
Janvāris ir laiks, kad atskatāmies 
uz paveikto un būvējam nākamā 
gada plānus. Aizvadītais gads paliks 
atmiņās ar ierobežojumiem, obligā-
to vakcināciju, straujo cenu kāpumu 
gada beigās, valstī veikto administra-
tīvi teritoriālo reformu. Varakļānieši ir 
izcēlušies ar neatlaidīgu sava viedokļa 
aizstāvēšanu un taisnīguma meklēju-
miem. Lai gan joprojām Saeimas vai-
rākums nav gatavs pieņemt iedzīvotā-
ju viedokli un mūsu jautājums politi-
ķiem nav ērts, šobrīd esam saglabā-
juši savu novadu. Varakļāniešiem šie 
nepilnie četri gadi būs izaicinājumu 
un iespēju laiks.

Atbilstoši jaunajiem nosacīju-
miem, novada domē darbojas 15 
deputāti. Paldies iedzīvotājiem par 
atbalstu, aktivitāti vēlēšanās, kas vien-
nozīmīgi vēlreiz pierādīja mūsu nostā-
ju un lokālpatriotismu. Ievēlēto de-
putātu atšķirīgā dzīves pieredze, vie-
dokļu dažādība ļauj plašāk skatīties uz 
jautājumiem, meklēt optimālākos risi-
nājumus. Pēdējos gadus arvien vairāk 
mācāmies strādāt attālināti. Reizēm 
šādas tikšanās, sanāksmes ir lietderī-
gas un ietaupa laiku, kas tiek pavadīts 
ceļā, tomēr kopumā darbs tiek kavēts, 
radot nevajadzīgu birokrātiju. 

Būsim laimīgi ar to, kas mums pieder, un
lai mums pieder tas, kas mūs dara patiesi laimīgus!

2021. gada pavasarī tika pabeigta 
Rīgas un Kosmonautu ielu posmu pār-
būve. „Stirnienes muižā” ekspluatācijā 
ir nodots pansionāta otrais stāvs, kas 
dod iespēju divkāršot pansionāta 
klientu skaitu, tādējādi optimizējot 
uzturēšanās izmaksas. Pagājušajā 
gadā, kritiski mazā skolēnu skaita dēļ, 
tika slēgta Murmastienes pamatsko-
la, ir saglabāta pirmsskolas grupiņa, 
paplašinātas un izremontētas telpas. 
Ievērojot valstī noteiktos ierobežoju-
mus, klusāk kā cerējām, ir atzīmēta 
Varakļānu vidusskolas 100. jubileja. 
Startiem investīciju projektos tika sa-
gatavoti Pils, Rīgas, Kosmonautu un 
Lubānas ielu posmu atjaunošanas 
projekti. Pils ielā ir iesākti būvdarbi 
un tiks pabeigti šā gada pavasarī, at-
bilstošos laika apstākļos. Projektēša-
na turpinās Preiļu ielai, kur paredzēti 
apjomīgāki būvdarbi, izbūvējot asfalt-
betona segumu, ielu apgaismojumu, 
lietus ūdens novades sistēmu un ci-
tus darbus. Ir sagatavots tehniskais 
projekts un iesniegts investīciju pro-
jekta pieteikums daudzdzīvokļu ēkas 
Miera ielā 14, Varakļānos, pārbūvei. 
2021.gadā tika izsludināti vairāki ie-
dzīvotāju iniciatīvu investīciju projekti 
– „Atbalsts lauku tūrismam”, „Novada 

suvenīrs”, „Radies Varakļānos”. Pirmo 
reizi tika organizēts projektu kon-
kurss „Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana”. Mājražošanas, amat-
niecības tradīciju uzturēšanu un attīs-
tīšanu veiksmīgi koordinē „Varakļānu 
novada kultūrizglītības atbalsta bied-
rība”. Patiess prieks par iedzīvotāju 
aktivitāti un realizētajiem projektiem.

Šogad aktivizējas ES fondu 2021. 
– 2027. gada plānošanas perioda pro-
jektu iesniegšana, tāpēc būtiskākais 
ir laicīgi izstrādāt tehnisko dokumen-
tāciju un kvalitatīvi sagatavot projek-
tu pieteikumus. Pašvaldības sniegto 
pakalpojumu klāstu un kvalitāti, in-
frastruktūras uzlabošanas iespējas 
diktē fi nanšu pieejamība, darbinie-
ku profesionalitāte un entuziasms. 
Mums šobrīd ir visi priekšnosacījumi, 
lai saimnieciski strādātu un piesaistītu 
projektu fi nanšu resursus. 

Kopējā novada attīstība ir atkarī-
ga no ikviena iedzīvotāja aktivitātes, 
uzņēmības, labklājības. Būsim aktīvi, 
meklēsim iespējas, strādāsim, lai kat-
ra diena nes ko jaunu – labāku, pozitī-
vāku par iepriekšējo!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs

„Gadu mijā”.
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
SĒDE
2021. gada 29. decembrī  
Nr. 12

Darba kārtība
1. Par Varakļānu novada pašval-

dības domes 28.10.2021. lēmuma Nr. 
9.13. „Par saistošo noteikumu Nr. 5 
„Par sociālajiem pabalstiem Varakļā-
nu novada pašvaldībā “  apstiprināša-
nu” atcelšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. 5 
„Par maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni un sociālajiem 
pabalstiem Varakļānu novada pašval-
dībā” apstiprināšanu.

3. Par grozījumiem „Varakļānu 
novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā”.

4. Par saistošo noteikumu Nr. 6 
„Grozījumi 28.01.2021. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu no-
vada pašvaldības 2021. gada budže-
tu”” apstiprināšanu.

5. Par pašvaldībai piederošu telpu 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, nomas izsoles 
rezultātiem.                                    

6. Par dzīvokļa īres līguma atjau-
nošanu un pagarināšanu.

7. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

8. Par atteikumu anulēt deklarē-
tās dzīvesvietas ziņas Xxxx Xxxx.

9. Par Sociālo dzīvokļu īres līguma 
pagarināšanu.

10. Par Naura Lazdas deputāta 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

11. Par Oskara Kanča deputāta 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

12. Par izmaiņām Iepirkumu ko-
misijas sastāvā.

Apstiprināt Iepirkumu komisiju 
šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja – Aija 
Ščucka

Priekšsēdētāja vietnieks – Oskars 
Kančs

Locekļi – Anita Broka, Vilnis Dzēr-
vītis, Jānis Mozga, Evija Suhačeva.

13. Par pašvaldības pārstāvi LPS 
komitejās un apakškomitejās.

 Deleģēt darbam Latvijas Pašval-
dību savienības Tautsaimniecības ko-
mitejā un tās apakškomitejās Oskaru 

Kanču ar 30.12.2021.
14. Par zemes nomu.
15. Par atļauju nodot apakšnomā 

zemi trešajai personai.
16. Par nekustamā īpašuma „Pe-

kaiņi” sadalīšanu.
17. Par dzīvokļa Dārzu iela 7-5, Va-

rakļāni, Varakļānu novads, atsavinā-
šanu  un nosacītās cenas noteikšanu.

18. Par dzīvokļa Rīgas iela 21-1, 
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavi-
nāšanu  un nosacītās cenas noteikša-
nu.

19. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
20-6, Varakļāni, Varakļānu novads, 
atsavināšanu un nosacītās cenas no-
teikšanu.

VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE
2022. gada 10. janvārī  
Nr. 1

Darba kārtība
1. Par izmaiņām Finanšu un attīstī-

bas komitejas sastāvā. Ievēlēt Finanšu 
un attīstības komitejas sastāvā depu-
tātu Oskaru Zepu, kurš ar 10.01.2022. 
uzsāk pildīt Varakļānu novada domes 
deputāta pienākumus.

2. Par Guntas Āboliņas deputāta 
pilnvaru nolikšanu uz laiku.

3. Par Varakļānu novada pašval-
dības pansionāta „Varavīksne”  amatu 
un mēnešalgu sarakstu apstiprināša-
nu.

4.  Saistošo noteikumu Nr. 1 „Gro-
zījumi 25.01.2018. saistošajos no-
teikumos Nr. 2 „Pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”” apstiprināšanu.

5. Par saistošo noteikumu Nr. 5 
„Par maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni un sociālajiem 
pabalstiem Varakļānu novada pašval-
dībā” precizēšanu.

6. Par pašvaldībai piederošu telpu 
Rīgas iela 13, Varakļāni, nomas izsoli.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Varakļānu novada

pašvaldības sekretāre

Iedzīvotāju 
ievērībai!

Saskaņā ar Ministru kabine-
ta 27.06.2017. noteikumiem  Nr. 
384 „Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu”, nekus-
tamā īpašuma saimniekam, kura 
būve atrodas pilsētā vai ciemā, līdz 
2021. gada 31. decembrim vietējā 
pašvaldībā obligāti ir jāreģistrē un 
jāsakārto atbilstoši normatīvu pra-
sībām decentralizētā notekūdeņu 
savākšanas vai attīrīšanas sistēma.

Atbilstoši Varakļānu novada 
28.03.2019. saistošajiem notei-
kumiem Nr. 4 „Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites kārtību Vara-
kļānu novada pašvaldībā” iepriekš 
minētās prasības attiecas uz visām 
fiziskām un juridiskām personām 
Varakļānos, Murmastienē un Ko-
karos, kuru īpašumā vai valdīju-
mā ir decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas un kuru nekustamajiem 
īpašumiem piegulstošajā ielā atro-
das centralizētās kanalizācijas tīkli. 
Noteikumus, reģistrācijas veidlapas 
un citu informāciju var atrast Va-
rakļānu novada mājas lapā www.
varaklani.lv sadaļā „Novada dome”/
„Saistošie noteikumi”.

Noteikumi neaizliedz nevienu 
decentralizētās sistēmas veidu, tai 
skaitā sauso vai pārvietojamo tu-
alešu lietošanu, bet nosaka to re-
ģistrēšanas un apsaimniekošanas 
prasības. Iesniegumu par sistēmas 
reģistrēšanu iesniedz pašvaldības 
administrācijā (Rīgas ielā 13, Va-
rakļānos) vai pagasta pārvaldē sa-
skaņā ar noteikumiem pievienoto 
paraugu (3. pielikums).

Sniegt decentralizētos kana-
lizācijas pakalpojumus (tai skaitā 
veikt asenizāciju) Varakļānu novada 
teritorijā šobrīd ir tiesīgs Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA. Jautājumus par līgumu slēg-
šanu, pakalpojumu saņemšanu 
var risināt klātienē (Rīgas iela 13, 
Varakļānos) vai pa tālr. 64860710; 
29487102.

Varakļānu novada pašvaldība
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Aktualitātes lauksaimniecībā nodokļu jomā 2022. gadā
No 2022. gada 1. janvāra pieaug ne-

apliekamā minimuma apmērs. 2022. gadā 
IIN diferencēto neapliekamo minimumu 
aprēķinās atsevišķi katram pusgadam. Pe-
riodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. 
gada 30. jūnijam un no 2022. gada 1. jūlija 
līdz 2022. gada 31. decembrim  aprēķinā-
to neapliekamo minimumu summēs, lai 
noteiktu to par pilnu 2022. gadu.

Diferencētā neapliekamā minimuma 
un VID  prognozētā mēneša neapliekamā 
minimuma 2022. gadam aprēķinā izman-
tojamās vērtības:

01.01.2022. – 30.06.2022. maksimā-
lais neapliekamais minimums 2100 eiro 
(350 eiro mēnesī);

01.07.2022. – 31.12.2022. maksimā-
lais neapliekamais minimums 3000 eiro 
(500 eiro mēnesī).

Gan pirmajā, gan otrajā pusgadā ap-
liekamā ienākuma apmērs, līdz kuram 
piemēro maksimālo neapliekamo mini-
mumu, ir 3000 eiro (500 eiro mēnesī). Tas 
nozīmē, ka saņemot tikai minimālo algu 
500 eiro mēnesī, pirmajā pusgadā piemē-
rojams neapliekamais minimums 350 eiro, 
bet otrajā pusgadā – 500 eiro. Apliekamā 
ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro 
diferencēto neapliekamo minimumu, arī ir 
vienāds abos pusgados- 10800 eiro (1800 
eiro mēnesī). Atvieglojums par apgādībā 
esošu personu saglabājas līdzšinējā ap-
mērā – 250 eiro mēnesī.

VID divas reizes gadā aprēķina kat-
ram nodokļu maksātājam piemērojamo 
prognozēto neapliekamo minimumu, un 
tas ir redzams VID EDS – elektroniskajā 
algas nodokļa grāmatiņā. Katram darba 

ņēmējam ir tiesības algas nodokļa grā-
matiņā atzīmēt, vai un cik lielā mēŗā vēlas 
piemērot neapliekamo minimumu, kā arī 
izvēlēties piemērot 23% IIN likmi visam ie-
nākumam.

Atvieglojumu apmērs personām ar 
invaliditāti, kā arī politiski represētajām 
personām nav mainīts.

Šīs summas sekojošas:
1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī) –  

personai, kurai noteikta I vai II invaliditā-
tes grupa;

1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī) –  
personai, kurai noteikta III invaliditātes 
grupa.

 Personām, kurām noteikts politiski 
represētās personas statuss vai piešķirts 
nacionālās pretošanās kustības dalībnie-
ka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu 
atvieglojumu 1848 eiro gadā (154 eiro mē-
nesī).

 Gada nogalē veiktie grozījumi nosa-
ka, ka pensionāra neapliekamais mini-
mums šogad ir :

01.01.2022. – 30.06.2022. 2100 eiro 
(350 eiro mēnesī)

01.07.2022. – 31.12.2022. 3000 eiro 
(500 eiro mēnesī).

2022. gadā saglabātas tiesības dar-
ba devējam izmaksāt ar IIN neapliekamu 
summu līdz 30 eiro apmēram mēnesī, ja 
darbinieks darbu veic attālināti.

MK noteikumi papildināti ar jaunu 
punktu, kas nosaka, ka arī tādā gadījumā, 
ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, 
kurš pēc lietošanas veida ir lauksaimniecī-
bā izmantojamā zeme, bet uz tā atrodas 
citai personai piederošas vai nenoskaidro-

tas piederības ēkas vai būves, darījumam 
ir piemērojams likuma 11.7. panta trešajā 
daļā noteiktais nodokļa atbrīvojums.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situāci-
jas laikā – no 2021. gada 11. oktobra līdz 
2022. gada 11. janvārim – netiek aprēķi-
nātas minimālās sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas. Par 2021.gada 3. ce-
turksni aprēķināto izmaksu apmērs darba 
devējiem jau ir paziņots VID EDS; aprēķi-
nātā summa samaksājama līdz 2022. gada 
23. martam.

Pēdējie izsludinātie grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir bū-
tiski lauksaimniekiem, kuri ir pašnodarbi-
nātie. Notiek atgriešanās pie iepriekšējās  
kārtības – pašnodarbinātā iemaksas pen-
siju apdrošināšanai veicamas no lauk-
saimnieciskās ražošanas ienākuma, kas 
aprēķināts par gadu.

Ir precizēta pašnodarbinātā ziņoju-
ma, kā arī darba devēja ikmēneša ziņoju-
ma veidlapa. Ieviesti jauni kodi ziņās par 
darba ņēmējiem:

53 – datums, ar kuru darba ņēmējs 
atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka 
vainas dēļ vai darba ņēmējs ir atstādināts 
no no darba bez darba algas saglabāša-
nas;

54 – datums, kurā darba ņēmējs ir 
sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies 
darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir 
sācis darbu pēc atstādināšanas no darba 
bez darba algas saglabāšanas.

Materiāls sagatavots izmantojot LLKC 
SIA informatīvo izdevumu.

J. Grudule,
Novada lauksaimniecības konsultante

Izlasot decembra „Varakļōnīti", kļūst 
skumji par „pareizos rāmjos" autores, jau-
niešu un arī senioru domu seklumu. Savu-
laik mūsu priekšteči, kaut arī vidzemnieku 
piesmieti, tomēr nenobaidījās, nenokau-
nējās, nenoliedza savu Latgali. Bet gan 
to godājami saglabāja un nodeva mums 
mantojumā. Žēl gan, ka pārmantotas tikai 
materiālās vērtības, bet nav garīgo, tiku-
misko vērtību – godbijības, Tēvzemes mī-
lestības, pašlepnuma – pašcieņas par to, 
kas esi! Jāsaprot, ka dižozols ar stiprām 
saknēm nav smilga, kas liecas visos vējos. 
Tā arī cilvēks – ar apzinātām dziļām, stip-
rām saknēm, ar savu pašlepnumu un paš-
cieņu – visos vējos nelieksies. Tādu cilvēku 
neapvainos, neapkaunos, nesagraus sena 
humoristiska anekdotes frāze – „Varakļō-
ni pīci, pīci!"! Tā ir mums neatņemama 
vizītkarte, bezmaksas reklāma, kas arī ar 
humoru jāpieņem! Un tā ir liecība, ka Va-
rakļāni ir Latgale, lai arī cik to kāds gribētu 

noliegt. Un gluži pretēji apkaunojumam, 
tā dod izaicinājumu sasparoties un pierā-
dīt sevi, savu latgalisko varēšanu un vēr-
tību. Pašsaprotams arī Saeimas deputāta 
teiktais, viņš tikai paskaidroja, kas mēs 
esam (kā gan, ja mēs necienām paši sevi 
– mūs cienīs otrs?!) un Varakļāni taču ne-
mūžam nepārvērtīsies par Vidzemi un arī 
par „Varakļāni pieci, pieci!"!? Un visai nožē-
lojami, ka neviens moderātors neredz un 
neapspriež pretējo viedokli, laikam baidās 
atzīt acīmredzamo patiesību – vēsturiskās 
netaisnības sekas – saplosītā Latgale, at-
plēstais, saplosītais brīvvalsts Varakļānu 
pagasts. Reģionu robeža, kas robežojas 
ar pilsētas teritoriju, tā ir anomālija, ne-
veselīga, slima un ārpus katras kritikas!? 
Un ģeogrāfiskais novietojums, Rēzeknes 
tuvums un iespējas, plašais pakalpojumu 
piedāvājums visās jomās, viennozīmīgi 
varakļānieši šīs priekšrocības arī izmanto 
– iepirkšanos, kultūru, izglītību, medicīnu 

un darba vietas... Un kāpēc Varakļāni – 
Latgale, latgalietis jāpārvērš pat Vidzemi, 
vidzemnieku un tad jātēlo latgalietis un 
jāubago vēsturisko zemju pabalstus, mēs 
taču dzīvojam savā vēsturiskā zemē un lo-
ģisksi jābūt divi vienā, gan teritoriālajam 
un etniskajam. Un arī Latgalē mēs runā-
sim savā skaidrajā valodā. 

P.s. Un Jūs, kam šī spārnotā frāze „Va-
rakļoni pīci, pīci" ir traucējoša un pazemo-
joša, domājiet radoši! šo Jūsu defektu var 
pārvērst par efektu! Rakstiet projektus, di-
biniet uzņēmumus un šis traucēklis Jūsu 
logo kļūs par azartisku, intriģējošu pievie-
noto vērtību!

Cik zināms, rogovkieši savu „troks voi 
nu Rogovkas" pieņem ar jautrību, un no 
tā nemaina piederību. Viņu vērtība no tā 
nemainās! 

Dzidra Bruzgule Varakļānu Bokānos

Nejaukt vienkāršas lietas!
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Noslēdzies Ziemassvētku rotājumu 
konkurss Varakļānu novadā.

Vērtēšanā piedalījās:
Māris Justs, Janīna Grudule, Aina 
Jaunzeme,  Līna Nagle, Gunārs Gabrišs, 
Oskars Kančs,  Viktors Vilkaušs, Aldis 
Strods.

Kategorijā „Individuālā māja un 
viensēta” 
I pakāpes diploms piešķirts Radošajai 
apvienībai „Kaimiņi” (Kristīne Skaba),
II pakāpe – „Siliņa sniegpārsliņas” (Aivars 
Slūka),
III pakāpe – Meldru iela 11, Stirniene 
(Juris Vēveris).
Pateicības:
- „Krāsainies ziemas sapņi” (Laura 
Lazda),
- „Brēmenes muzikanti” (Alvis Gruduls),
- Ludzas iela 9 (Māris Kančs),
- Ludzas iela 4 (Jānis Mālnieks).

Dzīvokļa noformējums.
I pakāpes diploms – „Eņģeļu lidojums” 
(Madara Mālniece),
Pateicības „Zvaigžņu aleja” (Laura 
Lazda), 
„Gaisma” (Valērijs Bukovskis).

Uzņēmums.
I pakāpes diploms „Jampadracis Sābros” 
Z/S „Sābri”,
II pakāpe – VAKS,
Pateicība – „Klāni Zvaigžņu spozmē” 
(Brovar)

Publiskās telpas noformējums.
I pakāpes diploms un balva – 
„Ziemassvētku sajūtu namiņš” 
(Pansionāts „Varavīksne”,
II pakāpe – „Gadu mijā” (Varakļānu 
kultūras nams, Zane Kanča),
III pakāpe – Murmastienes kultūras 
centrs (Sarmīte Zīraka).
Pateicības:
– „Kraukšķīšu Ziermassvētki pie 
Sprīdīša” (PII „Spīdītis”),
– „Ziemassvētku bumba uz Domes ēkas 
(Aivars Slūka).

Simpātiju balva – Radošā apvienība 
„Kaimiņi” (Kristīne Skaba).
Paldies visiem, kuri ienesa gaismu mājās 
un cilvēku sirdīs!

Konkursa rezultātus apkopoja 
M. Jaunzeme, 

foto A. Jaunzeme

„ZIEMASSVĒTKU ROTA 2021” 

„Radošā apvienība „Kaimiņi”.

„Krāsainie ziemas sapņi”.

„Brēmenes muzikanti”.

Murmastienes kultūras centrs.

„Jampadracis SĀBROS”.

„Zvaigžņu aleja”.
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„Ziemassvētku sajūtu namiņš”. Meldru iela 11, Stirniene.„Zvaigžņu aleja”.

2021. gads Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā
Varakļānu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 2021.gadā noslēgtas 5 laulības, 
no kurām 2 laulība slēgta pie garīdznie-
ka Stirnienes Svētā Laura Romas kato-
ļu draudzē. Pirmajā laulībā stājušies 2 
vīrieši un 2 sievietes, otrajā laulībā – 3 
vīrieši un 1 sieviete, trešajā laulībā 2 sie-
vietes. Jaunākajam līgavainim 27 gadi, 
vecākajam-71 gads. Jaunākajai līgavai 
25 gadi, vecākajai-76 gadi.

2021.gadā Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 19 jaun-
dzimušie – 10 meitenes un 9 zēni. 10 
bērniņi dzimuši laulībā, bet 8 bērniem 
par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu 
ir abu vecāku kopīgs iesniegums par 
paternitātes atzīšanu, un 1 bērnam ir 
ieraksts tikai par mammu.

5 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 
6 ģimenēs – otrais bērns, 6 ģimenēs – 
trešais bērns, 1 ģimenē – ceturtais bērns 
un 1 ģimenē – sestais bērns. 

Reģistrēti 72 miršanas reģistri, 
mirušas 39 sievietes un 33 vīrieši. 52 
miršanas reģistri reģistrēti Varakļānu 
novada administratīvajā teritorijā dek-
larētām mirušām personām, 2 - Preiļu 
novada, 1 - Anglijā deklarētai personai, 
1 - Rīgas iedzīvotājai, 1 - Jēkabpils nova-
da administratīvajā teritorijā deklarētai 
mirušai personai, 15 – Rēzeknes novada 
administratīvajā teritorijā deklarētām 
mirušām personām. 

Mirušo personu vecums:
Sievietes Vīrieši:
49 gadi – 1 52 gadi - 1
51 gads – 1 56 gadi - 1
55 gadi – 1 62 gadi - 2
66 gadi – 1 63 gadi - 2
74 gadi – 2 64 gadi - 2
76 gadi – 2 66 gadi - 1 

Mirušo personu vecums:
Sievietes Vīrieši: 
36 gadi – 1 32 gadi – 1
57 gadi – 1 44 gadi – 1
66 gadi – 1 54 gadi – 1
70 gadi - 1 59 gadi – 1
80 gadi – 1 60 gadi – 1
86 gadi – 1 77 gadi – 1
88 gadi – 1 86 gadi – 1
89 gadi – 2    

  
93 gadi – 1    

  
2021. gada kopējais jaundzimušo 

bērnu skaits ir 17 bērni, kuru dekla-
rētā dzīvesvieta ir Varakļānu novada 
administratīvā teritorija un  69 mirušo 
personu pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
bija Varakļānu novada administratīvā 
teritorija.

Vecākie novada iedzīvotāji:
Varakļānu pagasts –
1925. gada 15. aprīlī dzimusi sieviete
1928. gada 8. aprīlī dzimis vīrietis
Murmastienes pagasts –
1927. gada 11. decembrī dzimusi 
sieviete
1929. gada 6. jūlijā dzimis vīrietis
Varakļānu pilsēta – 
1924. gada 3. janvārī dzimusi sieviete
1925. gada 15. februārī dzimis vīrietis

78 gadi – 1 70 gadi - 1
79 gadi – 2 72 gadi – 1
80 gadi – 1 73 gadi – 1
81 gads – 2 74 gadi – 2
83 gadi – 1 75 gadi – 1 
84 gadi – 1 76 gadi – 2 
85 gadi – 3 77 gadi – 1 
86 gadi – 2 78 gadi – 3 
87 gadi – 1 79 gadi – 1
88 gadi – 1 80 gadi – 2
89 gadi – 1 81 gads –1
90 gadi – 3 82 gadi – 2 
91 gads – 4 86 gadi – 1 
92 gadi – 2 87 gadi – 1
95 gadi – 2 88 gadi – 1
96 gadi – 1 91 gads – 1
99 gadi – 1 93 gadi – 1
17 miršanas reģistri sastādīti citās 

Dzimtsarakstu nodaļās mirušām perso-
nām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta 
bija Varakļānu novada administratīvajā 
teritorijā, 1 miršanas reģistrs sastādīts 
ārzemēs, 3 – Viļānu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā, 2 – Rēzeknes pilsētas 
Dzimtsarakstu nodaļā, 1 – Rēzeknes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, 5 – Ma-
donas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 2 
– Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, 1 
– Daugavpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā, 1 – Preiļu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā, 1 – Valmieras pilsētas Dzimtsa-
rakstu nodaļā. 

Iedzīvotāji uz 
01.01.2019. 

uz 
01.01.2020. 

uz 
01.01.2021. 

uz 
01.01.2022. 

Varakļānu pagasts 680 653 624 607
Murmastienes pagasts 711 695 666 663
Varakļānu pilsēta 1876 1836 1801 1765

Kopā 3267 3184 3091 3035
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Aktualitātes skolas dzīvē
Svētku noskaņās aizvadīts I semes-

tris, mācības notikušas pārsvarā klātie-
nē, tomēr dažos priekšmetos ar mazu 
stundu skaitu bija problemātiski novēr-
tēt skolēnu zināšanas un prasmes un iz-
likt semestra vērtējumu.

I semestra vidējais vērtējums – 6,22
Optimāls vērtējums – 55 skolēni – 

28,1%
Pietiekams vērtējums – 98 skolēni – 

50%
Nepietiekams vērtējums – 38 sklēni 

– 19,4%
Nav vērtējuma atsevišķos priekšme-

tos 5 skolēniem – 2,6%
2021./2022. m.g. II semestris –laiks, 

kad sāksies skolēnu zināšanu pārbaude 
par apgūto vielu.

Diagnosticējošie darbi netiek plānoti 
kā valsts pārbaudījumi, tiem nav noteikts 
konkrēts norises laiks.  Šie darbi palīdz 
pieņemt pareizākus lēmumus, lai labāk 
atbalstītu skolēnus mācībām.

Diagnosticējošos darbos ir izcelti sa-
tura akcenti, kuri tipiski sagādā grūtības, 
kuri ir kompleksi un tiek mācīti ilgtermiņā, 
kā arī jaunie sasniedzamie rezultāti, kuri ir 
iekļauti pilnveidotajā mācību saturā.

Tradicionālos diagnosticējošos dar-
bus, kuri pārbauda skolēnu zināšanas un 
prasmes konkrētajā mācību priekšmetā, 
papildinās starpdisciplinārie diagnosti-
cējošie darbi tekstpratībā, uzsākot 7. kl., 

problēmrisināšanā, uzsākot vidējās izglī-
tības pakāpi, tekstpratībā, rēķinpratībā, 
pašvadībā, uzsākot 1. klasi.

Saskaņā ar jauno saturu tiek veido-
ti valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni. 
Jaunā parauga eksāmenus kārtos tie sko-
lēni, kuri vienu izglītības posmu būs mā-
cījušies pēc jaunā satura. 

12. kl. tradicionāli kārtos eksāmenus 
latviešu valodā, matemātikā, angļu valo-
dā, kā arī pēc izvēles – krievu valodā.

Šajā mācību gadā 11. klases skolēni 
veiks optimālā līmeņa valsts pārbaudes 
darbus angļu valodā, latviešu valodā, 
matemātikā, bet 2022./2023. m.g. – pa-
dziļināto kursu valsts pārbaudes darbus 
augstākajā līmenī.

Augstākā līmeņa eksāmenos būs 
paplašinātas vērtēšanas formas un vei-
di, piemēram, pētnieciskie laboratorijas 
darbi, datu analīze, izmantojot lietojum-
programmas.

2022./2023. m.g. skolā ienāk jauns 
starpdisciplinārs kurss „Projekta darbs’’. 
Skolēni varēs izvēlēties 3 jomas: pētnie-
cisko darbu, jaunrades darbu, sabiedris-
ko darbu.

Ar šo mācību gadu skolām ir iespēja 
izmantot  integrēto mācību vidi – digitālo 
platformu skolo.lv.

Anita Saleniece, 
Varakļānu vidusskolas direktora 

vietniece mācību darbā

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA   
VARAKĻĀNU 
BAZNĪCĀ
PARASTAIS 
LITURĢISKAIS LAIKS
(no 16.01.2022 līdz 
01.03.2022)
 
Svētdienās svētā Mise plkst. 9.00 
un 11.00
darba dienās plkst. 8.00 un 18.00
no18. līdz 25. janvārim lūgšanu 
nedēļa par kristiešu vienību.
02.02.  Kunga Prezentācijas 
svētki – Sveču diena,  konsekrēto 
personu diena. 
Sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, 
galvenās sv. Mises sākumā sveču 
svētīšana.
03.02. Pirmā mēneša ceturtdienā  
plkst. 8.00 –  Vissvētāka 
Sakramenta adorācija, svētā 
stunda,
Sv. Mise plkst. 9.00,  svētā Blazija, 
bīskapa un mocekļa dienā, svētī 
sveces svētā Blazija godam   un 
var saņemt svētību pret kakla 
slimībām un citām kaitēm.
Sv. Mise plkst. 18.00. 
04.02. Pirmā mēneša piektdiena.
Plkst. 8.00 – Vissvētāka 
Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus 
Sirds godināšana.
plkst. 18.00 sv. Mise
05.02. plkst. 11.00 – sv. Mise 
svētās  Agates, jaunavas un 
mocekles godam, svētī  maizi un  
ūdeni.
11.02. Vispasaules slimnieku dienā 
sv. Mise plkst. 9.00 
Pēc sv. Mises, svētība slimniekiem. 
Tīcīgie, kuri šajā dienā velēsies 
saņemt Slimnieku sakramentu, 
laicīgi jāpiesakās pie draudzes 
prāvesta

NOLIKUMS
Konkursa dalībnieki: Latgales RPA 

biedrību biedri. Dalību konkursā nosaka 
katras biedrības valde. Konkursā nepie-
dalās profesionāli žurnālisti, rakstnieki, 
LRPA valdes locekļi un žūrija. Informācija 
par konkursu tiek publicēta „Vietējā Avī-
zē”, LPF avīzē „Latvijas Pensionārs”, nova-
du reģionālajos laikrakstos. Konkursam 
iesūtītie darbi netiek publicēti bez autoru 
piekrišanas un atļaujas.

Mērķis: Atbalstīt un aktivizēt senioru 
sociālās integrācijas procesu. Iepazīstināt 
ar senioru radošajiem darbiem un dot ie-
spēju Latgales senioriem izteikt sevi.

Norises laiks: jaunrades darbi jā-
iesniedz līdz 31.03.2022. elektroniski 
LRPA valdes locekļiem: Aina Jaunzeme, T. 
26763085, e-pasts: ainajaunzeme@inbox.
lv un Ženija Pauniņa, T. 26437716, e-pasts: 
zenijap@inbox.lv.

Apraksts: Latgales senioru literārās 
jaunrades konkursa tēma – „Mans stāsts”. 
Darbu forma – īsā proza ( īsais stāsts, 
novele, eseja, miniatūra, humoreska, die-
nasgrāmatas fragments u.t.t.). Mākslinie-
ciski emocionālā izteiksmē veidots darbs 
par vienu (vairākiem) nozīmīgu notikumu 
autora dzīvē.

Darba apjoms: ne lielāks par 3 lpp. 
datorrakstā Times New Roman, fonts 12, 
iesniedzot darbu, jānorāda autora dzīves-
vieta, novads, dzimšanas dati, saziņas ie-
spējas.

Vērtēšana: konkursam iesniegtos 
darbus vērtē LRPA valde un pieaicinātie 
neatkarīgie eksperti. Visi dalībnieki saņem 
pateicības, pirmo triju vietu ieguvēji – bal-
vas. Konkursa vērtējumi tiks paziņoti pēc 
LRPA valdes sēdes aprīlī.

Konkursa nolikums pieņemts LRPA 
valdes attālinātajā sēdē 11.01.2022.

BIEDRĪBA „LATGALES REĢIONĀLĀ PENSIONĀRU APVIENĪBA”
Latgales reģionālās pensionāru apvienības valde izsludina

Latgales senioru literārās jaunrades prozas 
konkursu „MANS STĀSTS”
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Laikā, kad 
brīnumu 
gaidām, ir 
blakus tie, kuri 
brīnumu palīdz 
radīt! 

Aktualitātes skolas dzīvē

No sirds pateicamies par Ziemas-
svētku dāvanām Varakļānu vidusskolas 
kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem. 
Jūsu ieguldījums mūsu vientuļo pensio-
nāru un cilvēku ar invaliditāti svētku dā-
vanu sagatavošanā bija neatsverams un 
būtisks. Ar jūsu palīdzību mums izdevās 
sarūpēt 34 paciņas Varakļānu novada 
iedzīvotājiem, kuri saņem pakalpojumu 
„Aprūpe mājās”. 

Jūsu labās ieceres ļauj cilvēkam sa-
glabāt ticību labajam un cerību nākotnei. 
Sirsnīgi pateicamies par jūsu iniciatīvu un 
ceram uz sadarbību nākotnē.

Varakļānu novada pašvaldības 
Sociālais dienests

Noslēdzies projekts „Labbūtības ce-
ļakartes aktivitāšu īstenošana Varakļānu 
vidusskolā”. Projekta mērķis bija nostipri-
nāt psihoemocionālo un pilsoniskās līdz-
dalības kompetenci Varakļānu vidusskolā, 
veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstī-
tu jauniešu paaudzi Covid -19 laikmetā. 
Varakļānu vidusskolā tika radīta „miera 
osta” – spotiņš – neformāla vide, kur sa-
tikties, runāt, pavadīt laiku nepiespiestā, 
neformālā gaisotnē.

Pašpārvaldes dalībnieku secinājumi...  
Piedaloties projektā, varējām pilnveidot 
organizatoriskās un digitālās prasmes, jo 
bija jāveido aptaujas, afi šas un citi doku-
menti, varēja iemācīties arī to, kā notiek 
pufu šūšana. Daudzi pirmo reizi bija ne-
vis dalībnieka, bet organizatora lomā. Arī 
apmācības Valmierā iemācīja uzstāšanās 
prasmes, projekta rakstīšanas pamatus 

Projekts „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu 
īstenošana Varakļānu vidusskolā”

un to, kā rodas pati projekta ideja. Ļoti 
svarīga bija arī uzdrīkstēšanās runāt par 
mentālo veselību, izprast skolēnu vēlmes 
un nospraust mērķi uzlabot skolas vidi. Vi-
sas iegūtās prasmes noteikti noderēs arī 
nākotnē.

Aktivitātes norisinājās Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
projekta „Atbalsts psihoemocionālās ve-
selības veicināšanas pasākumiem skolās 
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazi-

nāšanai” ietvaros no 2021. g. 10. oktobra 
līdz 15. decembrim. Varakļānu novada 
pašvaldības un Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras sadarbības līgums 
Nr. VP2021/4-2 par projekta īstenošanu 
Varakļānu vidusskolā ietvaros.

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2021. – 2023. gadam 

ietvaros”.

Pagājušā gada no-
galē, kā jau katru gadu, 
Preiļu novada dome un 
Galēnu Kultūrvēstures 
biedrība rīkoja fi lozo-
fam un dzejniekam Ro-
bertam Mūkam veltīto 
jaunrades darbu kon-
kursu. Konkursa tēma: 
„Lai zemei būtu vieglāk 
elpot, mums jāelpo tai 
līdz...” (R. Mūks)  Arī 
daudzi Varakļānu vi-
dusskolas skolēni pie-
dalījās šajā konkursā, 
iesniedzot atbilstoši 
tēmai uzrakstītu  jaunrades darbu.

14. janvārī tika paziņoti  konkursa re-
zultāti. Milzīgs prieks un gandarījums par 
mūsu skolēniem un skolotājām. 2. – 4. 
klašu grupā 1. vietu ieguva Luīze Ikaunie-
ce (4. klase), skolotāja Ilze Eiduka. Atzinī-
bu šajā grupā ieguva 4. klases skolnieks 
Filips Māris Dūda-Čačs. 5. – 7. klašu gru-
pā  1. vietu ieguva Karīna Vingre (7. klase)  
skolotāja Aija Caune. 8. – 9. klašu grupā 
1.  vietu ieguva 9. klases skolniece Marta 
Beča, skolotāja Ingrīda Melne. Atzinības 
saņēma  Linards Galdiņš, Laima Melne, 

Roberta Mūka jaunrades darbu konkurss

Enija Skutele, Denīze Strode. 10. – 12. 
klašu grupā 10. klases skolniece Simona 
Pastare ieguva atzinību.  

RTA arī piešķīra atzinības skolēniem 
un pateicības skolotājiem. Tās saņēma 4. 
kl. skolniece Luīze Ikauniece un skolotāja 
Ilze Eiduka, kā arī 9. klases skolniece Mar-
ta Beča un skolotāja Ingrīda Melne. Pal-
dies Katrīnai (7. klase) un Amandai (11. 
klase) par piedalīšanos konkursā!

Trīs pirmās vietas dažādās vecuma 
grupās – lielisks sasniegums!

A. Caune



„VARAKĻõNĪTS” 2022. gada janvāris8

Dzejnieks  Jānis Mozga (Leidumnīks) (1909 – 1982)

Jōņs Leidumnīks (īs-
tajā vārdā Jānis Moz-
ga) dzimis 4. janvārī 
sīkzemnieka Pēte-
ra Mozgas ģimenē 
kā vecākais dēls. 
Dzimtās mājas Va-
rakļānu pagasta 
Kokaru ciema „Sē-
nītēs” . Uz Kanādu 
izceļojuši viņa brāļi 
un māsa – Antons 
(1910–?), katoļu ga-
rīdznieks, literāts un 
grāmatizdevējs Sta-
ņislavs Mozga (1918–
1983), māsa Monika  
Mozga (1925–1970).

J. Mozga ir beidzis Varakļā-
nu valsts ģimnāziju. 1920 – 1930-tajos 

gados strādājis par ierēdni 
Varakļānos, Rēzeknē, Kār-

savā, Daugavpilī. 1930- 
to gadu beigās sācis 

rakstīt un publicēt 
dzejoļus latgaliešu 
periodiskajos izde-
vumos „Zīdūnis", 
„Latgolas Vōrds", 
„Zemnīka Ziņas", 
„Sauleite", „Dauga-
vas Vēstnesis", vē-

lāk Vācijā – žurnālos 
„Dzeive", „Latgolas 

Bolss" u.c. izdevumos. 
Piedalījies latgaliešu 

laikraksta „Latgola", vēlāk 
„Latgolas Bolss" organizēša-

nā un izdošanā, sastādījis un re-
diģējis „Tāvu zemes kalendāru". Šajos 

izdevumos arī pats publicējis dzejoļus.
1944. gadā emigrējis uz Vāciju. 

Dzīvojis Neietingā, veicis aktīvu sa-
biedrisko darbību latviešu katoļu 
vidū, 1948. gadā pārcēlies uz Angliju. 
1951. gadā pārcēlies uz Kanādu, kur 
strādājis Sv. Jozefa hospitālī Ontario.  
No 1954. gada strādājis par sekretāru 
mašīnrakstītāju Vladislava Loča izdev-
niecībā. Viņš ir divu dzejoļu krājumu 
„Tāva pogolmā" (1959) un „Vēju stun-
da" autors.  Par krājumu „Vēju stunda" 
1976. gadā saņēmis Broņislava Spūļa 
prēmiju.

Miris 1982. gada 15.novembrī  Lon-
donā. Apbedīts Svētā Pētera kapsētā 
Londonā, Ontario.

Materiālu sagatavoja
Līga Osipova 

Nupat esam aizvadījuši 2021. 
gadu. Ja veiktu skolas, pilsētas, novada 
vai visas valsts iedzīvotāju aptauju par 
pagājušo gadu, kā primāro notikumu 
un problēmu visi noteikti minētu „Co-
vid” sērgu. Kuru tas skāra vairāk, kuru 
mazāk, bet izjuta to ikviens. 

Lielās pārmaiņas – attālinātās 
mācības – kuras nu jau gandrīz divus 
gadus ir ierasts darba process, skāra 
visas skolas un visus mācību priekšme-
tus. „Viegli nav!” – tā atbildēja vairums 
pedagogu, skolēnu un vecāku. Katrs to 
vērtēja no sava skatu punkta, taču visi 
kopā neatlaidīgi virzījās uz iespējami 
labāko mērķi.

Aizvadītais gads arī Varakļānu Mū-
zikas un mākslas skolā ir pagājis ar ne-
mitīgu plānošanu un pārplānošanu, ar 
nemitīgiem jautājumiem – kā strādāsim 
rīt, nākamnedēļ? Kā, neesot blakus, ie-
mācīt spēlēt instrumentu bērnam, kurš 
nupat ir iestājies skolā? Kā izstāstīt un 
parādīt visu, kas attiecināms uz pareizu 
dziedāšanu, spēlēšanu, veidošanu vai 
gleznošanu otrpus ekrānā esošajam 
cilvēciņam? Liekas, neiespējami! To-
mēr, nepadodoties nenovēršamajam, 
pārvarot neiespējamo, mācību process 
ritēja savu gaitu. Tika izmantotas mo-
bilo tālruņu priekšrocības, dažādas da-
torprogrammas un saziņas platformas. 
Rezultātā gan pedagogi, gan audzēkņi 

Lai runā mūsu paveiktie darbi!

Aprīkotais 
datorgrafikas kabinets.

Datorgrafikas nodarbības.
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tehnoloģijas.  Radošie mākslinieki da-
torgrafikas stundās izmanto jaunus 
stacionāros datorus ar atbilstošām 
datorgrafikas programmām, grafiskās 
planšetes, daudzfunkcionālo printeri, 
ploteri. Ir Izveidota foto studija, kura 
ir aprīkota ar priekšmetu foto galdu, 
studijas gaismu komplektu, digitālajām 
fotokamerām. Lielākais un vērtīgākais 
šī projekta ieguvums ir lāzergravētājs. 
Tā uzstādīšana diemžēl prasa ilgāku 
laiku, tomēr audzēkņi un pedagogi jau 
šobrīd strādā pie skicēm un idejām un 
ar nepacietību gaida, kad varēs realizēt 
savas ieceres ar jauno, moderno iekār-
tu. Arī jaunie mūziķi teorētiskajos mā-
cību priekšmetos sāk pielietot jauno, 
interaktīvo ekrānu. Drīzumā vecāko 
klašu audzēkņi mācību procesā varēs 

guva jaunu, ārkārtīgi vērtīgu pieredzi. 
Katram par šo laiku ir izveidojušies savi 
pozitīvie un negatīvie secinājumi.

„Jā, arī šādi var strādāt!” – ar nopū-
tu atbild pedagogi un skolēni. Tomēr 
vislielākais pārbaudījums un smagums 
šajā laikā netīši ir ticis nolikts uz vecā-
ku pleciem. Paralēli saviem ikdienas 
darbiem viņiem kopā ar bērniem bija 
jāmācās obligātos mācību priekšmetus 
vidusskolā, jāatgādina, kad un cikos 
jāpieslēdzas mūzikas vai mākslas tieš-
saistēm. Kādam bija jāpamudina un 
jāpieskata, kā tiek uzzīmēts mākslas 
darbs, kādam jākļūst par vijoles, sak-
sofona vai cita mūzikas instrumenta 
spēles pratēju un skolotāju. Fenome-
nāli! Šis laiks no viņiem ir prasījis sava 
laika un darba plānošanu, prioritāšu 
maiņu un atteikšanos no kādām sa-
vām vajadzībām, ārkārtīgi lielu pacie-
tību un mīlestību pret savu bērnu. No 
sirds pateicos visiem vecākiem, kuri 
atbalstīja savus bērnus un uzturēja 
saikni ar skolotājiem, 
skolu un nodrošināja 
mūzikas un mākslas 
mācību procesa nepār-
trauktību!

Mūzikas un mākslas 
skolai pagājušais bija ju-
bilejas gads, kas, „patei-
coties” lielajam un vare-
najam „bubulim”, netika 
aizvadīts, kā tika iepriekš 
plānots. Šīs ieceres ce-
ram realizēt šogad. 

Paralēli mācību dar-
bam, saskatot pilnvei-
došanās iespējas, skolā 
realizējām daudzas ieceres, kuras bija 
iekļautas skolas attīstības plānā. Lai tu-
vinātu tās realitātei, nepārtraukti tiek 
pilnveidots gan mācību process, raks-
tīti projekti materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai, remontētas un atjauno-
tas skolas telpas. Tā ar Latvijas Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu skolā ir interak-
tīvā tāfele datorgrafikas nodarbībām, 
sitaminstrumentu spēles audzēkņiem 
ir iegādātas koncertbungas un jauns 
bungu komplekts. 

Pateicoties pašvaldības lielajai 
atsaucībai un finansēm, kopā esam 
realizējuši vērienīgu investīciju projek-
tu  „Jauno tehnoloģiju ieviešana Vara-
kļānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ir 
iegādātas modernas un mūsdienīgas, 
mācību procesam nepieciešamās IT 

izmantot portatīvos datorus, lai attīs-
tītu digitālās prasmes mūzikas mācībā 
un komponēšanā. 

Visas jauniegūtās iekārtas veicina 
mūsu radošo bērnu attīstību, tās ļauj 
domāt savādāk, mūsdienīgāk. Šīs ie-
spējas un iegūtās iemaņas paliek aiz-
vien neierobežotākas, tās ļauj viņiem 
būt atvērtiem savās iecerēs un konku-
rētspējīgiem apkārtējā sabiedrībā. 

Jānis Rainis ir teicis šādus vārdus: 
„Kas darbu nedara, tas par darbu runā. 
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. 
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par 
viņu runā.”

 Novēlu – lai Jaunajā gadā par 
mums runā mūsu paveiktie darbi!

Ieva Melne-Mežajeva

Tikko saņemts lāzergravētājs.

Vecie datori labi noder jaunu 
mākslas darbu radīšanai.

Z-sv. noformejumu gatavošana.
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SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANU 

UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās, 
iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
 /N. Dzirkale/

Pieminam mūžībā aizgājušos 
decembrī: 

Jevgenija Činkure – 86
Pēteris Tiļs – 75
Janina Kampe – 76
Paulīna Zepa – 91
Anna Kanča – 86
Raimonds Ramps-Rampāns – 44

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lijis,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist.

Vislabākie novēlējumi
Varakļānu novada Goda pilsonei
Valērijai Solozemniecei
cienījamajā  jubilejā!

Varakļānu novada pašvaldība

Ik diena lai atnes svētību un prieku
 ar mazām, daudzām laimītēm.
Ikviens ir pelnījis būt laimīgs, mīlēts,
 katram sava laime jāsaudzē.

Sirsnīgi sveicam „Varakļõnīša” 
pirmo redaktori, senioru literārā konkursa 
laureāti, pensionāru biedrības „Pīlādzītis” 
dalībnieci GENOVEFU MELNI
80 gadu jubilejā!
Vēlam nenogurstošu radošo garu, 
dzīvesprieku, optimismu! Tā turpināt – līdz 100!
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Lai saulīte nenoriet,
Ceļu kopā staigājot.
Mīļu vārdu nepietrūkst,
Visu mūžu dzīvojot.

Sirsnīgi sveicieni
LUDMILAI un JĀNIM 

MĀLNIEKIEM
55 gadu kāzu jubilejā!
Kāpņu telpas kaimiņi

Gadi nāk un pazūd tālē,
Gadi prom ar vēja spārniem skien;
Un Tavā dzīves pavedienā
Mezglus 60 jau sien.

ANNA SIKSALIETEI
Mīļi un sirsnīgi sveicieni skaistajā jubilejā!
Raitu darba soli ikdienā, labu veselību.

Marija

Aiztrauc gadi rūpju un gaismas 
lokā,
Ne tik viegli tās dziesmas ir 
izdziedāt.
Ir tava zvaigzne augstu debesīs,
 Mūžam lai nedziest tā, un 
dzīvesprieks nezudīs.

Varakļānu novada pensionāru 
biedrība “Pīlādzītis” 

sirsnīgi sveic
JĀNI SILIŅU

nozīmīgajā gadu mijā!
Iespiests:
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