem
5. – 6. klašu grupā.
19. janvārī Gustavs turpinās cīnīties
2. kārtā, kura notiks RTU inženierzinātņu
vidusskolā.
30. novembrī Varakļānu vidusskolas
skolēnu pašpārvalde organizēja un vadīja
intelektuālo spēli „Izlaušanās no skolas”.
Pasākumā piedalījās 10 komandas no 5.
līdz 10. klasei. Lai izkļūtu no aizslēgtas
telpas, komandām bija jāizpilda četri uzdevumi. Veicās dažādi:) Turpinājumā ,izmantojot atjautību, tausti, veiklību, prasmi
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ma pozīcijās. Tāpat tika sveikti aizvadītās
Latvijas Futbola federācijas (LFF) Futbola
akadēmijas sezonas izcilnieki – pa 11 labākajiem spēlētājiem visās trīs vecuma
grupās.
Pasākumā piedalījās ne tikai jaunie
futbolisti, bet arī LFF un pašmāju jaunatnes futbola vadības pārstāvji. Svinīgā
pasākuma programma tika bagātināta ar
dažādiem priekšnesumiem un pārsteigumiem, savus novēlējumus jauniešiem
izteica LFF prezidents Kaspars Gorkšs,
kā arī futbolistiem bija iespēja tikties un
uzdot savus jautājumus Latvijas izlases
leģendai Marianam Paharam.
Kā labākais aizsargs Latvijas Jaunatnes čempionātā U-16 attīstības grupā tika nominēts Varakļānu vidusskolas
10. klases skolēns Reinis Zeps, kurš
pārstāv TFK „Rēzekne” futbola klubu.
29. novembrī 10. klases skolēni bija
mācību ekskursijā „Darba iespējas Latvijā” uz Latvijas uzņēmumiem un iestādēm,
lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā
nepieciešamajām profesijām.
Skolēniem tiks dota iespēja iejusties
uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju „ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes
uz sev interesējošajiem jautājumiem.

darboties virtuālajā vidē un zināšanas,
komandas veica vēl astoņus uzdevumus. Absolūtie uzvarētāji – 10. klase, bet
5.– 6. klašu grupā – 5.a klases komanda
„4+1”.
Trešdien, 28. novembrī, norisinājās
tradicionālais Latvijas jaunatnes futbola
sezonas noslēguma pasākums.
Svinīgās satikšanās laikā tika sveiktas
visas Latvijas jaunatnes futbola čempionāta 2018. gada sezonas vecuma grupās
godalgotās vietas izcīnījušās komandas
un to treneri, kā arī apbalvoti katras vecuma grupas labākie spēlētāji visās lauku-
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Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēja uzņēmumu Starptautiskā lidosta
„Rīga", uzņēmumu „MADARA COSMETICS”, un VA „Nacionālais Botāniskais
dārzs”.
Izdevumus par mācību ekskursiju
„Darba iespējas Latvijā” sedza no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
Lāčplēša diena šogad dažiem mūsu
skolēniem bija neparasta. Uz Vidzemes
8. Patriotisko dzejas festivālu tika aicināti
skolēni – finālisti, kuri piedalījās Salacgrīvas organizētajā konkursā „Mūs vieno
Latvijas svētais vārds" (L. Galdiņš, N.J. Kaļinovskis, L. Melne, D. Strode (6. kl., skol.
I. Melne), S. Pastare (7. kl.), K.K. Ubagovska (8. kl., skol. A. Caune), Ē. Inča, M.
Melne, M. Zvejniece (3. kl., skol. S. Grudule). Bet 2. vietas ieguvējām – Katrīnai
Latkovskai (3. kl.) un Katrīnai Ubagovskai
(8. kl.) bija dota iespēja savu dzejoli nolasīt visiem pasākuma dalībniekiem.
Notika arī tikšanās ar Latvijā pazīstamiem dzejniekiem. Pēc pasākuma varēja uzkāpt uz kuģa „Tālivaldis” un iepazīt
kuģa klāju.
Paldies pašvaldībai par atbalstu un
šoferim P. Pauniņam par vizināšanu.
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Vienoto veikalu tīkla „ top”
sadarbības partneris
Latgales un Vidzemes reģionos
piedāvā patstāvīgu, pilnas slodzes
darbu

IEPIRKUMU MENEDŽERIM (-EI)
Darba pienākumi:
 preču grupu analīze;
 jaunumu ieviešana sortimentā;
 pārdošanas cenu noteikšana;
 piegāžu jautājumu risināšana;
 palīdzības sniegšana uzņēmuma struktūrvienībām.
Prasības:
 analītiska pieeja preču vadības
jautājumos;
 iepriekšēja pieredze līdzvērtīgā
amatā vismaz 2 gadi;
 spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 labas iemaņas darbā ar MS Office;
 B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
 interesantu, atbildīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
 konkurētspējīgu atalgojumu un
motivējošu bonusu sistēmu;
 profesionālās izaugsmes iespējas un atsaucīgus kolēģus.
Darba vieta – SIA „PVG”,
Ozolu iela 7, Varakļāni
CV un Motivācijas vēstuli lūdzam
sūtīt uz e-pastu – birojs@pvg.lv
Cita informācija: Sazināsimies ar
kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, izbeidzās mūžs...
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
DAINIM GARANČAM un viņa ģimenei,
māmuļu mūžībā pavadot.
Varakļānu zemessargi

„Purva burvība"

Glāstījuši sirmos veļus,
rudens vēji sirmāk pūš,
aiziet citos saules ceļos
dziesmā nenorimis mūžs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, LEONTĪNU GARANČU
mūžības ceļos pavadot.
Ansambļa „Sidrablāses" dalībnieces
Tik spēji apklususi skaidrā liesma,
Vairs draugi Tavu laipno balsi
nesadzird.
Tu aizgāji un paliek Tava dziesma,
Tavs darbs un atmiņas, kas skaudri
smeldz.
Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem,
LEONTĪNU GARANČU guldot
kapu kalniņā.
Dārza kaimiņienes
Izgaist mūžs kā sveces liesma,
Izdziest tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskars.
Izsakām patiesu līdzjūtību
INESEI POĻAKAI, pavadot māsu
mūžībā ceļā.
Mājas kaimiņi

Pirms CV nosūtīšanas lūdzam pārliecinieties, ka tajā nav norādīti Jūsu
personīgie dati, kas neattiecas uz šo
vakanci. Jūsu dati tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi izskatīt Jūsu vakanci šajā konkursā. Dati tiks uzglabāti
līdz esošās vakantās vietas konkursa beigām. Jūsu datus apstrādās
SIA „Pārtikas veikalu grupa”.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Ko pasaukšu guldamās,
Ko no rīta celdamās?
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
sniedzam atbalsta plecu mūsu
kolēģei INESEI POĻAKAI un viņas
ģimenei, māsu Mariju aizsaulē
pavadot.
Kolēģi „Sprīdītī”

Projām, projām pār aizsaules slieksni
Dzīve aizsāktā mūžībā kāpj,
Un nav vārdu, kas izsacīt spētu,
Ko jūt sirds, pēc viņas kas sāp.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
LIDIJAI RADIŅAI, mīļo dēlu mūžībā
pavadot.
Murmastienes pagasta pārvaldes
kolektīvs

Nepūšat, auksti vēji,
Lai guļ mana māmuliņa;
Mana mīļa māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi.
Izsakām līdzjūtību
DACEI BRIŠKAI ar ģimeni,
māmuļu kapu kalniņā pavadot.
Varakļānu kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs

Lidija Radiņa

Teiču dabas rezervātā sastopamas
vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp
tām unikāla vieta LatGrāmata
vijā – Siksala (137 ha).
„Purva burvība".
Tā ir sala pašā purva
vidū, kas saglabājusies kā sena krievu
vecticībnieku dzīvesvieta. Vecticībnieki šo
grūti pieejamo vietu izvēlējās 17. gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā
jprojām atrodas dažas viensētas, bet no
Siksalas 28 metrus augstā skatu torņa
pārredzama Teiču purva lielākā daļa.
- Vai Tu zini, kas ir Sīksala? Tā ir Debesu sala, klusuma un putnu balsu paradīze,- tā par Siksalu (autores grāmatā Sīksala) raksta grāmatas „Purva burvība" autore Lidija Radiņa. Lasot grāmatu, varam
izjust purva neatkārtojamo daudzveidību
visos gadalaikos. Tā stāsta par cilvēkiem
un viņu likteņiem, autore atklāj savas un
savu tuvinieku dzīves lappuses, pārdzīvoto un izjusto laikā, kurā dzīvoja Siksalā. Purvs – daba – cilvēki: tās ir grāmatas
vadlīnijas.
Lidija Radiņa materiālus grāmatai
vākusi jau no vidusskolas laikiem, tāpēc
tajā var saskatīt gan jaunības aizrautību
un maksimālismu, gan brieduma gadu
nosvērtību un analītiskumu. Siksalā varēja dzīvot tikai stipri cilvēki, kuri nebaidījās
no grūtībām un spēja tās pārvarēt. Šo
grāmatu Lidija Radiņa velta saviem audžuvecākiem.
Lidija Radiņa atzīst, ka ir purva cilvēks, un iecerējusi jaunu grāmatu bērniem – „Garausīša Piča piedzīvojumi purvā”. Lai veicas!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Simtgades svētki Varakļānu novadā
18. novembra rītā Varakļānu novada ļaudis pulcējās pie kultūras nama, lai ar labām domām, skanīgām
dziesmām sagaidītu saullēktu.
Svētku turpinājumā pulcējāmies kultūras namā,
lai dziesmās un dejās izdzīvotu un izjustu mūsu zemes
skaistumu, godinātu novada lepnumus, pateiktu paldies
par nesavtīgu darbu pašdarbības kolektīvu vadītājiem.
SIMTGADES LEPNUMI. Varakļānu novada pašvaldības Atzinības un Pateicības rakstus saņēma 11 novada iedzīvotāji.
Par radošumu, entuziasmu un Varakļānu novada
vārda popularizēšanu: grāmatas „Purva burvība" autore Lidija
Radziņa, Varakļānu vidusskolas
skolniece, „Pukša dziedāšanas
svētku" dalībniece Luīze Ikauniece, „Vidzemes stāsti 2018" dalībnieks SIA „Meļņi".
Par aktīvu līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē un jauniešu
patrotisko audzināšanu – jaunsargu instruktors Oskars Kančs.
Par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu Varakļānu novada paš- SIA „Meļņi”
valdības iestādēs – Aina Jaunze- pārstāvis
Valdis Melnis
me, Jānis Broks.
Par apzinīgu darbu, radošumu, atsaucību un iniciatīvu – Varakļānu novada muzeja darbiniece Līga Osipova.
Par uzņēmību, entuziasmu
un novada pasākumu atbalstu –
Jānis Vēvers, Anita Vintiša, Jeļena Grudule.
Mums tik daudz pieder, cik
mēs paši ar savām rokām varam
nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt,
paši ar savu prātu izgudrot, paši
Aina Jaunzeme
izdāvāt un beidzot – paši savā
sirdī izturēt. Pazuduši esam, ja gaidīsim, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un
aplaimotu. (Z. Mauriņa)
Būsim saimnieki savā zemē! Būim stipri un gudri!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Varakļānu
novada Goda
pilsoņi.

Līga Osipova
Jeļena Grudule
Oskars Kančs

Luīze Ikauniece

Jānis Vēvers

Kultūras nama direktore Līga Rubīne sveic kolektīvu
vadītājus.

Jauniešu deju kolektīvs.

Jānis Broks
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Patriotisma mēnesis
Murmastienes
pamatskolā

Senioru deju kopa „Varavīksne”

Līnījdeju kopa
„Četras debesspuses”.

Vidējas paaudzes deju kolektīva pārstāvji
ienes svētku torti.

Ziedosim 100

Valsts
svētku
simtgades gaisotnē
21. novembra pēcpusdienā Varakļānu
luterāņu baznīcā bija
Labdarības projekta
„Ziedosim 100" pieturas vieta.
Projekta iniciatori
„Daugavas Vanagi"
ASV un Minapoles luterāņu draudze. Projekta mērķis – atbalstīt
200 Latvijas trūcīgos
bērnus un bāreņus
Latvijas simtgadē ar
ziemas virsjakām un ziemas apaviem (
sadarbībā ar Euroskor), Zvaigznes ABC
dāvanu kartēm un Laimas kārumiem.
Naudas līdzekļi projektam ir ASV latviešu ziedoti. Projekta izdales vietas – 13
punkti 4 Latvijas novados un Rīgā, sociālajos dienestos, bērnu namos un ģimeņu
atbalsta centros. Izdales maršruts: Rīga –
Saldus – Lejasstrazdi – Dobele – Jelgava
– Viesīte – Sunākste – Varakļāni – Ludza –
Lubāna – Madona – Vecpiebalga – Rīga.
Mūsu novadā bija pulcināti Varakļānu
novada bērni un jaunieši, vecāki un draudzes locekļi. Svētbrīdi noturēja projekta
vadītājs mācītājs Dāgs Demants (ASV) un
mūsu draudzes mācītājs Guntars Agate

Sieviešu koris „Dzelvērte”.

Paeglis. Sprediķis vēstīja par ceļojumu
laikā ar Dievu. Par projekta iniciatīvu un
vēsturi stāstīja projekta vadītāja palīdze
Aina Budrēvica (CAN). Pateicība par izzinošo spēli, viktorīnu „Kā tas ir saistīts ar
Latviju" Katrīnai Tauriņai ( CAN) un Vanesai Putniņai (ASV). Rūdolfs Beitāns (LV)
iepazīstināja ar florbola noteikumiem,
vēsturi un aprīkojumu. Paldies Līgai Ančevai par ģimeņu uzrunāšanu. Pasākuma
norisi interesenti un ziedotāju varēja vērot
tiešsaistē yotubē.
Pateicība 10 apdāvināto bērnu vārdā
ziedotājiem, organizatoriem un vadītājiem!
Dr. pr. Lauma

Novembri pārliecinoši varam dēvēt par
svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas – Lāčplēša diena
un Latvijas Republikas proklamēšanas
diena – to padara īpašu. Novembrī spēcīgāk izjūtam piederību mūsu valstij, mūsu
Latvijai. Šogad atzīmējām Latvijas valsts
simtgadi, tāpēc, manuprāt, patriotisma jūtas katrā no mums bija daudz spēcīgākas.
Domājot par skolēnu patriotisma veicināšanu, šajā mēnesī skolā organizējām
dažādus pasākumus.
Gaidot valsts svētkus, tērpām skolu
svētku rotā un kopīgi dekorējām skolas
apkārtni, kā arī paši pie apģērba piespraudām sarkanbaltsarkano Latvijas valsts karoga krāsu lentīti, tā radot patriotiskāku noskaņu un izrādot lepnumu par savu mazo,
bet stipro valsti.
Kā pirmā skolā tika atzīmēta Lāčplēša
diena.
Arī šogad notika sportiski – militārs
pasākums, kurā dažādās veiklības un spēka sacensībās piedalījās visi skolēni.
Sacensību laikā tika noskaidrots Murmastienes pamatskolas Lačplēsis – 2018.
Šo titulu (pa klašu grupām) ieguva – Valters
Valts Zeps, Sandis Eiduks un Linda Grudule.
Topošie jaunsargi jau laicīgi gatavojās,
lai Lāčplēša dienā varētu saņemt apliecību
un kļūt par pilntiesīgiem topošajiem tēvzemes aizstāvjiem. 11. novembrī Varakļānu
KN seši Murmastienes pamatskolas jaunsargu kandidāti svinīgi nodeva zvērestu un
saņēma apliecības. Pēc pasākuma devāmies Lāpu gājienā. Spoži mirdzēja lāpas
un svecīšu liesmas, godinot un pieminot
tos, kas cīnījās par mūsu tautas brīvību.
Lāčplēša dienas ietvaros apmeklējām
Brīvības cīņu pieminekli Mežastrodos un
aizdedzām svecītes par brīvības cīnītājiem.
Valsts svētku priekšvakarā pie skolas
izgaismojām latvju zīmes kā latviešu tautas spēka un varenības simbolus. Paldies
vecākiem par atsaucību gaismas ceļa tapšanā!
Valsts svētki ir iespēja izjust saikni ar
savu valsti, tās tautu – svinēt tos kopā ar
citiem. Tāpēc šogad piedalījāmies svētku
koncertā Murmastienes kultūras centrā
un ar savu uzstāšanos priecējām arī citus
pagasta iedzīvotājus. Dāvana Latvijai bija
mūsu skolēnu un pagasta pašdarbnieku
koncerts.
Latvija iesoļoja jaunajā simtgadē. Šodiena ir tās jaunā lappuse, kurā katrs veicam savu ierakstu, lai šī būtu tā zeme, kurā
vēlamies un varam dzīvot!
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i.
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Pa spriksnītim, pa dzirkstelītei,
pa sīkai domiņai,
pa labam vārdiņam
vākts un uzlasīts,
taupīts un krāts visu gadu –
nu sirds pilna maiguma:
labvakar svētvakarā!
Atkal balts ceļa sākums
un viena pati cerību zvaigzne
pa visu debesi ir pietiekami,
lai būtu tik gaišs,
ka neiespējami paiet ne saviem sapņiem,
ne saviem draugiem garām –
labvakar svētvakarā!
(M. Laukmane)

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS
un LAIMĪGU JAUNO –
2019. GADU vēlot – SIA „JILLS”
Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.
Nebaidīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu
Noglāstīt klusumam vaigu
Un plaukstošam mieram.
/M. Laukmane/

Gaišām domām un darbiem
svētītus Ziemassvētkus ikvienā
novada ģimenē un mājā!
Lai Jaunajā gadā pietiek spēka
un enerģijas jauniem darbiem un
iecerēm!
LPKS VAKS kolektīvs
Eglēm un sniegiem ir Ziemassvētku smarža,
Pāri laukiem jau zvani skan!
Lai cilvēkiem ir dvēselē silti,
Lai viens otram vislabāko vēl!
/B. Žukovska/
Lai Ziemassvētku brīnums, labestība un miers
ienāk katrā sētā, ģimenē, katrā cilvēkā! Jo
vairāk teiksim labus vārdus, atbalstīsim viens
otru un vēlēsim Dievpalīgu, jo vairāk viss labais
atgriezīsies pie mums. Nav svarīgi, vai mēs
darām lielas vai mazas lietas, vai sakām daudz
vai maz, bet svarīgākais ir tas, ka mēs to darām
no sirds!

Visiem novēlu labu veselību, bagātu un
pārticības pilnu
Jauno 2019. Cūkas gadu!
Jānis Mozga – Murmastienes un
Varakļānu pagastu pārvalžu vadītājs

Ar karstām asarām raud sveces,
Par aizgājušo gadu skumst.
Un visu varošs laika vecis
Nes atkal jauno gadu mums.
Gadu mijas tuvošanās mums liek sarosīties
– pārcilāt atmiņās pagājušā gada notikumus,
izvērtēt paveikto, kavēties atmiņās.
Pārcilājos atmiņās aizejošo gadu, man
gribas smaidīt un teikt milzīgu paldies
visiem līdzcilvēkiem – ģimenei, draugiem,
kolēģiem, pirmsskolas bērnu vecākiem un
bērniem, pašvaldības vadībai un darbiniekiem,
Varakļānu novada iestādēm, uzņēmumu
vadītājiem un visiem tiem cilvēkiem, kas
sadarbojās, palīdzēja, atbalstīja, deva pieredzi
un vienkārši bija līdzās.
Gada ritumā ir pienācis laiks, kad zvaigžņu
putekļi nogulst zem kājām un egle mirdz gaiši
katrā mājā, – pa durvīm ienāk gaišs prieks –
ziemas svētku prieks.

Lai gaiši, ģimeniski un mīļi
ZIEMASSVĒTKI!
JAUNAIS GADS lai katrā ģimenē
nāk ar jaukiem cilvēkiem blakus, ar
prieku, ar veiksmi, laimi un veselību!
Varakļānu pirmsskolas „Sprīdītis"
vadītāja Ilga

Lai panest varam to, ko paceļam,
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram,
Lai daudz mēs labu darbu padarām,
Lai sirdsmierā un laimē dzīvojam!

Lai visiem balti, gaiši un mīļi
Ziemassvētki! Lai Jaunais gads ir
bagāts ar labām domām, darbīgām
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!
Novada lauku attīstības konsultante
Janīna Grudule

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.
Sirdssiltus, priecīgus un labestīgus
Ziemassvētkus!

Veselību, gaišas domas un cerību
piepildījumu 2019. gadā!

Novembrī Varakļānu
dzimtsarakstu nodaļā

- noslēgta 1 laulība
- sastādīti 2 bērnu dzimšanas
reģistri
- pieminam mūžībā
aizgājušos
novembrī
Zvīdre Alma
Salenieks Vilis
Haas Verners
Garanča Leontīne
Nevjadomskis Alberts
Savicka Marija
Pārdod sausu skaldītu malku.
Ar piegādi.

T. 26563524
Pārdod lapu koku malku.

T. 29480554
Ivars
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

No 01.01.2019.
Varakļānu novada
kārtībnieki

katru ceturtdienu
no plkst. 16.00 līdz 18.00
pašvaldības ēkas 219. kabinetā
(Rīgas iela13, Varakļāni)
pieņem apmeklētājus.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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