
NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS

2013. gads MARTS Nr. 3 (227)

Gavēņa un Lieldienu laiks:[1] 

Turpinājums 3. lpp.

Mūsu pestīšanai svarīgāki ir tie noti-
kumi, kas saistās ar Kristus dzīves pēdējo 
posmu. Tos atzīmējam Gavēņa un Lieldie-
nu laikā.

Gavēņa laiks ir sagatavošanās Liel-
dienām. Simboliski šis laiks atgādina tās 
40 dienas, ko Pestītājs pavadījis tuksnesī 
lūgšanā un gavēnī pirms savas publiskās 
darbības. Gavēņa laiku ievada Pelnu 
diena (trešdiena), kad priesteris dievkal-
pojuma laikā svētī pelnus un, kaisot tos 
virs katra ticīgā galvas, saka vārdus, ko 
Dievs teica pirmajiem cilvēkiem, izraidot 
tos no paradīzes: „Sava vaiga sviedros tev 
būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies 
pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi 
pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriez-
ties” (Rad. 3, 19). Šī ceremonija ir gandarī-
šanas zīme. Atgriešanās un gandarīšana 
par grēkiem ir nepieciešama, lai cilvēks 
varētu iemantot atpestīšanas darba 
augļus. Gavēņa laikā gandarīšanas pienā-
kums tiek īpaši uzsvērts.

Attiecībā uz ēdienu kā Adventā, tā 
arī Gavēņa laikā Baznīca īpašas prasības 
neuzstāda, toties Baznīca aicina ticīgos, 
lai viņi atturētos no laicīgām izpriecām, 
pilnīgāk ievērotu Dieva un tuvākmīles-
tības likumus, kā arī lai meklētu Dieva 
žēlastību, lūdzoties un pieņemot sv. Sa-
kramentus. Baznīcas likums nosaka, lai 
ticīgie Gavēņa vai Lieldienu laikā izsūdzētu 
savus grēkus un pieņemtu Svēto Komūni-
ju.

Septiņas Gavēņa nedēļas kā septiņi 
kāpieni ved mūs pret Lieldienu svētkiem.

Saskaņā ar ļoti senu ieradumu divas 
nedēļas pirms Lieldienām baznīcās tiek 
aizsegti visi krucifiksi. Dažādi ir skaid-
rots šis ieradums. To saprotam kā 
gandarīšanas zīmi, kas atgā-
dina, ka mēs neesam cienīgi 
skatīt Dievu, kas mūsu dēļ uz-
ņemas ciešanas un nāvi.

Ar  Pūpolsvētdienu sā-
kas Lielā jeb Klusā nedē-
ļa. Šai svētdienā atceramies, 
kā Kristus dažas dienas pirms 
savas nāves, ļaužu priecīgi 
sveikts, ieradās Jeruzālemē, lai pie-
pildītu savas pasaules Pestītāja misiju. 

„Daudz ļaužu klāja ceļā savas drēbes, bet 
citi cirta un klāja ceļā koku zarus” (Mt. 21, 
8). Šim gājienam par piemiņu ir Pūpolsvēt-
dienas procesija, kuru ievadot, priesteris 
svētī palmu zarus vai pūpolus. Sv. Mises 
laikā tiek lasīts Kristus ciešanu apraksts.

Ar Lielās Ceturtdienas dievkalpoju-
miem tiek ievadītas Lieldienas, t.i., trīs 
svētās dienas Kristus nāves un augšām-
celšanās piemiņai.

Lielajā Ceturtdienā notiek sv. Mise 
par piemiņu Pēdējam Vakarēdienam, kura 
laikā Kristus iedibināja un dalīja apustuļiem 
Vissvētāko Sakramentu (Dievmaizi). „Ņe-
miet un ēdiet: šī ir mana Miesa” (Mt. 26, 26). 
Arī ticīgajiem šai dienā ir ieteicams pieņemt 
sv. Komūniju tieši Mises laikā.

Dievkalpojuma beigās Vissv. Sakra-
ments tiek procesijā aiznests un novietots 
īpašā altārī. Tauta to sauc arī par „cietumu” 
un „tumsības vietu”, jo Kristus šai vakarā 
tika nodots. „Tad kareivji un virsnieks, un 
jūdu kalpi apcietināja Jēzu un sasēja Viņu” 
(Jņ. 18, 12). Šī notikuma traģiskais raksturs 
izpaužas arī ārēji Baznīcas liturģijā, jo Vis-
sv. Sakramenta mājiņa lielajā altārī paliek 
atvērta un tukša, altāris stāv neapsegts, ēr-
ģeles un zvani ir apklusuši līdz pat Lielajai 
Sestdienai.

Lielā Piektdiena ir Kristus nāves die-
na un reizē arī cilvēku grēku izpirkšanas 
diena. Jau turpat uz Golgātas grēcinieks 
izdzirda Kristus vārdus: „Šodien tu ar mani 
būsi paradīzē” (Lk. 23, 43).  

Baznīca šai dienā lasa Evaņģēliju par 
Kristus notiesāšanu un lūdzas par visiem – 
ticīgiem un neticīgiem.

Pēc šī aizlūguma krustam tiek no-
ņemts pārsegs un ticīgo priekšā atklājas 
Pestītāja tēls pie krusta: „Raug, krusta 
koks, kurā pacelts pasaules Pestītājs! 
Nāciet, pielūgsim viņu!” skan aicinājums. 
Ticīgie nāk un, godinot Pestītāja nāves 
un ciešanu piemiņu, skūpsta Krustā Sistā 
kājas. Pēc tam seko svētās komūnijas rīts 
un procesija ar Vissvētāko Sakramentu uz 
„Kristus kapa” altāri. Šai altārī ziedos un 
sveču gaismā ticīgie skata Kunga Jēzus 
tēlu (guļošu kapā) un virs tā – monstrancē 
Vissv. Sakramentu. Svētapcerē ticīgie šeit 
labprāt uzkavējas, pielūdz Pestītāju, kurš 
„pats sevi atdeva, lai mūs izpestītu no ikvie-
nas netaisnības” (Tit. 2, 14).

Dievkalpojumi Kristus augšāmcel-
šanās piemiņai iesākas jau sestdien – 
Lieldienu vigilijā.

Vispirms tiek svētīta uguns un tiek aiz-
degta Lieldienu svece – Kristus simbols. 
Procesijā, nesot Lieldienu sveci, visi dodas 
baznīcā, kur ticīgie no šīs sveces uguns 
aizdedz arī savas sveces. Tas ir simbols 
ticībai un Dieva žēlastībai, kas apgaismo 
cilvēku prātus un sirdis. (Daudzi šo uguni 
aiznes un aizdedz savas mājas pavardā.) 
Baznīca slavina Pestītāju īpašā Lieldie-
nu dziedājumā un lasa izvilkumus no Sv. 
Rakstiem par žēlastībām, ko Dievs ir izlējis 
pār savu tautu. Tāds ir ievads Misei Lieldie-
nu vigilijā.

Sv. Mises laikā, priesterim intonējot 
„Gloria” dziedājumu, ieskanas visi baznī-
cas zvani un ērģeles. Dievnams pielīst 

pilns ar priecīgām skaņām. Evaņģēlijā 
tiek lasīts par sievietēm, kas ir nāku-

šas pie Kristus kapa un atradušas 
to tukšu. „Viņš ir augšāmcēlies,” 
vēstī eņģelis (Mk 16, 6).

Baznīcā no seniem laikiem 
Lieldienu svinības ir saistītas 
ar kristību liturģiju. Apustulis 

Pāvils kristību salīdzina ar gul-
dīšanu kapā, kam seko aug-

šāmcelšanās, jo šai Sakramentā 
cilvēki atdzimst jaunai pārdabiskai 

dzīvei: „Vai jūs nezināt, ka mēs visi, 
kas esam kristīti Jēzū Kristū, esam 

kristīti Viņa nāvē? Jo mēs kristībā līdz 
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1. Par tehniski ekonomiskā pama-
tojuma apstiprināšanu un par saistībām 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanai.

2. Par ūdenssaimniecības sabied-
risko pakalpojumu nodrošinājumu Va-
rakļānu novada Murmastienes pagasta 
Murmastienes ciema teritorijā.

3. Par investīciju projektu „Ūdens-
saimniecības attīstība Varakļānu novada 
Murmastienes pagasta Murmastienes 
ciemā, 2. kārta”.

4. Stirnienes feldšerpunkta noliku-
ma apstiprināšana.

5. Par izmaiņām komisijas izglīto-
jamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes 

darbu kārtošanas sastāvā.
6. Par aizņēmumu projekta „Peldba-

seina izveide Varakļānu pilsētā” realizā-
cijai.

7. Par nekustamā  īpašuma „Cielavi-
ņas”  sadalīšanu.

8.  Par nekustamā īpašuma „Ances” 
sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Grozu 
kalte ar noliktavu” zemes gabalu apvie-
nošanu. 

10. Par lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes transformēšanu meža 
zemē.

11. Par zemes nomu.
12. Par atļauju iznomāt zemi treša-

jām personām.
13. Par adreses piešķiršanu.
14. Par nedzīvojamo telpu nomu.
15. Par materiālā pabalsta piešķirša-

2013. gada 1. janvārī stājas spē-
kā „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas li-
kums” un grozījumi Civillikumā.

Galvenās izmaiņas:
Laulību, dzimšanas un miršanas fak-

tu varēs reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu 
nodaļā Latvijā neatkarīgi no dzīvesvietas 
vai fakta notikuma vietas. 

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimt-
sarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna 
piedzimšanas. Paziņojot par bērna pie-
dzimšanu, iesniedz ārstniecības iestādes 
vai ārstniecības personas izsniegtu medi-
cīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas 
faktu.

Pienākums paziņot par bērna pie-
dzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna 
tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā 
pilnvarot citu personu paziņot par bērna 
piedzimšanu. 

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar 
vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vie-
noties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar 
bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne 
vairāk kā divus vārdus. 

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši ve-
cāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uz-
vārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vie-
nošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. 
Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu 
ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. 

 Bērna tautību saskaņā ar vecāku vie-
nošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna 
radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā 

divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar 
vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā 
ar bāriņtiesas lēmumu.

Paplašinātas paternitātes atzīšanas 
iespējas. Paternitāti var atzīt uz bērna mā-
tes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bi-
jušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīga 
iesnieguma pamata. Tas nozīmē, ka bēr-
na māte, bērna mātes vīrs (vai bijušaias 
vīrs, ja kopš šķiršanas nav pagājušas 306 
dienas) un bērna bioloģiskais tēvs var ie-
sniegt kopēju paternitātes iesniegumu ar 
lūguu par  bērna tēvu dimšanas reģistrā 
ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis mā-
tes vīru (vai bijušo vīru). 

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena 
mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu 
laikā pēc iesnieguma un citu laulības 
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu 
nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību 
citā piemērotā vietā, ja personas, kuras 
vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības 
reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus 
apstākļus

Par miršanas faktu paziņo dzimtsa-
rakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdie-
nu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai 
mirušais atrasts. 

Pienākums paziņot par miršanas fak-
tu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim 
vai citai personai, kurai kļuvis zināms par 
personas miršanas faktu. 

Ja persona mirusi ārstniecības ies-
tādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas 
iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā 
un par miršanas faktu nav paziņojušas 
šā panta pirmajā daļā minētās personas, 
attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās 
aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pan-
sionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam 
vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums 
rakstveidā paziņot par miršanas faktu. 

Ar 2013. gada 1. janvāri veiktas iz-
maiņas Laulības, dzimšanas un miršanas 
apliecību vizuālajā izskatā – apliecības jā-
izdrukā uz baltas A4 formāta lapas.

Spēkā paliek Varakļānu novada do-
mes 27.08.2009. lēmuma Nr. 7.4 izdotie 
saistošie noteikumi    Nr. 4 „Par godalgām, 
naudas balvām un materiālo palīdzību Va-
rakļānu novadā”:      

2.3. Materiālā palīdzība.
2.3.1. Materiāla palīdzība bērna pie-

dzimšanas gadījumā:
2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un tās 

apmērs ir 40% no minimālās valstī noteik-
tās minimālās mēnešalgas un sudraba 
karotīte dāvanā par katru jaundzimušo 
bērnu, kurš ir reģistrēts Varakļānu novada 
dzimtsarakstu nodaļā;

2.3.1.2. palīdzība tiek piešķirta vie-
nam no bērna vecākiem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Varakļānu novadā, iesniedzot 
iesniegumu palīdzības saņemšanai saka-
rā ar bērna piedzimšanu un bērna dzim-
šanas apliecības kopiju.

nu politiski represētājām personām.
16. Par naudas balvu piešķiršanu.
17. Par dienesta dzīvokļa statusa 

noteikšanu.
18. Par atteikumu piešķirt materiālo 

pabalstu. 
19. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu. 
20. Par pašvaldības palīdzību dzī-

vokļa jautājumu risināšanā.
 21. Par dienesta dzīvokļa piešķirša-

nu. 
Papildu darba kārtība:
22. Par A.S. ievietošanu Varakļānu 

veco ļaužu pansionātā „Varavīksne”.
23. Par sociālās gultas pakalpojuma 

līgumu pagarināšanu.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada domes sēde 
2013. gada 28. februārī Nr. 2 

Izmaiņas likumdošanā
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Laikazīmes
Ja pirmajā pavasara dienā – 21. martā – 
skaists laiks, skaists būs visu pavasari.
Ja pavasara pirmajā dienā pūš ziemeļu vai 
ziemeļaustrumu vējš – būs auksts pavasa-
ris, ja pūš dienvidu vējš – būs silts pava-
saris.
Ja nakts pirms Māras dienas ir auksta – 
viss pavasaris būs auksts.
Ja Māras naktī olas čaumala staba galā 
nepārsalst – būs silts pavasaris.
Ja Māras dienā iepūš auksti vēji – tie pūtīs 
vēl sešas nedēļas.
Ja Māras naktī salst – sals vēl 40 naktis.
Ja Māras dienas naktī nesalst – arī visu va-
saru nesals, ja salst – togad mušu nebūs.
Ja slapja Māras diena – būs slapjš jūlijs.
Ja Māras nakts un diena skaidra – būs 
auglīgs gads un laba pļauja.
Ja martā ir pērkons – maijā būs sniegs.
Ja marts ir silts – aprīlis būs auksts un pu-
teņains.

2.3.2. Materiāla palīdzība apbedīša-
nai:

2.3.2.1. palīdzība tiek izmaksāta Vara-
kļānu novadā deklarēta (pēdējā deklarētā 
dzīves vieta) iedzīvotāja nāves gadījumā, 
kas tiek piešķirta viņa tuviniekiem (apbe-
dītājam) uz viņu iesnieguma un miršanas 
apliecības kopijas pamata, un tās apmērs 
ir 40% no minimālās valstī noteiktās mini-
mālās mēnešalgas;    

2.3.2.2 . ja Varakļānu novadā dekla-
rētai mirušai personai nav piederīgo, paš-
valdība sedz apbedīšanas un citu pakal-
pojumu apmaksas izdevumus.

Varakļānu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā iespējams aizpildīt un nosūtīt uz 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras Madonas nodaļu sekojošus iesniegu-
mus:

bērna piedzimšanas pabalsta pie-
šķiršanai;

apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/
pārrēķinam;

klienta nāves gadījumā nesaņemtās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai;

vienreizēja pabalsta laulātajam pie-
šķiršanai;

personas datu/adreses maiņai;
pensijas/pabalsta/atlīdzības ieskaitī-

šanai kredītiestādē/PNS kontā;
slimības pabalsta piešķiršanai/pārrē-

ķinam.
Dzīvesvietas deklarēšana
Personai, kura vēlas deklarēt dzīves-

vietu Varakļānu novada administratīvajā 
teritorijā, jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments (pase, nepilngadīgām per-
sonām – dzimšanas apliecība; personas 
apliecība, personas likumiskajam vai piln-
varotajam pārstāvim papildus personu 
apliecinošam dokumentam – dokuments, 
kas apliecina tiesības darboties citas per-
sonas vārdā. Autovadītāja apliecību ne-
var izmantot.

Pašvaldība:
aizpilda personas dzīvesvietas dekla-

rēšanas veidlapu; 
pārbauda personas identitāti pēc 

personu apliecinoša dokumenta; 
pārliecinās par pārstāvniecību per-

sonai (ja dzīvesvietas deklarēšanas veid-
lapu iesniedz likumiskais vai pilnvarotais 
pārstāvis); 

pārbauda personas dzīvesvietas dek-
larēšanas veidlapu un nepieciešamības 
gadījumā labo, papildina vai precizē dzī-
vesvietas deklarēšanas veidlapā iekļautās 
ziņas; 

pārbauda sniegtās ziņas Iedzīvotāju 
reģistrā par personas identitāti; 

pārbauda personas sniegtās ziņas 
par adreses esamību Valsts adrešu reģis-
trā; 

veic pasākumus ziņu aktualizēša-
nai Iedzīvotāju reģistrā (ja pašvaldībai ir 
tiešsaiste ar Iedzīvotāju reģistru – ziņas 

iekļauj Iedzīvotāju reģistrā); 
izsniedz dokumentu, kas apliecina 

dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Izpildes termiņš tajā pašā dienā
Maksa par pakalpojumu Ls 3,00 (ap-

maksu var veikt domes kasē)
Valsts nodevu nemaksā: politiski 

represētās personas; reģistrējot bērnu 
pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; invalīdi; 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieki; pensionāri, 
kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo darba algu; personas, 
kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabine-
ta noteiktajā kārtībā; personas, kuras dek-
larē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot 
speciālo tiešsaistes formu/www.latvija.lv/.

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana
Personai ir zudis deklarētās dzīves-

vietas tiesiskais pamats un/vai sniegtas 
nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu, 
piem., NĪ īpašnieka vai īrnieka (tai sk. ģi-
menes locekļu) maiņa (laulības šķiršana 
u.tml.). 

Iesniedzamie dokumenti:
iesniegums, zemesgrāmatas kopija, 

īres līgums, citi dokumenti pēc nepiecie-
šamības.

Likumdošanas un normatīvo aktu 
bāze:

dzīvesvietas deklarēšanas likums;
likums „Par dzīvokļa īpašumu”;
„Iedzīvotāju reģistra likums”;
MK noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīves-
vietu”;

MK noteikumi Nr. 82 „Kārtība, kādā 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs 
sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā 
dzīvojošām personām”;

MK noteikumi Nr. 121 „Personas 
faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepie-
ciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes 
kārtība”;

MK noteikumi Nr. 322 „Iedzīvotāju re-
ģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”;

MK noteikumi Nr. 1194 „Noteikumi 
par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, 
deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtī-
bu un dzīvesvietas elektroniskās deklarē-
šanas kārtību”;

MK noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par 
valsts nodevas apmēru, samaksas kārtī-
bu un atvieglojumiem par deklarēto dzī-
vesvietu reģistrāciju”;

„Informācijas atklātības likums”;
„Fizisko personu datu aizsardzības 

likums”;
likums „Par dzīvojamo telpu īri”.
Izpildes gaita – Ddeklarētās dzīves-

vietas anulēšana notiek pēc Domes lēmu-
ma pieņemšanas un stāšanās spēkā

Izpildes termiņš – līdz 3 mēnešiem
Rita Upeniece,

Varakļānu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

ar Viņu esam apbedīti nāvei, lai, kā 
Kristus caur Tēva godību uzcēlās no mi-
roņiem, tāpat arī mēs dzīvotu atjaunota-
jā dzīvē. Jo ja mēs nāves līdzībā ar Viņu 
esam saauguši, tad reizē līdzīgi būsim arī 
augšāmceļoties.” (Rom 6, 3-5). Tādēļ Liel-
dienu vigilijas Misē tiek svētīts kristības 
ūdens un ticīgie atjauno savus kristības 
solījumus, kas pieprasa atsacīties no ļau-
na un pastāvēt stipriem ticībā uz Dievu.

Lieldienās ir ieradums svētīt arī ēdie-
nus, jo arī pats Kristus ir svētījis un pa-
vairojis maizi, un ir devis mums sv. Ko-
mūniju, t.i., ēdienu, „kurš pastāv mūžīgai 
dzīvei” (Jāņa 6, 27).

Lieldienu svētdienas rītā pie „Kristus 
kapa” notiek vēl īpašs rezurekcijas jeb 
augšāmcelšanās dievkalpojums ar svinīgu 
procesiju, kas iet trīs reizes ap baznīcu un 
noslēdzas ar sv. Misi pie galvenā altāra.

Kunga Jēzus augšāmcelšanās 
saistās ar viņa aiziešanu debesīs (40. 
dienā) un ar Svētā Gara atsūtīšanu (50. 
dienā). Tādēļ Lieldienu laiks aptver arī šos 
lielos svētkus. Veselas septiņas nedēļas 
Baznīcas liturģijā turpinās Lieldienu atska-
ņas, jo šai laikā atceramies godības pilno 
posmu Kristus dzīvē, kad Viņš jau pēc 
savas augšāmcelšanās vēl bija kopā ar 
saviem mācekļiem, „viņiem parādīdamies 
un runādams par to, kas attiecas uz Dieva 
valstību” (Ap. d. 1, 3).

Lai Dievs svētī un sargā šajos Liel-
dienas svētkos mūsu dārgo Varakļānu 
draudzi, visas ģimenes, bērnus. Lai Dievs 
sargā un svētī! Priecīgus un Dieva svētītus 
Kristus Augšāmcelšanās svētkus vēlam 
Jums!

Draudzes priesteri
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Sirsnīgi sveicam 
marta jubilārus 

Varakļānu novadā!
15
Lāsma Erele
Laura Pelše
Sintija Piļpuka
Arturs Seržans

20
Jolanta Briška
Laurita Broka
Ģirts Broks
Edgars Erels
Daniels Garančs
Kristiāna Inķēna
Ēriks Kozlovs
Liene Pauniņa
Armands Vilciņš

25
Inta Grudule
Arturs Indāns
Krista Jakoviča
Madara Kaļva
Valdis Kozlovs
Raivis Sondors
Ilona Stabrovska
Guna Tuča
Kaspars Vēvers
Sandra Zeimule

30
Ingus Balodis
Jānis Tocs-Macāns
Inga Vilkauša

35
Gļebs Nazarovs
Andris Opolais
Sergejs Razudalkins
Ieva Salīte
Sergejs Semjonovs
Mārtiņš Trops

40
Ivita Ančeva
Dace Lāce
Liena Litinska
Ilona Muraškina
Ilga Ragause
Gunta Svilāne
Dainis Tomiņš

45
Ernests Akmanis
Larisa Avotiņa
Judīte Paklone
Edgars Rivsenieks
Jānis Stafeckis
Svetlana Stode
Tatjana Strode
Velta Tropa
Antons Vilcāns

50
Jāzeps Lemps
Silvija Šeketa

55
Ivans Bartaševičs
Dzintra Bērziņa
Staņislavs Broks
Janīna Mičule
Ināra Pauniņa
Silvija Pavlovska
Nikolajs Sokolovs
Anatolijs Vilkaušs
Vija Zīmele

Informācijai: ja persona nevēlas, lai ar laikraksta „Varakļōnīts” starpniecību tiktu sumināta jubilejā, lūdzam laicīgi 
paziņot redaktorei A. Jaunzemei vai Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai R. Upeniecei.

60
Vilis Karaša
Ludmila Mozga
Velta Riuseiniece
Aleksandra Skaba

65
Antons Adamovičs
Imants Tetinis

70
Valentīna Caune
Valentīna Tomiņa
Janīna Zinovjeva

75
Aija Irēna Marinska
Kornēlija Strode

80
Veronika Juste

85
Anna Rubene
Broņislava Smeltere

90
Konstance Poļaka
Veronika Rinkeviča

Vai laimi tikai vēl gaidīt?
Labāk jau ikdienai smaidīt.
Vai pagātnei nopūtas raidīt?
Labāk  sapņu kamolu tīt
Un dvēseli tajā sasildīt.
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Katram bērnam sava mamma ir vis-
mīļākā. Viņa rūpējas par savu mazuli jau 
no pirmās tā piedzimšanas dienas, pie vi-
ņas var pieglausties, izsūdzēt visas bēdas 
un pastāstīt par raizēm un priekiem.

Sākoties skolas gaitām, ikdienā 
bērns visvairāk kontaktējas ar savu klases 
audzinātāju. Tad par visu pārdzīvoto, re-
dzēto, dzirdēto, izdarīto, nesaprasto tiek 
informēta viņa. It sevišķi pirmajās klasītēs 
audzinātājai jābūt arī par auklīti, jāpalīdz 
bērnam sasiet kurpju šņori, sakārtot matu 
pīnes vai atrast pazudušo pildspalvu. 
Klases audzinātāja ir kā otrā mamma, un 
bērns ir pārliecināts, ka viņa palīdzēs jeb-
kurā dzīves situācijā.

Tāda ir arī Varakļānu vidusskolas sko-
lotāja INĀRA LAURA. Sveicot savu audzi-
nātāju nozīmīgā dzīves jubilejā, 2. klases 
audzēkņi izteica savas domas par viņu:

Ilvars – Ļoti gudra!
Elizabete – Es gribētu, lai viņa būtu 

laimīga!
Elza – Viņa ir ļoti skaista!
Endijs – Prot atbildēt uz visiem jau-

tājumiem.
Inta – Viņa zina labi visus priekšme-

tus.
Haralds – Uzdod grūtus uzdevumus.
Toms – Labi paskaidro nesaprotamus 

uzdevumus.
Raivo – Ir visjaukākā un vislabākā.
Aivis, Ieva – Ir ļoti jauka, labsirdīga un 

mīļa.
Patrīcija – Viņai vienmēr patīk sagā-

dāt pārsteigumus.

Amanda – Viņa dara visu, lai būtu 
labi.

Direktora vietniece mācību darbā 
Anita Saleniece viņu raksturo kā darbīgu, 
akurātu un aktīvu skolotāju, kura veiksmī-
gi vada sākumskolas metodiskās komisi-
jas darbu. Viņa ir lietas kursā par aktuālā-
ko un jaunāko sociālās un sākumskolas 
jomā. Allaž precīzi sakārtota dokumen-
tācija. No skolotājas Lauras var mācīties 
precizitāti, atsaucību un sirsnību jomās, 
kas skar attiecības un saskarsmi.

Latviešu valodas un literatūras skolo-
tāja Aija Caune: Ināra ir pedantiska, precī-
zi veic savu darbu, izdarīga, labi sagatavo 

Lieldienas ir tas atskaites posms, kad 
atskatāmies uz laikraksta „Varakļōnīts” 
gaitām. Šogad avīzītei jau 19! Laika gai-
tā mainījušies redaktori, rakstītāji, patiess 
prieks par to, ka nemainīga ir lasītāju uzti-
cība nelielajam izdevumam. Savukārt mēs 
cenšamies, lai ik mēnesi jūs, cienījamie 
lasītāji, saņemtu plašu informāciju par no-
tiekošo novadā.

Jubilejas reizē saku milzīgu paldies 
visiem ārštata korespondentiem, bez viņu 
sistemātiskā darba avīzīte nevarētu pastā-
vēt. 

Vērīgākie avīzītes lasītāji droši vien ir 
ievērojuši, ka kuplajam rakstītāju pulkam 
pievienojusies vēl viena – Rita Luike. 

Ritas kundze Varakļānos dzīvo pus-
otru gadu un tikai socializējas starp Vara-
kļānu iedzīvotājiem. Nesen ir piebiedroju-
sies dejojošo senioru saimei „ Vēlziedēs”. 
Viņas sirds lielā mīlestība pieder ASV mī-
tošajai dēla ģimenei, kur aug divi jauki 
mazbērniņi. 

Rakstīt korespondences laikrakstiem 

Radošo izpausmju meklējumos

Otrā mamma bērnus sākumskolā.
Sākumskolas skolotāja Sandra Gru-

dule: Ināra ir cilvēks, uz kuru var paļauties. 
Viņa ir glābējzvans, ja jāatceras kaut kas, 
kas saistīts ar skaitļiem. Ar viņu ir patīkami 
atrasties vienā sabiedrībā, ļoti atsaucīga.

Sākumskolas skolotāja Ilze Eiduka: 
Zinoša, prot atrast īstos vārdus īstajā brī-
dī. Laba draudzene. Ar lielu darba piere-
dzi (Varakļānu vidusskolā sāka strādāt 
1986. gadā). Gan stingra, gan prot pajo-
kot. Laba takta izjūta. Smaids izdaiļo vi-
ņas seju un viņas būtību.

Ināra Laura ir mamma trim saviem 
mīluļiem: Jānim, Evitai un Viktorijai –  vis-
lielākajai bagātībai – un sirsnīga vecmā-
miņa mazmeitiņai Elīzai.

Pati jubilāre saka, ka priecājas par 
katru rītu, kad jādodas uz skolu, kur, ce-
rams, viņu gaida. Atzīst, ka ir stingra sko-
lotāja, un ar to lepojas. Ināra Laura nevar 
iedomāties sevi citā vietā, lai gan darbs 
saistīts ar pārdzīvojumiem, asarām un ne-
gulētām naktīm.

Viens no Ināras hobijiem ir dziedāša-
na, viņa ir sieviešu kora „Dzelvērte” dalīb-
niece.

Sirsnīgs sveiciens jubilejā Mātes Te-
rēzas vārdiem:

Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.

Aina Jaunzeme

sākusi jau sen, sākumā to nācies darīt 
darba apstākļu dēļ, vēlāk impulsīvi, ja 
kaut kas iepatīkas, saista, gribas pastāstīt 
par savām izjūtām citiem. Dzīvojot un 20 
gadus strādājot par terapeiti Ludzā, Rita 
Luke bija aktīva laikraksta „Ludzas Zeme” 
korespondente. Darba gaitas turpināju-
šās Viļānos, arī Varakļānos. Viņas raksti 
bieži lasāmi laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”. 
Pati rakstu autore atzīst, ka tēmas, par 
ko rakstīt, atnāk nemanot, labprāt raksta 
par labas gribas cilvēkiem, dažādām po-
zitīvajām norisēm sadzīvē, aktualitātēm, 
politiskajiem notikumiem. Viņas moto ir 
– meklēt skaisto, labo sadzīvē, saimnie-
ciskajā dzīvē. 

Ritas Luikes raksti ienes jaunu vēs-
mu laikraksta „Varakļōnīts” lappusēs. Lai 
nepazūd iedvesma un rakstīt gribēšana 
arī turpmāk!

Saules siltumu un gandarījuma 
izjūtas par padarīto vēlot – 

Aina Jaunzeme
Foto no Ritas Luikes arhīva

Ar mazbērniem Franci un Julienu 
2011. gadā.
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Jūsu dzīvniekiem nav apetītes! Tiem 
vājinās reproduktīvās pējas un sama-
zinās izslaukums! Iespējams, vainīgi ir 
mikotoksīni!

Zinātnieki atklājuši, ka daudzi no pe-
lējuma tipiem ir toksiski. Ap 300 pelējuma 
sēņu vielu maiņas gala produktiem var būt 
toksiski gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. 
Mikotoksīni ir pelējuma sēņu izdalītas tok-
siskākas vielas, kurus, tāpat kā pelējuma 
sporas ieraudzīt nevar, jo tie ir 0,1 mikronu 
lieli. Salīdzinājumam – cilvēka mats ir 100 
mikronus biezs. 

Mikotoksīni dzīvā organismā var nokļūt 
dažādos veidos. Atrodoties toksiska pelēju-
ma tuvumā, tos iespējams vienkārši ieelpot. 
Nonākot plaušās, mikotoksīni tur paliek un 
rada elpošanas ceļu slimības. Ir toksīni, kuri 
iedarbojas uz ādu, radot ādas iekaisumus. 
Mikotoksīni var iekļūt ķermenī caur acs ābo-
lu un bojāt redzi. 

Visbiežāk mikotoksīni ir sastopami lop-
barībā. Daudzi mikotoksīni paliek toksiski 
arī pēc barības termiskās apstrādes. Tie 
rada lielas problēmas lopkopībā – samazi-
not izēdināmās barības kvalitāti. Šī problē-
ma ir aktuāla visā pasaulē un arī pie mums 
– Latvijā. Laika apstākļi dara savu, un šos 
procesus mēs ietekmēt nevaram. Dabā no-
vērojam straujas gaisa temperatūras svār-
stības un mitruma izmaiņas. Šīs parādības 
rada labvēlīgus apstākļus pelējuma sēņu 
attīstībai visa veida lopbarībā. Klimatisko 
apstākļu ietekmē graudaugu veģetācijas 
periodā var rasties pelējumi, kas veido spo-
ras un izdala mikotoksīnus. 

Mikotoksīni var veidoties ražas no-
vākšanas un uzglabāšanas laikā. Strauji 
toksīnu attīstība veidojas graudaugos, ja 
mitrums ir augstāks par 14% un saglabājas 
temperatūra virs 20 grādiem. Būtiska vērība 
jāpievērš graudu sagatavošanai ilgstošai 
uzglabāšanai. Nepietiekami izžāvētos grau-
dos uzglabāšanas laikā veidosies pelējums, 
kas veicinās toksīnu rašanos uzglabājamā 

Mikotoksīnu ietekme lopkopībā

labībā.
Pasaulē ar mikotoksīniem vispiesār-

ņotākā lopbarība ir kukurūza – gan graudi, 
gan skābbarība. It īpaši tas novērojams, ja 
kukurūzas lauki tiek mēsloti ar kūtsmēsliem. 
Tas paaugstina lopbarības piesārņošanos, 
tādejādi veicinot toksīnu veidošanos jau 
augšanas periodā.

Mikotoksīni nelabvēlīgi var ietekmēt ne 
tikai graudaugus, bet arī visu rupjo lopbarī-
bu – sienu, skābsienu un skābbarību. Miko-
toksīnu klātbūtni skābsienā un skābbarībā 
nosaka skābējamās masas sagatavošanas 
un bedres piepildīšanas laiks. Šie procesi 
veicami maksimāli ātri, lai blietēšanas pro-
cesā panāktu skābekļa izspiešanu no ma-
sas. Ja masā paliek skābeklis, tas rada lab-
vēlīgu vidi pelējuma augšanai, kā rezultātā 
veidojas sporas un toksīni. Slikti nosegtas 
bedres, masas nepietiekams mitrums, ne-
atbilstošs pH līmenis un otrreizējā fermentā-
cija pasliktina lopbarības kvalitāti. Sākot iz-
ēdināt skābbarību, kuras augšējais slānis ir 
bojāts, skābekļa klātbūtne veicina pelējuma 
sēņu aktivitāti, kas rada toksīnu izplatīšanos 
visā masā.

Mikotoksīni var attīstīties arī skābsie-
na rulonos. Gatavojot skābsienu rulonos, 
saimniekam jāņem vērā laika apstākļi un 
liela uzmanība jāpievērš rulonu masas blī-
vuma kvalitātei. Uzglabāšanas laikā jāseko, 
lai plēve netiktu bojāta.

Minētie faktori norāda, ka mikotoksīnu 
veidošanās lopbarībā notiek nelabvēlīgu 
laika apstākļu iedarbības rezultātā konkrētā 
auga veģetācijas periodā. Tāpat to veicina 
arī agrotehnisko procesu neievērošana 
ražas novākšanas, lopbarības sagatavoša-
nas, uzglabāšanas un izēdināšanas laikā.

Ar katru gadu saasinās liellopu ve-
selības problēmas, kurām par cēloni ir 

nekvalitatīvas un piesārņotas lopbarības 
izēdināšana. Lai nodrošinātu ražot spējīga 
ganāmpulka potenciālu, dzīvniekiem ne-
pieciešams nodrošināt tikai labas kvalitātes 
lopbarību. Lieki būtu minēt, ka mēs vēla-
mies veselus ganāmpulkus un augstākus 
izslaukumus.

Dzīvnieku organisms mikotoksīnus da-
ļēji izvada no organisma ar urīnu un izkārnī-
jumiem, bet daļa nonāk pienā un gaļā, ko 
tālāk cilvēki izmanto savā uzturā. 

Iespējas mazināt mikotoksīnu kaitīgo 
ietekmi uz dzīvnieku un cilvēku veselību tiek 
meklētas visā pasaulē. ASV zinātnieki ir iz-
strādājuši vienu no pasaulē atzītākajiem mi-
kotoksīnu piesaistītājiem – Mycosorb®, kas ir 
spējīgs piesaistīt plašu mikotoksīnu spektru 
dažādos gremošanas trakta vides apstākļos. 
Šim produktam ir spēja piesaistīt mikotoksī-
nus un izvadīt tos no organisma. Lai Myco-
sorb® organismā spētu produktīvi darboties, 
dzīvniekiem jānodrošina fizioloģiskajam pe-
riodam atbilstoša minerālbarība.

SIA Baltic Feed kolektīvs ir pievērsis pa-
stiprinātu uzmanību jautājumam, kā risināt 
mikotoksīnu radīto problēmu ietekmi liello-
pu ganāmpulkos. Lai novērstu mikotoksīnu 
iedarbību uz dzīvnieku veselību, ir izstrādā-
ta jauna minerālbarība – Profimix Antitox., 
kuras sastāvā ir iekļauts Mycosorb®. Ar Pro-
fimix-Antitox dzīvniekiem tiek nodrošināta 
nepieciešamā makro-, mikroelementu un 
vitamīnu diennakts deva, atbilstoši Latvijas 
apstākļos saražotās lopbarības kvalitātei, 
papildus iekļauts sastāvā Mycosorb®. 

SIA Baltic Feed piedāvā jaunu minerāl-
barību Profimix Antitox visiem, kuriem rūp 
sava un dzīvnieku veselība. Par savu ga-
nāmpulku veselību rūpē-
simies jau šodien. 

Zanda Bojere,
SIA Baltic Feed

Reģionālā pārstāve 
Latgalē

Tālr. 26553868
www.balticfeed.com

7. martā pensionāru padome „Pīlā-
dzītis” pulcējās uz kārtējo sanāksmi, lai 
sadalītu pienākumus sadraudzības vakara 
pasākumam. Tas notiks 20. aprīlī Varakļānu 
kultūras namā. Sākums plkst. 14.00. Laipni 
aicināti visi Varakļānu pilsētas pensionāri! 

Pie mums ieradīsies Daugavpils invalī-
du biedrības „Cerība” pārstāvji. Dziedošās 
„Sidrablāses” un deju kopa „Vēlziedes” – 
pasākuma saimnieču lomā. Uz sadraudzī-
bas vakaru ielūgti arī viesi – dziedošā vīru 
kopa „Kūzuls”,  Dekšāru pagasta dejotājas 
„Bokōnu bryuklines”, PAP, „Aspazijas”.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja 
kopā ar padomi rūpīgi pārdomāja visu pa-
sākuma norisi, lai ikviens tajā justos labi. 
Uz tikšanos!

Aina Jaunzeme, teksts un foto

„Pīlādzītis” aicina uz sadraudzības vakaru
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Teātris palīdz gatavoties skolai

1949. gada 25. martā, aizbildinoties 
ar cīņas nepieciešamību pret mežabrāļu 
atbalstītājiem un nepieciešamību likvidēt 
kulakus kā šķiru, tika veikta noziedzīga 
Latvijas iedzīvotāju administratīva izsūtīša-
na uz Sibīriju. Pavisam no Latvijas izsūtīja 
43231 cilvēku, bet no Varakļānu pilsētas 
un Varakļānu pagasta – 69, no Stirnienes 
pagasta – 38, no Barkavas pagasta – 138 
cilvēkus. (Jānis Piļpuks „Varakļānu novads 
pēc kara”, „Varakļāni un varakļānieši”, 70. 
lpp.).

„Nelāga nojauta mūsu ģimeni pārņē-
ma tikai dienas trīs pirms 1949. gada 25. 

Uzveic sāpes bez zālēm

Komunistiskā genocīda piemiņas dienu atceroties

Kinezioloģisko teipošanu pasaulē pa-
zīst kopš 1988. gada Seulas olimpiskajām 
spēlēm. Pie mums šī metode ir pazīstama 
četrus gadus.

Kinezioteips ir elastīgs, gaisu caurlai-
dīgs kokvilnas audums, kam vienā pusē 
uzklāta siltumu aktivējoša akrila līme. Teips 
nav piesūcināts ar, piemēram, pretsāpju 
vai citām zālēm, kā dažreiz mēdz domāt. 
Tā iedarbība ir atkarīga no tā, kā to uzlīmē 
uz ādas. Vienu teipu līmē tikai vienu reizi, 
parasti tas turas piecas līdz septiņas die-

marta. Mēs ar vīru atgriezāmies no kai-
miņu bērēm, bet bērni stāstīja: atnākuši 
karavīri, visu apskatījuši, prašņājuši, kur 
pieaugušie, vai nakšņo mājās.

25. martā plkst. vienos naktī gandrīz 
visās apkaimes mājās sāka riet suņi. Drīz 
vien arī pie mums ieradās miliči. Lika sa-
kravāties ceļam. Mēs bijām tik apmulsuši, 
ka es nekādi nespēju aptvert, ko likt sainī. 
Paldies, ka virsnieks, labs cilvēks būdams, 
pateica, lai bērni čībiņu vietā kājās auj ko 
siltāku. Pēc tam, paskatījies, ka man dreb 
rokas, lika sameklēt lielāku maisu un pats 
izņēma no skapja siltu segu, drēbes, lika 

paņemt līdzi gaļu un maizi. Varēju paņemt 
vairāk, gaļas bija vesela muca, taču paņē-
mu tikai divus gabalus.

Mani, vīru un trīs bērnus (dēlam 
Ēvaldam bija 12, Ievai 10, bet jaunākajai 
Anniņai – 8 gadi) ar mūsu pašu zirdziņu 
aizveda uz Varakļāniem, kur arī sadzina 
tukšajos, netīrajos vagonos. Tikai vēlāk 
mēs sapratām, kāpēc mūs aizveda – vīrs 
no izputējuša kaimiņa nopirka zemes ga-
balu, bet pēc tā, izrādās, esot tīkojis cits, 
gribējis dabūt lētāk...” (Veronika Locāne 
„Dekšāru pagasts un tā ļaudis”, 2004., 
136. lpp.)

Marts ir Teātra mēnesis. Kā katru 
gadu, „Sprīdītī” tiks svinēti teātra svētki, 
sabrauks un sanāks mazie mākslinieki no 
Murmastienes, Stirnienes un Varakļānu vi-
dusskolas.

Tikmēr mazie pirmsskolnieki (6 – 7 
gadi) „Mākonīša” grupā savas iemaņas te-
ātra mākslā demonstrēja jau ziemas izska-
ņā – februāra pēdējā dienā. Domājat, tas ir 
viegli iestudēt izrādi? Nekā nebij'! Katram 
bērnam tika uzticēts kāds pienākums. Uz-
devumu ļoti daudz – scenārija veidošana, 
lomu dalīšana, teksta mācīšanās, biļešu 
gatavošana, naudas gatavošana, tērpu 
šūdināšana, līmēšana, griešana, mērīša-
na, pielaikošana... Darot visus šos dar-
bus, bērni mācās! Mācās bagātināt vārdu 
krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas 
prasmes dzimtajā valodā, mācās darbo-
ties radoši un pašizpausties,  iedvesmoties 
un līdzpārdzīvot, attīsta atbildīgas rīcības 
prasmes veicot uzdevumus un pienāku-
mus, attīsta ētikas prasmes un pieklājīgu 
uzvedību, veidojas prasme sadarboties, 
attīstās ciparu un skaitļu lietošanas pras-
me sadzīves situācijās.

Izrādes dienā viesi iegādājās biļetes 
pie kases, kontrolieris noplēsa kontrolta-
lonu un skatītāji varēja ieņemt vietas zālē. 
Pēc trešā zvana balss aizskatuvē paziņo-
ja, ka jāizslēdz telefoni un izrāde sāksies. 
(Viss kā īstā teātrī!) Pirmajā cēlienā izrāde 

„Sniegbaltīte un 7 rūķīši”, otrajā cēlienā 
„Ērkšķrozīte”. Starpbrīdī skatītāji un māks-
linieki devās uz teātra kafejnīcu cienāties 
ar saldumiem.

Izrādes beigās pašgatavoti ziedi 

māksliniekiem, sirsniņas uz vaigiem, pa-
teicības vārdi  teātra darbiniekiem – Ingai, 
Madarai un Maigai!

Lūk, tā „Mākonītī” gatavojas skolas 
gaitām. Spēlēdami teātri, apgūst latviešu 
valodu, matemātiku un uzvedības normas 
sabiedrībā.

Uz tikšanos Teātra svētkos „Sprīdītī”, 
kad dažādus teātra mākslas veidus uz 
skatuves parādīs visi novada pirmsskol-
nieki (arī bērni no „Mākonīša”) un viesi no 
Varakļānu vidusskolas. 

Aija „Sprīdītī”

nas. Ar teipu drīkst mazgāties, peldēties, 
iet dušā, pirtī. Tikai jārēķinās, ka tad teips 
turēsies īsāku laiku. Ja cilvēks ir ļoti aktīvs, 
sportojot svīst, bieži mazgājas, teips turas 
trīs četras dienas. Teipa iedarbība:

muskuļu darbības veicināšana, regu-• 
lējot muskulatūras tonusu;
asinsrites un limfas atteces sastrēgu-• 
ma novēršana;
sāpju remdēšana;• 
locītavu darbības atbalsts.• 
To izmanto traumu ārstniecībā, iekai-

sumu mazināšanā, stājas korekcijai bēr-
niem, utt. Bet visbiežākais iemesls, kad 
līmē teipu, ir sāpes – potītes mežģījums un 
sastiepums, ja sāp ceļu locītavas, muguras 
sāpes, stājas traucējumi bērniem, savilk-
ti pleci, stīvs kakls, sāpoši elkoņi, mazina 
menstruālās sāpes, lai neveidojas rētaudi, 
utt.

Tagad šādu pakalpojumu var saņemt 
arī pie mums, dr. Dokānes ārsta praksē, 
pie Daces Ozoliņas, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 29244520.
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ir apstiprināts, bet pagaidām 
viss ir apklusis. Projekta re-
zultātā izveidotos ražotne, 
kas dotu apmēram 10 darba 
vietas, un tā būtu saistīta ar 
aerosola baloniņu ražošanu. 

Mūsu novadā ir viena no 
mazākajām vispārizglītojo-
šām skolām valstī – Stirnienes 
pamatskola, kurā pašlaik  mā-
cās 36 skolēni. Ir jau uzsākta 
šīs skolas pārveidošana par 
skolu bērniem, kuri uz laiku 
palikuši bez vecāku gādības. 
Tādi bērni ir gan pašu nova-
dā, gan arī šo pakalpojumu 
mēs varēsim piedāvāt citām 
pašvaldībām; tur ir atbilstoši 
apstākļi un vide.

Pašvaldība ar ELFA at-
balstu īsteno projektu, lai 
izveidotu peldbaseinu, hidro-
masāžas baseinu un saunu 
bijušās slimnīcas pagrabtel-
pās. 

2013. gadā gaidāmi 2 
nozīmīgi notikumi: pašval-
dību vēlēšanas un dziesmu 
un deju svētki. Tas uzliek 
arī zināmas rūpes pašval-
dībām...  

Pašdarbnieki intensīvi 
gatavojas dziesmu un deju svētkiem. Mēs 
atvēlējām zināmu naudas summu Varakļānu 
kultūras namam un Murmastienes kultūras 
centram  svētku tērpu, apavu un cita nepie-
ciešamā iegādei. Šajās kultūras iestādēs 
darbojas kolektīvi, kuri gatavojas nozīmīga-
jiem svētkiem. Kultūras dzīve Varakļānos, 
Murmastienē un Stirnienē ir radošā, aktīvā  lī-
menī. Varakļānos ir 10 pašdarbības kolektīvi, 
kas aktīvi darbojas, Murmastienē – 5, Stirnie-
nē – 5.  Novadā  tiek organizēti vieskoncerti 
ar slavenu dziedātāju piedalīšanos un dzie-
došajām ģimenēm, te var noskatīties teātra 
izrādes ar Rīgas aktieriem.

Varakļānu novada muzejā Borha pilī tiek 
rīkoti dažādi interesanti tematiski pasākumi, 
dažādas izstādes, muzeja nakts un citi; cie-
mos brauc ievērojami Latvijas ļaudis.  Pērn 
bija jubileju gads: Stirnienes pamatskolai – 
145, sieviešu korim „Dzelvērte” – 35 , novada 
laikrakstam „Varakļōnīts” – pilngadība – 18 , 
Stirnienes Dziedošajām dienām – 10 , sievie-
šu vokālajam ansamblim „Sidrablāses” – 10, 
pensionāru biedrībai „Pīlādzītis” – 10, dāmu 
– senioru deju grupai   „Vēlziedes” – 10. Kul-
tūras dzīve Varakļānos nav iedomājama bez 
aktīvo pensionāru  kolektīviem!

Novada pašvaldība izdarījusi daudz.  
Kā Jūs strādājat?    

Svarīgākie lēmumi tiek pieņemti visiem 
deputātiem kopā, izanalizējot un pārrunājot. 
Mums ir vieds deputātu sastāvs, kurā strādā 
dažādu profesiju pārstāvji no visa novada: sko-
lotāji, ārsts, uzņēmēji, juriste, iestāžu vadītāji,  
vetārsts, Teiču dabas rezervāta inspektors, kā 

Turpinājums 8. lpp.

Varakļānu 
novada domes 
priekšsēdētāja 

Modra Vilkauša 
Valsts svētkos.

Pērn kā atgādinājums tam 
bija decembra vidū  krāšņas Zie-
massvētku skaistules – augošas 
dzīvās egles  agrāk neredzēts 
mirdzums Varakļānu pilsētas 
centrālajā skvērā  un koši  rotāju-
mi pie  domes ēkas.  Atskatoties 
uz pēdējiem gadiem, manāmi arī 
daži citi spilgti vaibsti pilsētas 
sejā. Mēs – garāmgājēji un patē-
rētāji,  ļoti reti iedomājamies, ka 
paveiktais  slēpj cilvēku idejas 
un lielu darbu. Nolēmu iztaujāt 
Varakļānu novada pašvaldības 
priekšsēdētāju MODRU VIL-
KAUŠU. 

Kam radās doma iedegt tik 
skaistu egli pilsētas centrā? Ie-
priekš tā bija pieticīgāka.

 Ideja atdzīvināt pilsētas seju 
Ziemassvētku laikā radās pašval-
dībā . Tas neizmaksāja daudz. To-
ties priekš pašiem un garāmbrau-
cējiem – rotājumi paliks ilgiem ga-
diem un tiks iedegti, pavadot veco 
gadu un sagaidot jauno... 

Pastāstiet, lūdzu, kāds bija 
vecais gads novada domes dzīvē? Kāds 
tas bija finansiāli?

 2012. gads bija daudziem krāsainiem 
notikumiem bagāts, kad priecīgi notikumi 
mijās ar sarežģītām situācijām. Tas palīdzēja 
mums ieraudzīt labo sliktajā, gaišo tumšajā 
un meklēt risinājumus un raudzīties pēc jau-
nām iespējām.     

No finansiālās puses gads bija normāls. 
Naudas pietika likumā noteikto funkciju rea-
lizēšanai; esam spējuši maksāt iepriekšējos 
gados ņemtos aizņēmumus dažādu  projek-
tu realizēšanai ar ERAF (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds – aut.) atbalstu: Varakļānos 
siltinātas 5 pašvaldības ēkas,  Stirnienes un 
Murmastienes skolas; uzcelts Murmastienes 
kultūras centrs kā piebūve pie pagasta admi-
nistratīvas ēkas, Varakļānos uzbūvēti trotuāri, 
pabeigts 1. posms ūdens-kanalizācijas ierī-
košanai pilsētā pēc  „DzKU“ (SIA „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums“– aut.) projekta, pa-
beigts ūdenssaimniecības attīstības projekts 
Murmastienē,  veikts līdzfinansējums nevals-
tiskai biedrībai „PAP“ (biedrība „Pieaugušo 
attīstības projekts“ – aut.) bērnu un jauniešu 
laukuma ierīkošanai pie Varakļānu kultūras 
nama, no graustiem uzceltas 2 sociālās mā-
jas  Pils un Rīgas ielā un  Alternatīvās aprū-
pes sociālais centrs.

Kopējais pašvaldības budžets ir ap 1mil-
jons 700 tūkstoši latu. Nākamajam gadam  
par projektiem Valsts kasei jāatdod kredīts 
vairāk kā  Ls 100 000. Ūdens saimniecības 
attīstība izmaksāja pašvaldībai kā līdzfinan-
sējums vairāk kā Ls 600 000, neskaitot  Eiro-
pas Savienības finansējumu.

Kas palika neizdarīts un kāpēc? Kādi 
ir nākotnes plāni?

  Kopumā viss ieplānotais tika izdarīts, 
un projektu realizācija vēl turpinās.

 Palika neuzlikti soliņi pilsētā, nesa-
kārtots Rīgas un Barkavas ielu krustojums, 
kurā darbi notekūdeņu savākšanai jau tika 
uzsākti rudens pusē; tie tad būtu pirmie 
darbi pavasarī.

Pietrūka laika, spēka, saprašanas vai 
traucēja neuzņēmība?  

 Cītīgi jāstrādā pie pilsētas labiekārtoša-
nas: plānojam  izveidot skaistu pilsētas cen-
trālo skvēru kā pilsētas vizītkarti. 

Būtu ļoti labi, ja izdotos realizēt Kosmo-
nautu ielas  daudzdzīvokļu māju siltināšanas 
projektus, kas pašlaik tiek gatavoti,  ko finan-
sēs paši dzīvokļu īpašnieki ar Eiropas Savie-
nības un pašvaldības līdzfinansējumu. Mums 
novadā vislielākās problēmas rada daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošana – mājas 
ir vecas, apkures sistēmas un siltumtrases 
nolietojušās. Grūti ir iedzīvotājiem ar rēķinu 
maksāšanu, un grūti iet arī SIA „DzKU”, jo 
bez naudas nevar nopirkt kurināmo un veikt 
citus remontdarbus.

2013. gadā jāaktivizē ģimeņu sporta dzī-
ve, rīkojot sporta svētkus visiem pilsētniekiem 
un bērniem, kuri nav sportisti. Mums ir lielisks 
paraugs – Murmastienes sporta svētki . 

Agrāk Varakļānos bija laba tradīcija – ri-
teņbraucēja Ribakova kausa izcīņa. Varētu to 
atjaunot – organizēt braucienu apkārt pilsētai 
ar velosipēdiem un ziemā –  distanču slēpo-
šanu pa ierīkotu trasi. Sporta veterāne – en-
tuziaste Santa Jokuma ar saviem domubied-
riem 23. februārī noorganizēja sporta dienu 
Varakļānu pils parkā. Šogad mēs budžetā 
paredzējām vairāk līdzekļus šādām sporta 
aktivitātēm.

Būtu labi, ja izdotos realizēt projektu par 
jaunu ražotni Stirnienē. Uzņēmējam esam iz-
nomājuši atbilstošu zemes gabalu, projekts 

Aizjoņojis vēl viens gads – 2012  

Pils ielas sociālā māja.

Bērnu rotaļu laukums pie Kosmonautu ielas 3. 
nama.

Lauma Ikše strādā 
zupas virtuvē.
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arī seniors. Mums nav neauglīgu strīdu, kašķa 
vai naida, kas tikai traucētu darbu. Mēs strādā-
jam mierīgi un lietišķi. Arī viens cilvēks nevar 
visu pareizi, bez kļūdām izlemt un izdarīt. Ar šo 
problēmu mēs, diemžēl, reizēm sastopamies 
un cenšamies to labot. 

Piemēram, daudz spriedām par trotuāru 
mehanizētu kopšanu, jo 6 sētniekiem bija jā-
paliek  bez darba. Izlēmām iegādāties trak-
toram  sniega birsti. Rādās, tas bija pareizs 
lēmums, jo nekad nav bijušas tik tīras visas 
ietves Varakļānos, īpaši šogad tik sniegotā 
ziemā. Visumā tieši pēdējos gados ir uzla-
bots ielu un trotuāru cietais segums.

Uz Domi nāk arī cilvēki ar pāridarījumu, 
apvainojumu,  dažādām ģimenes problē-
mām. Nav lielāka prieka, ja var kādam palī-
dzēt, ja cilvēks aiziet mājās mierīgs, apmie-
rināts. Dažreiz cilvēkam pietrūkst vien laba,  
sirsnīga vārda .    

Mums ir neatkarīgs Varakļānu novada 
laikraksts „Varakļōnīts”, kura redaktore ir Aina 
Jaunzeme; te mēs publicējam svarīgāko, kas 
novadā notiek, arī Varakļānu novada domē.         

Cik deputātu ir novada domē? Kāds 
ir Jūsu viedoklis par to skaita samazinā-
šanu?

Mums ir 13 deputātu, būs 9. Lēmums 
par deputātu skaita samazināšanu jau pie-
ņemts Saeimā. 

Samazināt deputātu skaitu diez vai va-
jadzēja; tas domāts, lai ietaupītu  līdzekļus. 
Mūsu deputātiem gadā kopējais budžets ir  
Ls 2000. Viens deputāts mēnesī saņem no Ls 
5 līdz  20 atkarībā no darba stundu ilguma un 
apmeklējumu skaita domes sēdēs un komi-
tejās. Tā ka nekāda liela naudas ietaupīšana 
nesanāks. Bet, pieņemot lēmumus, domes 
administrācijai ir vieglāk manipulēt ar mazā-
ku  deputātu skaitu.

Ko Jūs domājat par Varakļānu pilsē-
tas un novada ļaudīm?    

Mūsu novada ļaudis ir strādīgi, darbīgi 
un radoši. Lielākais vairums arī atsaucīgi un 
saprotoši. Dzīvojam kā lielā ģimenē, kur visi 
viens otru pazīst un viens par otru zina.

Pateicoties  biedrības „PAP” (vadītāja 
Staņislava Poče ) iniciatīvai un Ingas Grudu-
les projektam tika izveidots bērnu un jaunie-
šu atpūtas laukums Varakļānos. Šī pati bied-
rība izremontēja balto zāli Varakļānu kultūras 
namā .

PAP  realizēja luteriskās draudzes ieceri 
Laumas Ikšes vadībā, un tika ierīkota  „Zupas 
virtuve” Varakļānu Veselības aprūpes centra 
labi izremontētā pagrabtelpā; tiek izmantota 
Eiropas nauda, izsniedzot pat 100 zupas por-
cijas dienā varakļāniešiem uz vietas, un vien-
reiz nedēļā mobilā aprūpes grupa to nogādā 
vientuļajiem cilvēkiem mājās.

 Līga Upeniece, Ilona Skutele un citas 
māmiņas sapulcināja domubiedru grupu un 
izveidoja bērnu rotaļu laukumu pie daudzdzī-
vokļu mājas Varakļānos, projektam „Sabied-
rība ar dvēseli 2012” izmantojot  Nīderlandes 
naudu. 

Darbīgā Lidija Jostsone aktīvi rosās lab-
darības biedrībā „Pīlādzītis”, regulāri sagādā 
un izsniedz bez maksas dažādus apģērbus, 
apavus un citas lietotas mantas, īpaši bēr-

niem Varakļānos. 
  Ar skolotāju biedrības „Zemes bite” 

iniciatīvu (valdes priekšsēdētāja Edīte Grudu-
le) tiek īstenots liels darbs projekta „Sporta 
aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē” ie-
tvaros.

Ilzei Zepai un Jānim Vēveram ar dar-
bīgākajiem Murmastienes ļaudīm izdevās 
„uzburt” „Paaudžu taku” dzejnieces Martas 
Bārbales birzī un gar dīķi Ievu lejā.

 Projekts „Murmastienei ir jābūt!”, Soro-
sa fonda atbalstīts, ļaus atrisināt nozīmīgas 
problēmas skolas un ciema dzīvē – tiks izvei-
dots pirmsskolnieku rotaļu laukums, sakopta 
autobusu pietura kā turpinājums jau realizē-
tajam 1. kārtas projektam „Murmastiene – 
mūsu mājas“.

Mūsu novada lepnums un nākotne ir 
stiprās zemnieku saimniecības, kuras pama-
tā nodarbojas ar piensaimniecību un graud-
kopību. Ir arī tādas, kuras audzē kartupeļus, 
krūmmellenes u.c. Mūsu novada zemi nav 
izpirkuši ārzemnieki, tā pārsvarā pieder pašu 
cilvēkiem. Tur arī ir cerība, ka vecāku iesākto 
turpinās bērni.

Protams, arī mūsu novadā tāpat kā citur 
Latvijā  ir bez darba palikušie, kuriem mak-
sājam 100 latus mēnesī.  Pateicoties viņiem, 
pilsēta ir sakoptāka, skaistāka, tīrāka, īpaši 
vasarā. Viņi palīdz arī pašvaldības iestādēs 
veikt dažādus darbus; ir tādi cilvēki, kuri sevi 
parāda kā priekšzīmīgus darba darītājus  un 
tiek pieņemti pastāvīgā darbā šajā vietā. 
Diemžēl, ir arī tādi, kuri negrib strādāt, pār-
mērīgi lieto alkoholu, parazitē uz līdzcilvēku 
rēķina. 

Kā Jūs stimulējat ļaudis strādāt vēl 
labāk? Kas tiek darīts vai būtu jādara, lai 
cilvēki – jauni cilvēki neizbrauktu no nova-
da?

Katru gadu Latvijas dzimšanas dienā 18. 
novembrī tiek apbalvoti labākie novada ļau-
dis ar goda  un pateicības rakstiem. Ar nau-
das balvām godinām savus goda pilsoņus.

Par skaistu tradīciju ir izvērsušies nova-
da svētki  pils parka estrādē ar plašu paš-
darbnieku koncertu un daudzpusīgiem kultū-
ras pasākumiem, un sportiskām aktivitātēm. 
Piemēram, Ērģeļkoncerts Stirnienes baznīcā 
ar pazīstamo virtuozu – Ivetas un Jāņa Pelšes 
piedalīšanos vai skaistās balss īpašnieces Ie-
vas Paršas soloprogramma „Kādas sievietes 
stāsts”. Stirnienes tautas namā aktīvi darbo-
jas Ieva Zepa, kura ir arī baznīcas ērģelniece. 
Viņai izdodas kopā ar diriģentu Jāni Gruduli 
pulcināt daudz jaunu cilvēku un padarīt kul-
tūras dzīvi  krāšņāku.

Mūsu mūzikas un mākslas skolā katru 
gadu ap 120 audzēkņu no pašu un kaimiņu 
novadiem apgūst mūziku un mākslu. Kolek-
tīvs Ievas Melnes vadībā ir ļoti radošs un ar 
savu prasmi priecē skatītājus daudzos kultū-
ras pasākumos.

Pie mums, tāpat kā citur, pastāv bezdar-
ba problēma. Iespējams, jauni cilvēki neaiz-
brauktu projām, ja būtu kur strādāt. Mūsu 
spēkos pašlaik ir pamazām sakārtot infra-
struktūru un sakārtot vidi tā, lai būtu patīkami 
pašiem un mūsu ciemiņiem. 

Konkurss vasarā „Sakoptākā sēta” dar-

bojas  3 gadus un rada krāšņāku vidi, kurā 
dzīvojam. Labākajiem piešķiram   naudas 
balvas. Kopējais finansēšanas fonds noteikts 
līdz Ls  1000. 

Vasarā pils parkā sirsnīgi izskan „Karo-
tīšu svētki”,  kad katrs mazulis, kas dzimis 
iepriekšējā gadā, saņem sudraba karotīti ar 
iegravētu vārdu un uzvārdu.

Turpinām senu pilsētas tradīciju – kon-
kursu „Ziedi un mūzika Varakļānos”, kas pie-
skaņota kapusvētku laikam; tad tiek veidotas 
dažādas ziedu kompozīcijas un pilsētā „iero-
das “ dažādi tēli un figūras no puķēm, ar kat-
ru gadu skaistākas un izdomas bagātākas. 
Labākajiem pašvaldība izsniedz  prēmijas. 

Sveicam cienījamā vecuma cilvēkus (no 
85 gadiem) apaļās un pusapaļās jubilejās 
un dāvinām naudas balvas no 50 līdz 100 
latiem.

Jau trešo gadu pēc kārtas pulcējamies 
novada centrā un kopā aizvadām veco gadu 
un ar krāšņu salūtu sagaidām jauno.

Zinu, ka pašvaldības darbā esat vete-
rāne... Kādā no partijām Jūs sastāvat?

Man ir pedagoģiskā izglītība, bet par 
skolotāju esmu strādājusi maz. No 1987. 
gada iesaistījos  pašvaldības darbā: sekretā-
re, bāriņtiesas priekšsēdētāja, zemes komi-
sijas darbs Murmastienes pagasta padomē.  
No 1997. gada biju Murmastienes pagasta 
padomes priekšsēdētāja. Ieguvu jurista iz-
glītību, esmu tiesību zinātņu maģistre. Tā kā 
mazajos novados vēlēšanās nav obligāta 
prasība startēt no partiju sarakstiem, man 
nav bijusi nepieciešamība būt kādas partijas 
biedram.    

No 2009. gada darbojos Varakļānu no-
vada domē, kur,  apvienojoties Varakļānu 
pilsētai, Murmastienes un Varakļānu pa-
gastiem, tika  izveidots Varakļānu novads, 
kur saglabātas visas 16 iestādes novadā 
(Varakļānos: novada muzejs,  mūzikas un 
mākslas skola,  vidusskola,  kultūras nams, 
alternatīvās aprūpes sociālais centrs, bērnu-
dārzs,  bibliotēka, pansionāts; Murmastienē: 
feldšerpunkts, pamatskola, kultūras centrs, 
bibliotēka; Stirnienē: pamatskola, kultūras 
nams, bibliotēka, feldšerpunkts). Pašvaldībai 
ir divi SIA, kur tā ir simtprocentīga kapitāldaļu 
turētāja:  SIA „DzKU” un  SIA „Veselības ap-
rūpes centrs”.

 Mūsu novads ir viens no mazliet vairāk 
kā 30 mazākajiem valstī. No vienas puses tā 
ir mūsu priekšrocība – dzīvojam saticīgi un 
draudzīgi kā viena liela ģimene kur pazīstam 
viens otru, rūpējamies viens par otru, mums 
ir labi. Protams, ar mūsu viedokli nerēķinās 
ministrijās... Bet liela novada paspārnē mēs 
būtu nomale, ar kuru arī maz rēķinātos. 

Vai Jūs izvirzīsiet savu kandidatūru 
vēlēšanām?

Varbūt mana atbilde liksies dīvaina, bet 
vēl neesmu izlēmusi. Nekad neesmu bijusi  
godkārīga, bet godīga vienmēr esmu cen-
tusies būt. Cilvēkos – sevišķi politiķos – vis-
augstāk vērtēju godīgumu. Drīzāk, ka vēlēša-
nās startēšu.

Paldies par lietišķo sarunu. Lai izdo-
das viss, kas iecerēts!

Rita Liuke
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Idejas dzirkstele pārtop ugunskurā

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

23. febtuāris šogad bija ar izcili jau-
kiem laika apstākļiem apveltīta ziemas 
diena, kur dominēja sportiskas aktivitātes 
un netrūka arī jautrības. Estrādē sporta 
dienas dalībniekus sagaidīja sekretariāta 
meitenes, kuras reģistrēja sportot gri-
bētājus. Sacensību tiesnešu komanda 
raudzījās, lai tiktu ievēroti noteikumi un 
reģistrēti rezultāti.

Sasildīties un atgūt spēkus pēc veik-
tajām distancēm ļāva Aijas un Birutas uz 
ugunskura vārītā zupa un zāļu tēja.

Aktīvi bija  visu paaudžu ziemas prie-
ku cienītāji - gan mazi bērni, gan seniori, 
meitenes un zēni, sievietes un vīrieši. Ve-
cāki priecājās par bērnu panākumiem un 
bērni atbalstīja savus vecākus.

Visapkārt valdīja pozitīvas emocijas, 
cilvēki bija atvērti. Ne visi, kuri atnāca uz 
šo pasākumu, bija nodrošināti ar slēpēm.  
Tas nebija šķērslis – dalībnieki viens ot-
ram aizdeva gan slēpes, gan zābakus.     

 Arī daudzi skeptiski noskaņotie ap-
meklētāji pēkšņi izjuta nepārvaramu vēl-
mi kļūt par sacensību dalībniekiem un 
drīz vien veica slēpošanas trases kilomet-
rus un sacentās pat biatlonā.

 Pirmsskolas un sākumskolas bērni 
bija ļoti aktīvi. Neviens slēpju pāris nestā-
vēja dīkā. 

Tā nu ideja, kurā sākotnējā vēlme sa-
censties slēpošanā savā starpā bija tikai 
diviem varakļāniešiem – Santai Jokumai 
un Viktoram Eidukam, pārtapa par JAUT-
RO SPORTA DIENU.

Šai idejai palikt tikai par ideju neļā-
va:

Varakļānu novada pašvaldības iz-
pilddirektors Māris Justs –  savai zem-
nieku saimniecībai piederošās tehnikas 
izmantošana parka un estrādes  teritori-
jas attīrīšanai   no sniega atbilstoši spor-
tiskām aktivitātēm, pieaugušo slēpoša-
nas inventāra sarūpēšana no Atašienes 
vidusskolas;

PII „Sprīdītis” (Ilga Mestere) pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar slēpēm;

Aina Kanča – izcila slēpošanas ins-
truēšana bērniem iesācējiem, kā arī pras-
mīga bērnu slēpošanas sacensību vadī-
šana;

Oskars Kančs – profesionāla jaun-
sargu koordinēšana biatlona sacensību 
veiksmīgai norisei;

Biruta Tropa un Aija Ščucka – neizsa-
kāmi gardas tējas un zupas gatavošana 
ar mīlestību;

Jānis Krasts – precīza sacensību  
tiesneša pienākumu veikšana;

Kaspars Eiduks – ziemas diskotēkas 
vadīšana;

Anatolijs Tučs – atsaucīga transporta 
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

pakalpojumu sniegšana;
Inga Vilkauša – improvizētu  kakla-

saišu un  diplomu izgatavošana;
SIA „Meiers” – oriģinālu dāvanu sa-

rūpēšana;
Edgars Latkovskis – īpaši izturīgu 

materiālu sagādāšana slēpošanas dis-
tances norobežošanai; 

Laurita Broka un Paula Jukšinska – 
teicama sacensību sekretariāta darbības 
nodrošināšana.
Aktīva  jautrās sporta dienas vērotāja un 

dalībniece Vineta Šminiņa

SPORTA DIENAS SACENSĪBU 
REZULTĀTI

Distanču slēpošana sievietēm. 13 
dalībnieces.

1. vietā – Lilija Latkovska  2. vietā – 

Dace Ozoliņa, 3. vietā – Vineta Šminiņa.
51 g.+... 1. vieta Annai Stivreniecei.
Distanču slēpošana vīriešiem. 17 

dalībnieki.
18 – 30 g. 1. vietā Aivis Broks.
30 – 50 g. 1.vietā Ainārs Ančevs, 2. 

vietā Ivars Šminiņš, 3. vietā Arnis Broks.
51 g. +... 1. vietā Pēteris Plots, 2. vietā 

Jānis Senkāns, 3. vietā Zenons Zeimuls
Distanču slēpošana bērniem līdz 

10 gadu vecumam. 19 dalībnieki.
1. vietā Renārs Kalniņš, 2. vietā Ro-

berts Upenieks, 3. vietā Evita Upīte. Sa-
censību jaunākā dalībniece Elīna Ozoliņa.

Distanču slēpošana bērniem no 
10g. +... 15 dalībnieki.

Zēni: 1. vietā Armīns Broks, 2. vietā 
Jēkabs Leišs, 3. vietā Rinalds Mozuls.

Meitenes: 1. vietā Laura Slūka, 2. vietā 

Roberta Šminiņa, 3. vietā Liene Drozda.
Biatlons 18 dalībnieki.
Vīriešiem no 30+ 1. vieta Aināram 

Ančevam, 2. vieta Mārim Justam, 3. vieta 
Arnim Brokam.

Vīriešiem no 50 + 1. vieta Jānim Sen-
kānam, 2. vieta Pēterim Plotam, 3. vieta 
Zenonam Zeimulam.

Sievietēm – 1. vieta Vinetai Šminiņai, 
2. vieta Ilgai Mesterei, 3. vieta Birutai Bri-
cei.

Ģimeņu stafetē piedalījās 10 ģime-
nes: Masaļsku ģimene – 1. vieta, Justu ģi-
mene – 2. vieta, Meieru ģimene – 3. vieta, 
Guntara Kanča ģimene, Meļņu ģimene, 
Upenieku ģimene, Mārtiņa Kanča ģimene, 
Broku ģimene, Vecozolu ģimene, Šminiņu 
ģimene.

Valērija Bukovska foto 
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Noslēgusies Varakļānu novada 
vokālo ansambļu skate

Murmastienes kultūras centra jauktais 
vokālais ansamblis „Taktika".

Saulainā 2. marta pievakarē Stirnienes 
tautas namā pulcējās Varakļānu novada vo-
kālie ansambļi, skatītāji un žūrijas pārstāvji 
uz pirmo Varakļānu novada vokālo ansam-
bļu skati.

Līdzās pavasara smaržām gaisā virmo-
ja gan neliels satraukums, gan arī pacilājo-
ša svētku sajūta. 

Varakļānu novada vokālie ansambļi 
bija nopietni gatavojušies skatei, un to no-
vērtēja arī žūrijas pārstāvji: Madonas koru 
apriņķa virsdiriģents Ārijs Šķepasts, Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas studente un vokālo 
ansambļu vadītāja Ilze Grēvele, Varakļānu 
novada pašvaldības izpilddirektors Māris 
Justs.

Žūrijas pārstāvjus saviļņoja Varakļānu 
kultūras nama vīru vokālā ansambļa (va-
dītāja Agnija Strūberga) dziedātā Jāņa Lū-
sēna dziesma „Mazu brīdi pirms”, un viņi 
piešķīra vīriem II pakāpes diplomu.

Ir liela māksla iet caur dzīvi ar smaidu 
un skanīgu dziesmu azotē, un tāpēc  žūri-
ja ar cieņu pasniedza Varakļānu kultūras 
nama senioru sieviešu vokālajam ansam-
blim „Sidrablāses” (vadītāja Agnija Strūber-
ga) II pakāpes diplomu.

Stirnienes tautas nama sieviešu vo-
kālais ansamblis „Varavīksne” (vadītāja 
Agnese Solozemniece) uz žūriju atstāja 
inteliģentu un elegantu dāmu iespaidu un 
ieguva I pakāpes diplomu.

Toties Murmastienes kultūras centra 
jauktais vokālais ansamblis „Taktika” (vadī-
tāja Teresija Pelša), žūrijasprāt, bija izvēlē-
jies pareizo taktiku skatei un repertuāram, 
un tieši tāpēc nopelnīja visvairāk punktu un 
saņēma I pakāpes diplomu.

Varakļānu novada vokālos ansambļus 
svētkos sveica arī Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja Modra Vilkauša un novēlēja, 
lai ansambļu dalībnieki saglabā savu dzies-
mas mīlestību un lai mums izdodas šādu 
skaistu ansambļu sadziedāšanos un skati 
novadā ieviest par tradīciju.

Kristīne Strode,
Varakļānu novada kultūras darba metodiķe

Ievas Grēveles foto

Varakļānu kultūras nama vīru vokālais ansamblis.

Varakļānu kultūras nama senioru sieviešu 
vokālais ansamblis „Sidrablāses".

Pasākuma vadītāji Anete Vintiša 
un Mārtiņš Upenieks.

Stirnienes tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Varavīksne".
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Marts aicina palūkoties uz visām de-
besspusēm un ielīksmot skatu ar pavasa-
ra jausmām – putnu dziesmas noskaņotas 
citā tonī, sniegs baltum balts, bet spodrā 
saule jau atsedz pa tumšam krikumiņam. 
Katrs meža ieloks, krūmu puduris un 
koku skupsna krāsojas intensīvākos to-
ņos, zem maldinošā klusuma mizas pul-
sē nerimstošas dzīvības alkas. Un cilvēka 
sirds krūtīs priecīgi elpo – drīz, drīz gaisos 
izplēnēs tumšums un drūmums, rokas 
knaši tieksies sakārtot, pielabot, sapost, 
un soļi naski piebiedrosies tērcītēm – uz 
pavasari, uz prieku, uz jaunu dzīvi!

Un kad saule tik dāsna, ka spoži balti 
balo linu audekli un stellēs viegli rit deķu 
raksti, kad ziemas rāmums devis laiku 
čakliem pirkstiem, radošai domai un dar-
ba tikumam, kad pavērta paaudžu pūra 
lāde un dienasgaismā izcelts gadiem 
darinātais un ar mīlestību rūpētais, ir laiks 
ļaužu priekam rādīt godam veikto. Tā ta-
pusi izstāde Stirnienes tautas namā, kas 
veidota no apkaimes iedzīvotāju darbiem 
– te nav tikai dzīves nepieciešamības pie-
prasītie ikdienas rokdarbi. Te ir mīlestības 
darbi – ik cimdu pāris un zeķe, ik gultas 
sega un izšūdināts dvielis, ik mežģīne, 
šūta glezniņa, plecu lakats vai dāvanu 
kārbiņa ir tūkstošreiz apmīļoti darba pro-
cesā, pacietīgi darināti, knibināti, margoti 
un cakoti. Un katrs pieskāriens bijis no 
sirds, lai arī daudzi vaicājam – kur rasts 
laiks nebeidzamo saimes darbu, bērnu 
rosības un ikdienas notikumu vidū.

Mēs visi pazīstam vīrus, kuri, darbā 
satumsnējušām rokām, ar savu ikdienas 
sūrmi un rūpju rievu, strādā visu mūžu 
uzticīgā mīlestībā Latvijas zemei, bet viņu 
dvēsele ar sudraba stīdziņām stiepjas uz 
debesīm – kur gars svabadi lido un kur 
mākoņu zirgi auļo, kur pasaule šķiežas 
viskošākajām krāsām, kur dzimtās zemes 
skaistums un tālo robežu nojausmas. 
Katrs šis vīrs savu talanta zelta dālderi 
ielicis  prieka darbā – ieraugot un apda-
rinot sakni vai koka izaugumu, izgrebjot 
karotes – katru no cita visneiedomāja-
mākā koka – pat pīlādža, ievas, akācijas, 
izgatavojot rotājumus, galdiņus, soliņus, 
pēc garas un smagas darba dienas atļau-
joties sapņu piepildīšanai – ar zīmuli, otu, 
krāsu kastīti un paleti. Cik mānīga ir cil-
vēka āriene! Nereti iedomājamies māks-
liniekus ar melnām, garām matu cirtām, 
plandošā apmetnī, bohēmas virpulī, kai-
rinošu mūzu un vīna smaržas apņemtus. 
Mēs maldāmies – pat vienkārši lauku vīri 
mums blakus ir mirdzošas gara mantības 
īpašnieki, pat cilvēks ar slimības savilk-
tiem pirkstiem top par radītāju – noticot 
sev, savam talantam un ļaujoties mīlestī-
bai uz savu sapni.

Izstādīto darbu autori: Anna Āboli-

Sērsnu mēnesis Stirnienē

ņa, Veronika Āboliņa, Andrejs Bistrovs, 
Vents Indāns, Aloizs Justs, Elza Juška, 
Evija Kanča, Jāzeps Krasovskis, Zuzanna 
Maurāne, Aija Mazure, Anastasija Mozga, 
Helēna Rokule, Anita Sirmā, Anna Tocma-
cāne. Pateicamies un lepojamies!

Un tad Gavēņa klusumu uz mirkli pār-
trauks sv. Jāzepa svētki, kā izsenis skaļāk 
izskanēs valodas un nošalks priecīgi, ve-
selību un dzīvotsparu nesoši smiekli. Par 
gigantiskām lustīgo vitamīnu dozām un 
porcijām Jezupa dīnas ieskaņās 16. mar-
tā plkst. 15.00 rūpēsies apkaimes ama-
tierteātru dalībnieki – no Murmastienes, 
Dekšārēm, Nagļiem, Stabulniekiem, Sīļu-
kalna pensionāru klubiņa, dejos „Bokōnu 
bryuklines”, dziedās Varakļānu „Sidrablā-
ses” un darbosies paši Stirnienes mazie 
un lielie pašdarbnieki.

Marta pēdējā nedēļa sāksies ar Pū-
polsvētdienu – 24. martā plkst. 11.30 Stir-
nienes dievnamā izskanēs mums ierasti 
14. augusta naktī Aglonā dzirdamie Krus-
taceļa dziedājumi un garīgās apceres ar 
Boļeslava Sloskāna tekstiem. Arī Klusā 
nedēļa aizritēs mūžvecajās tradīcijās – 
ar aizēnotiem logiem pie Ciešanu altāra, 
ar adorāciju un gulēšanu krustā Lielajā 
Piektdienā, ar apklusušiem zvaniem un 
ērģelēm, ar aicinājumu sievietēm šajās 
svētajās dienās nākt baznīcā apsegtu 
galvu, ar uguns, ūdens un ēdienu svētī-
šanu Lielajā Sestdienā, līdz Lieldienu rītā 
trompetes un ērģeles spožās skaņās un 
kora balsu kuplais dunējums vēstīs visai 
apkaimei – patiesi, patiesi Viņš ir augšām-
cēlies! 

Stirnienes Ieva
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Ēnu dienas
 Biznesa izglītības biedrība Junior Ac-

hievement – Young Enterprise Latvija Ēnu 
dienu organizē jau trīspadsmito gadu. 
Varakļānu vidusskola šajā organizācijā 
ir jau trešo gadu, tāpēc mūsu skolēniem 
tiek dota iespēja Ēnu dienā piedalīties, 
reģistrējoties janvāra beigās portālā www.
enudiena.lv. Šogad šo izdevību projekta 
nedēļas ietvaros izmantoja daudzi 7. – 12. 
klašu skolēni, kas domā par savu nākot-
ni un profesiju, ko varētu apgūt. Ne visus 
pretendentus ēnu devēji akceptē, jo gri-
bētāju ir ļoti daudz. Priekšroka tiek dota 
tiem skolēniem, kuru motivācijas vēstules 
ir pamatotākas. Paveicās deviņpadsmit 
Varakļānu vidusskolas skolēniem, kas 
ēnoja:

7. klase
Gundars Vīgulis – Valsts Robežsar-

dzes Ludzas pārvaldes kinologus;
Santa Tropa – Rēzeknes Augstskolā 

vides inženieri;

Klaudija Frolova – Rēzeknes Augst-
skolā Dizaina fakultātes dekānu;

Jana Rēze – Rēzeknes Augstskolā 
Ķīmijas laboratorijas vadītāju;

Mairis Kančs – Ludzā, Latvijas Ro-
bežsardzes Valsts aviācijas bāzes heli-
koptera pilotu;

Sintija Ikauniece – viesnīcas „Hotel 
Rēzekne” vadītāju.

8. klase
Inuta Nagle – Rīgas Mūzikas un 

Rakstniecības muzejā stājgleznu restau-
ratori;

Laura Prusakova – Rīgā, „Studio 
X1” horeogrāfi. 

9. klase
Edgars Sondors – Rīgā, Datortīkla 

administratoru ABB birojā; 
Kaspars Eiduks – Rīgā, Latvijas Ra-

dio skaņu ierakstu inženieri; 
Reinis Sprindžs – Rīgā, Banku 

Augstskolas Sociālo portālu administra-
toru;

Kristiāna Krūmiņa – Rēzeknes Augst-
skolā Sabiedrisko attiecību speciālisti;

Sanda Ozoliņa – Valsts Robežsar-
dzes Ludzas pārvaldes kinologus.

11. klase
Daiga Sondore – Rīgas pilsētas 

Centra rajona tiesas priekšsēdētāju, kā 
arī tiesnesi, tiesneša palīgu un tiesas sēžu 
sekretāri;

Annija Strode – Mārupē, portāla 
draugiem.lv  reklāmas projektu vadītāju;

Zane Zalužinska – Rīgā, ķirurgu – 
onkologu.

12.a klase
Edijs Selickis – Rīgā, Bērnu klīniskās 

slimnīcas medicīnas iekārtu inženierus. 
12.b klase
Loreta Šķēle – Ogrē, Bērnu fiziote-

rapeiti;
Jānis Vilcāns – Teiču rezervāta dar-

binieku.
Jāsaka lielu paldies šo skolēnu ve-

cākiem, kas savus bērnus atbalstīja gan 
morāli, gan finansiāli. Arī nākošgad šāda 
iespēja tiks sniegta jebkuram skolēnam, 
ja tikai būs pašu interese un iniciatīva.

Informāciju sagatavoja M. Selicka

Projektu nedēļa Varakļānu vidusskolā
2. klase projektu nedēļā gatavojās 

konkursiem.
Piedalījās Latvijas Bankas at-•	

balstītajos konkursos „Veselība ikdienā” 
un „Radošs un uzņēmīgs”. Skolēni zī-
mēja zīmējumus, kuros attēloja veselīgu 
dzīvesveidu. Konkursā „Radošs un uzņē-
mīgs” tika veidota „Mana vārdnīciņa” ar 3 
paaudžu skaidrojumu ar piemēriem.

CSDD atbalstītajā konkursā •	
„Ceļo droši” skolēni zīmēja dažādas si-
tuācijas, kurās jāievēro drošība.

Lielāku interesi izraisīja zīmē-•	
jumu sagatavošana konkursam „Iestādi 
savu koku!”, kur varēja ļaut vaļu izdomai, 
ne tikai zīmējot, bet pat projektējot dārzus 
un parkus.

Projektu nedēļas ietvaros notika •	
arī sporta diena „Ziemas prieki” ar piko-
šanos, braukšanu ragaviņās, veicot da-
žādas stafetes.

Ināra Laura

3. klases projektu nedēļas galve-
nais notikums bija Vecmāmiņu diena. 
Pasākums tika organizēts ar mērķi veidot 
un stiprināt saikni starp dažādām paau-
dzēm.

Pirms pasākuma bērniem tika dots 
uzdevums intervēt savas vecmāmiņas 
par viņu bērnību. Atbildes apkopojām 
anketās, kas sastāvēja no bērnus saisto-
šiem, vienkāršiem jautājumiem. Piemē-
ram, kādi bija vecmāmiņu mīļākie kāru-
mi, ar kādām rotaļlietām viņas spēlējās, 
kādas blēņas darīja, kādus pienākumus 
veica mājās, par ko sapņoja, priecājās 

Nākotnes māja 3. klase. Biomīmikrija 4. klase.

Mācos no dabas.
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Vecvecāku dienā pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

un bēdājās.
Ar lielu prieku un centī-

bu gatavojām apsveikumus 
un ziedus, ar ko pārsteigt 
vecmāmiņas. Klasi dekorē-
jām ar daudzām lielām un 
mazām papīra sirsniņām. 
Bērni mācījās dzejoļus un 
tautasdziesmas. Katrs bija 
atbildīgs, lai pasākums iz-
dotos.

Kopā ar vecmāmiņām 
spēlējām dažādas spēles, 
dziedājām dziesmas. Vec-
māmiņas atcerējās savus 
spilgtākos bērnības dienu 
notikumus.

Pasākuma noslēgumā 
dzērām tēju un cienājāmies 
ar vecmāmiņu sarūpētajiem 
gardumiem

Ingrīda Melne
5. klase
Mūsu klases projektu 

nedēļas tēma bija „Droša 
ikdiena”.

Projektu nedēļas laikā 
tikāmies ar Glābšanas die-
nestu pārstāvjiem.

Pirmdienā pie mums 
atbrauca Varakļānu iecirkņa 
policisti, kas iepazīstināja ar 
savu darba ikdienu, parādī-
ja mums policijas mašīnu. 
Ļāva tajā iesēsties un iejus-
ties policista lomā.

Otrdienā apmeklē-
jām Ugunsdzēsēju depo. 
Ugunsdzēsēji parādīja di-
vas lielas mašīnas ar pilnu 
aprīkojumu un stāstīja par 
ugunsdrošības noteiku-
miem un to ievērošanu.

Trešdienā pie mums 
viesojās skolas medicīnas māsiņa, kas 
mācīja, kā pareizi rīkoties traumu gadī-
jumos. Noskatījāmies filmu par pirmās 

6. klase – Nākotnes auto.

Nākotnes māja 8. klase.

Biomīmikrija 8. kl.

Viešūra kalnā.

neatliekamās palīdzības 
sniegšanu.

Ceturtdienā – kopsa-
vilkums par visu redzēto, 
dzirdēto un izjusto. Ap-
kopojot dzirdēto un re-
dzēto, zīmējām sienas 
avīzes un veidojām gal-
da spēles 

Piektdienā – jaukais 
klases vakars ar mūziku, 
našķiem, trakulībām un 
izveidoto galda spēļu iz-
spēlēšanu.

Projektu nedēļā ie-
guvām daudz vērtīgas 
informācijas un noderīgu 
padomu.

Daira Zepa

7. klase
Projektu nedēļas 

ietvaros skolēniem tika 
piedāvāta iespēja pie-
dalīties vairākos radoša-
jos konkursos. 4 skolēni 
piedalījās konkursā „Mit-
rāji manām acīm”, tika 
izgatavoti maketi, zīmēti 
zīmējumi, labākie nosūtīti 
konkursa finālam. Pārējie 
piedalījās biznesa pasa-
ku konkursā, izvērtējot 
pasakas, uz konkursa 
noslēgumu tika nosūtīta 
Riharda Juškas uzrakstī-
tā pasaka.

Projekta nedēļu 
noslēdzām ar atraktīvu 
braucienu uz Viešūru 
kalnu.

Aina Jaunzeme

Projektu „Mācoties 
no dabas” realizējām skolas projektu ne-
dēļā . Projekta laikā skolēni iepazinās ar 
biomīmikriju kā zinātni, ilgtspējīgu dabā 

un videi draudzīgu nākotnes transpor-
tu. Skolēni devās dabā, lai pētītu dabas 
objektu formas, virsmu, dzīvo organismu 
mājokļus un dzīvi tajos. Apmeklēja Varak-
ļānu novada muzeju, lai pētītu, kā senie 
latvieši dabas likumsakarības  izmantoju-
ši, darinot  sadzīves priekšmetus.

 Skolēni veica aktivitāti „Cik ilgtspē-
jīgi esam?”, spēlēja spēli „Transports”, 
veidoja „Nākotnes mājas ideju zirnekli”, 
zīmēja nākotnes transporta modeļus un 
iekārtoja izstādi.

Mācījās analizēt spēles un eksperi-
mentu rezultātus, spriest, grafiski attēlot 
informāciju plakātos un prezentēt paveik-
to, un aizstāvēt savu viedokli.

Projekta laikā skolēni izveidoja biomī-
mikrijas modeļus: „Kāju masieris”, deko-
ru „Gaisa mitrinātājs”, unikālu krēslu – vil-
ni „Vasaras sapnis”, nākotnes transporta 
modeļus, kuri darbojas ar saules bateri-
jām, virsbūves, veidotas no videi draudzī-
giem materiāliem, eko māju modeļus ar 
paceļamiem jumtiem. Māju apsildīšanai 
izmantoja zemes siltuma enerģiju, jumtu 
segumiem – dakstiņus, niedres, skaidas, 
logu aptumšošanai – „ekoloģiskos aiz-
karus”. Skolēni apkopoja informāciju par 
dabā novēroto, izveidoja  un prezentēja 
paveikto projekta nedēļas noslēgumā. 
Pilnveidoja prasmi sadarboties grupās 
un uzņēmās atbildību par grupas darba 
rezultātu.

Projektā piedalījās 4. klase( Inga 
Strode), 6. klase (Līga Mālniece), 3. klase 
(Ilze Eiduka), 8. klase (Ilga Krūmiņa, Aina 
Kazāka). 

Aina Kazāka

12.b klases skolēni projektu nedēļas 
laikā nopietni gatavojās valsts pārbaudes 
darbiem, veidoja aprakstu par sevi un 
piedzīvoto šajos 12 gados Varakļānu vi-
dusskolā, kā arī piedalījās savas klases 
krēslu pārtapšanas procesā, piešķirot 
tiem krāsaināku un atraktīvāku izskatu.   

Kl. audz. Lolita Briška                                                                                                                                

14. februārī  bērnudārzā  „Sprīdītis” 
tika uzņemti ļoti mīļi ciemiņi – bērnu vec-
māmiņas un vectētiņi.  Tā  bija diena, kas 
piepildīta ar mīlestību un kopā būšanas 
prieku. Ar mulsu smaidu sejā, mazliet 
satrauktu sirdi vecvecāki vēra bērnudār-
za durvis, un kas tad te? – „Sprīdītī” šajā  
dienā bija uzplaucis pavasaris.  Ar smai-
du sejā, spārniņus vēcinādama, visus 
sagaidīja punktainā mārīte, norādīdama, 
ka visiem jādodas uz otrā stāva zālīti. 
Vecvecāki bija sapulcējušies kuplā pul-
ciņā (pārsvarā gan omītes) un priecīgi 
gaidīja savus mazbērniņus. Un te nu viņi 
nāca – kopā ar savām audzinātājām un 

auklītēm, tērpušies pavasara ziedu rotā, 
katra grupiņa savā krāsā. Pēc bērnu-
dārza vadītājas Ilgas Mesteres uzrunas 
mārīte (metodiķe Aija Apeine) un taure-
nītis (muzikālā audzinātāja Līva Kanča) 
devās ceļā pa puķu pļavām, jo arī viņas 
vēlējās atrast savas  vecmāmiņas un sa-
vus vectētiņus. Viņu ceļojums bija garš, 
bet skaists un patīkams. Omītes un opīši 
kopā ar mārīti un taurenīti paciemojās 
piecās – dzelteno pieneņu, sārto tulp-
ju, trauslo sniegpulkstenīšu, smaržīgo 
vijolīšu un balto vizbuļu pļavās. Šajā 
brīnišķīgajā ceļojumā skanēja daudzas 
dziesmas, dzejoļi, tika dejotas dejas 

un rotaļas. Katrs priekšnesums bija kā 
pateicība vecvecākiem. Viņu sejās bija 
redzams mulss lepnums par saviem 
mazbērniem un acīs ik pa laikam sarie-
sās tikko manāms miklums. Ceļojuma 
beigās, kad visi vecvecāki bija laimīgi at-
rasti, bērni dāvināja pašdarinātus ziedus 
no savām puķu pļavām. Mīļi apskāvieni, 
bučas, laimīgi smaidi – tāds bija šī krā-
sainā pasākuma noslēgums.

Paldies „Sprīdīša” radošajam ko-
lektīvam par sagādātajām saulainajām 
emocijām, par tik mīļu un labi sagatavo-
tu ikgadējo, tradicionālo pasākumu! 

   Vecvecāku vārdā – omīte Modra
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Sociālais darbs ir palīgs, nevis glābējs II 
Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas 
mums pieder, vienalga, vai tā būtu mai-
ze vai māja, doma vai sapnis, un zināt, 
ka ir kāds, kas to saņem.  /Z.Mauriņa/

Šodien sociālās drošības sistēmu 
Latvijā veido valsts sociālā apdrošināša-
na, sociālā palīdzība un sociālie pakal-
pojumi. 

Sociālo apdrošināšanu organizē 
valsts, lai apdrošinātu personas vai tās 
apgādībā esošo personu risku zaudēt 
darba ienākumu sakarā ar sociāli apdro-
šinātās personas slimību (slimības pa-
balsts), invaliditāti (invaliditātes pensija), 
maternitāti (maternitātes un paternitā-
tes pabalsts), bezdarbu (bezdarbnieka 
pabalsts), vecumu (pensijas pabalsts), 
nelaimes gadījumu darbā vai saslimša-
nu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā 
arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli 
apdrošinātās personas vai tās apgādībā 
esošās personas nāvi.

Sociālā palīdzība un sociālie pakal-
pojumi paredzēti personām, kuras „it kā 
izkritušas” no iepriekš minētā sociālā 
apdrošināšanas tīkla. Personas, kuras 
negūst pietiekamus ienākumus no dar-
ba, kuras saviem spēkiem nespēj no-
drošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības un kuras nesaņem ne no viena 
cita kāda veida palīdzību. Šie pakalpoju-
mi valstī ir uzdoti veikt pašvaldībām, at-
tiecīgi nosakot pabalstu veidus un izvei-
dojot attiecīgās institūcijas Sociālā palī-
dzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, 
kuru atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 5. pantam 
klientam sniedz, pamatojoties uz viņa 
un ģimenes materiālo resursu – ienāku-
mu un īpašuma novērtējumu, individuāli 
paredzot katra klienta līdzdarbību soci-
ālās situācija uzlabošanā. Valstī ģimene 
(persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vi-
dējie ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepār-
sniedz 90 latu un ja: 

tai nepieder naudas līdzek-- 
ļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums 
(zeme, mežs, ēkas, kuru kadastrālā vēr-
tība nekustāmajam īpašumam kopā ne-
pārsniedz Ls 2000); 

tā nav noslēgusi uztura līgu-- 
mu; 

tā nesaņem ilgstošas sociālās - 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas in-
stitūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā 
neatrodas ieslodzījumā; 

persona ir reģistrējusies Nodar-- 
binātības valsts aģentūrā kā bezdarb-
nieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 37. panta 

pirmajai daļai.

Sociālo pakalpojumu un palīdzības  
likuma 35. pants nosaka šādus sociālos 
palīdzības pabalstu veidus:

Pabalsts garantētā minimālā 1. 
ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, 
kuru piešķir par trūcīgām atzītām ģime-
nēm (personām) un kuras piedalās līdz-
darbības pasākumos (ar valdības lēmu-
mu no 2013. gada 1. janvāra pabalsts 
samazināts līdz 35 latiem);

Dzīvokļa pabalsts, 2. kura apmē-
ru, izmaksas kārtību un personas, kuras 
saņems šo pabalstu, reglamentā pašval-
dību saistošie noteikumi. Varakļānu no-
vada 27.05.2010.saistošo noteikumu Nr. 
4 „Par sociālo palīdzības pabalstiem un 
sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļā-
nu novadā” 3. punkta 3.2. apakšpunkts 
nosaka, ka dzīvokļa pabalstu  līdz Ls 60 
gadā piešķir Varakļānu novadā dzīvo-
jošām (deklarētām) trūcīgām ģimenēm 
(personām), atsevišķi dzīvojošiem vien-
tuļiem pensionāriem un 1. un 2.  grupas 
invalīdiem, ja uz katru ģimenes locekli 
vidējais ienākums mēnesī nepārsniedz 
0,7 valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas;

Vienreizējs pabalsts ārkārtas 3. 
situācijā, kuru piešķir neizvērtējot per-
sonas ienākumus, ja stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ 
tā nespēj apmierināt savas pamatvaja-
dzības.

Ja izmaksāts GMI un dzīvokļa pa-
balsts, pašvaldībām ir tiesības izmaksāt 
citus pabalstus budžeta ietvaros. Vara-
kļānu novada dome 27.05.2010. sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 ,, Par sociālo 
palīdzības pabalstiem un sociālo pakal-
pojumu sniegšanu Varakļānu novadā” 
noteikusi vēl citus sociālās palīdzības 

Policijas 
informācija

01.02. Murmastienes pag. „Puščās” 
pēc saindēšanās ar medikamentiem Ma-
donas slimnīcā nogādāta pils. L.

01.02. Varakļānos, Barkavas ielā 
14, bez īpašnieces atļaujas paņemts 
istabas spogulis.

04.02. Murmastienes pag., Jau-
natnes ielā 14, no somiņas nozagts 
pils. L. piederošais naudas maks ar 
dokumentiem un naudu. 

06.02. Saņemts iesniegums par 
Stirnienes pamatskolas fasādes sabojā-
šanas faktu, 2012. gada 11. decembrī.

07.02 Laika posmā no 12.11.2012. 
līdz 07.02.2013. pils. A. nav norēķi-
nājies par saņemtajām precēm SIA 
„JILLS”.

09.02. Murmastienē, Dārza ielā 1, 
nozagts pils. G. piederošais mobilais 
telefons LG.

20.02. Varakļānos, caur pils. R. 
piederošo bankas kontu svešas per-
sonas noformējušas vairākus ātros 
kredītus.

25.02. Varakļānos, Rēzeknes ielā 
1, nenoskaidrots vadītājs ar neno-
skaidrotu transportlīdzekli sabojāja 
pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdī-
tis” žogu. 

M. Lindāns

pabalsta veidus:

1. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem (atbilstoši 
LR Ministru kabineta 15.11.2005. notei-
kumiem Nr. 857 „Par sociālajām garan-
tijām bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc aprūpes beig-
šanās”

2. Brīvpusdienu pabalsts (tiesības 
saņemt  ir Varakļānu novada trūcīgo 
ģimeņu bērniem, kuri mācās arodvidus-
skolās (0.60 Ls/dienā) un Varakļānu no-
vada pamatskolās, vidusskolā (0.35 Ls/
dienā); 

3. Pabalsts medicīnisko izdevumu 
apmaksai (trūcīgām personām, vientu-
ļiem nestrādājošiem pensionāriem un 1. 
un 2. grupas invalīdiem, ja uz katru ģi-
menes locekli vidējais ienākums mēnesī 
nepārsniedz 0,7 valstī noteiktās minimā-
lās mēneša darba algas, daļēju medicī-
nisko izdevumu segšanai 50% apmērā 
no izlietotās summas, bet ne vairāk kā 
pusi no valstī noteiktās minimālās mēne-
ša darba algas apmēra gadā);

4. Pabalsts pirmsskolas iestādē 5 
– 6 gadīgo bērnu apmācībai (trūcīgo ģi-
meņu bērniem, kuri mācās 5 – 6 gadīgo 
apmācību klasē – 0.35 Ls/dienā);

5. 2012./2013. mācību gadā visiem 
Varakļānu novada vispārizglītojošo sko-
lu audzēkņiem tiek nodrošināta bezmak-
sas ēdināšana ar zupām 0,25 Ls/dienā.

Lai saņemtu kādu no sociālajiem 
palīdzības pabalstiem, personām ar 
rakstisku iesniegumu jāgriežas Varakļā-
nu novada Sociālā dienestā.

Par sociālajiem pakalpojumiem nā-
košā reizē.

A. Kanča
Sociālā dienesta vadītāja                                            



17„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada marts

Varakļānu novadā martā
Datums Laiks Pasākums Vieta
Visu 
mēnesi

A.Kūkojs
„Veltījums Varakļāniem”
Gleznu izstāde

Varakļānu 
novada muzejs

Visu 
mēnesi

Rokdarbu izstāde
Aplūkojama:
darbdienās 9:00 – 15:00
svētdienās 10:00 – 14:00

Stirnienes TN

15.03. 13:00 Psalmu dziedājumi
par Borhu dzimtu

Varakļānu 
novada muzejs

16.03. „Jezupa dīnas teijāteri”
Piedalās apkaimes amatierteātri
Ieeja brīva

Stirnienes TN

23.03. 12:00 Mazo vokālistu konkurss
„Varakļānu novada Cālis – 2013”
Ieeja – Ls 0.30
Ar ieejas biļetēm skatītājiem būs iespēja 
nobalsot par savu simpātiju

Varakļānu KN

25.03. 14:00 Represiju atceres brīdis Pie Stirnienes 
stacijas

31.03. 18:00 Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” izrāde
Andrejs Upīts
„Trīs stāsti ne par mācītājiem”
Daigas Bēteres režija
Ieeja Ls 1.-

Varakļānu KN

31.03. „Lieldienu pasākums”
Plkst. 22:00
BALLE ar grupu „Nakts pastaiga”
Ieeja Ls 1.50
Balle pie galdiņiem

Murmastienes 
KC

1.04. 12:00 „Lieldienu trādirīdis” Bērnu laukumā 
Varakļānu KN 
pagalmā

Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNU draudzē  
2013. goda MARTĀ
Gaveņa laikā dorbdīnos Krista ceļš: 
trešdīnos un pīktdīnos plkst. – 17:30; 
svātdīnos plkst. – 10:30;

17.03. –  III MĒNEŠA un V GAVEŅA 
SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00 – 
Vesperu vītā Ryugtos sopes.

19.03. – ūturdīna – SV. JEZUPA DĪNA 
– leli svātki
sv. Mises plkst. – 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Garvacainīku un 
Čeveru s. t.

21.03. – caturtdīna – Gaveņa 
rekolekciju I dīna
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00 

22.03. – pīktdīna – Gaveņa 
rekolekciju II dīna
sv. Mises plkst. – 9:00 un 11:00

23.03. – sastdīna – Gaveņa 
rekolekciju III dīna
sv. Mises plkst. - 9:00 un 11:00

24.03. – IV MĒNEŠA un VI GAVEŅA 
– PYUPŪLU SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. – 9:00 un 12:00 – 
Vesperu vītā Ryugtos sopes.

28.03. – LELO CATURTDĪNA
sv. Mise plkst. 14:00 – procesija 
uz tymseibu oltori, Vyssvātoko 
Sakramenta adoracija
plkst. 18:00 – Rygtos sōpes

29.03. – LELO PĪKTDĪNA – KUNGA 
JEZUS CĪŠONU UN NOVES 
PĪMIŅAS DĪNA 
plkst. 8:30 – svāto krista gūdynošona – 
pylnas atlaidas.
Pēc dīvkolpojuma Vyssv. Sakram. 
adoracija pi Kristus kopa.
plkst. 18:00 – Krista ceļš; ticeigim 
gavens un attureiba

30.03. – LELO SASTDĪNA
plkst. 8:00 – Dīvkolpojums; Guņs 
svietiešona; Kristeibas Sakram. 
sūlejumu atjaunošona. Vyssvātoko 
Sakrm. adoracija;
plkst. 18:00 - Krista ceļš.

31. 03. – KUNGA 
AUGŠAMCEĻŠONOS SVĀTKI – 
LELDĪNAS
sv. Mise plkst: 8:00 – Svineigs 
Dīvkolpojums

1.04. – pirmdīna – ŪTROS LELDĪNAS
sv. Mise plkst. 9:00

Ik svātdīnas 11.00 Krystaceļš
12.30 Sv. Mise

24. martā 11.30 „Krystaceļš ar 
veiskupu Boļeslavu Sloskānu” – 
Aglyunas krystaceļa dzīdōjumi kūram 
un solistim, apceres ar B. Sloskāna 
tekstim
12.30 Pyupūlsvātdīnas sv. Mise

Klusō nedeļa
Lyugums sīvītem klusajōs dīnōs ap-
meklēt dīvnomu ar apsagtu golvu

28. marts Lelō Catūrtdīna 
pl. 13.30 Krystaceļš
pl. 15.00 dīvkolpōjums

Stērnīnes bazneicā
29. marts Lelō Pīktdīna 
pl. 9.30 Krystaceļš
pl. 11.00 dīvkolpōjums

30. marts Lelō Sastdīna 
pl. 11.00 Krystaceļš
pl. 13.00 dīvkolpōjums 
Svētej guni, yudini, Lēldiņu 
ēdīņus.

31. marts Leldīnas 
pl. 7.00 procesija un sv. Mise

LYUDZU, ĢĒRBITĒS SILTI – 
BAZNEICA PAVĀSA
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Sieviete – līdere nominante no Varakļāniem
Atvēli laiku sapņiem
Jo tie tevi aiznesīs līdz pat 
zvaigznēm.
Atvēli laiku mīlēt un būt mīlētai,
Jo tā patiesi ir debesu dāvana.
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek 
ap tevi,
Jo diena ir par īsu, lai ļautos savtībai.
Atvēli laiku smiekliem,
Jo smiekli ir dvēseles mūzika!
Turpinot sieviešu solidaritātes tradī-

cijas, Sieviešu tiesību institūts (turpmāk 
tekstā STI) katru gadu organizē svinīgus 
pavasara svētkus visām Latvijas sievie-
tēm. Šogad 7. martā sievietes svētkus svi-
nēja Rīgā, LVU Sociālo zinātņu fakultātē. 
Par Sieviešu dienas nozīmi un STI darbī-
bu runāja Sieviešu tiesību institūta valdes 
priekšsēdētāja Laila Balga. Latvijas Sie-
viešu nevalstisko organizāciju sadarbības 
tīklu pārstāvēja un klātesošos uzrunāja 
valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, jaunie-
šu organizāciju pārstāvēja un klātesošos 
uzrunāja Gunta Kelle, IMKA – Latvija vadī-
tāja.

Lai Sieviete justos ievērota, atzīta, cie-
nīta un mīlēta, nevajag nemaz daudz – ti-
kai līdzcilvēku uzmanību, novērtējumu un 
SVĒTKUS. Tos mēģināja sniegt STI kopā 
ar saviem draugiem. Gada balvu ieguva 
Terezija  Mackare no Rīgas senioru apvie-
nības RASA, bet pārējām 18 nominantēm 
no dažādiem Latvijas novadiem, tai skaitā 
Agnijai Strūbergai no Varakļāniem, tika 
izteikta atzinība, pasniegti ziedi un STI sa-
gatavotās dāvanas.

Vai pasaule varētu eksistēt bez šīs 
neparastās un maigi stiprās būtnes? Vai 
bērni smietos un vīri sargātu savas mā-
jas? Vai pasaule būtu? Vai bērni dzimtu? 
Mīlestība – tā ir atslēga un durvis vienlai-
cīgi visam esošajam, bijušajam un nāka-
majam. Nav viegli mūsdienu steigā un 
pulsējošajā dzīves ritmā kaut uz mirkli 
apstāties un padomāt, kur ir SIEVIETES 
būtība. 

Godināt savējo izvirzīto nominanti 
Sieviete-līdere Agniju Strūbergu, bijām 
ieradušies no vairākām organizācijām. 

Varakļānu domi pārstāvēja priekšsēdē-
tāja Modra Vilkauša, Varakļānu KN – di-
rektore Ruta Laizāne, vairākas meitenes 
no biedrības PAP, biedrības „Magnolija”, 
pensionāru biedrības „Pīladzītis”, ansam-
bļa „Sidrablāses”, asociācijas Varakļānu 
Aspāzijas,  Dekšāru pagasta pārstāve.

Agnija Strūberga jau 20 gadus dzī-
vo un strādā Varakļānos. Darbs un brīvais 
laiks ir saistīts ar mūziku. Strādā Varakļā-
nu mūzikas un mākslas skolā par klavieru 
skolotāju, daudzi viņas audzēkņi turpina 
mūzikas studijas vidējā un augstākā pro-
fesionālās mūzikas mācību iestādē. Agni-
ja ir koncertmeistare visiem dziedošajiem 
mūzikas kolektīviem novadā un skolā. 
Izglītību ir ieguvusi J. Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijā. Lielākā  mūža aizrauša-
nās ir dziedāšana. Pašlaik  Agnija dzied 
Varakļānu sieviešu korī „Dzelvērte”. Sa-
vas zināšanas un dziedātprasmes Agnija 
dod savām dziedātājām. Viņa ir izveidoju-
si un strādā ar trim  ansambļiem Varakļā-
nu novadā un kaimiņu Dekšāru pagastā. 
Dekšāru pagasta jauniešu vokālā grupa 
„Ieklausies” guva ievērojamus panāku-

Agnija Strūberga saņem pateicību 
no STI .

2012. gada nogalē noslēdzās Varak-
ļānu novada atklātais čempionāts volej-
bolā vīriešiem. Čempionātā piedalījās 7 
komandas.

Pirmo vietu izcīnīja komanda „Rēzek-
nes novads”, otro – „BLD” (Barkava, Lu-
bāna, Degumnieki), trešo – „Nagļi”, cetur-
to – „Varakļāni”, piekto – „Murmastiene”, 
sesto – „Sīļukalns”, septīto – Varakļānu 
vidusskola.

Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts 

mus vokālo ansambļu fināla skatēs un 
8 labāko republikas ansambļu skaitā 
piedalījās vokālo ansambļu koncertuzve-
dumā „Mīlestības dziesmas”, kas notika 
dziesmu svētku ietvaros.

Agnija ir atbalstījusi NVO darbību. 
Aktīvi piedalījusies biedrības pasākumos, 
atpūtas nometnē Bernātos. Bijusi kā kon-
certmeistare biedrības teātra draugu gru-
pas uzvedumos.

Agnija ir uzaudzinājusi divus brīnišķī-
gus bērnus, kuri patstāvīgi dzīvo un strā-
dā Rīgā. Meita Zane ir žurnāliste žurnālā 
Ieva, dēls Kārlis studē sociālantropoloģiju 
Latvijas  Universitātē. Agnija ir optimiste, 
viņai patīk saskatīt cilvēkos labo. Viņa ir 
veselīga dzīves veida piekritēja, patīk dār-
za darbi, eksperimenti virtuvē, labs kino, 
ceļošana.

Katram cilvēkam ir jāizpilda sava no-
liktā sūtība, un sievietei tā ir jo sevišķi īpa-
ša. Kur lai rod patvērumu visā mūsdienu 
haosa virpulī, visas steigas vidū? Sievie-
te var dāvināt saviem mīļajiem smaidus, 
siltus glāstus un mīlestību. Sirds ir šo 
dārgumu glabātāja. Sievietei dotas šīs 
spējas jau no laika gala. Ja vienai ir grūti, 
pasauc palīgā kādu sev tuvu cilvēku vai 
citu sievieti – tici man, tavs sirds dārzs 
sāks plaukt un ziedēt krāšņiem ziediem. 
Notici savai sirdij! Sievietes, atbalstīsim 
citas sievietes, bērnus, ģimenes ar sirds 
siltumu, labestību, iejūtību, jo tā taču ir 
mūsu sūtība uz šīs zemes. Tādas ir ma-
nas pārdomas pēc tikšanās ar jaukajām 
un enerģiskajām Latvijas sievietēm šā 
gada 7. martā Rīgā. Jāsaka paldies at-
balstītājiem par iespēju apmeklēt šo pa-
sākumu, iespēju iegūt jaunus draugus 
citās Latvijas biedrībās, tikties ar sirds 
gudriem cilvēkiem, dalīties pieredzē.

Novēlu visiem sajust dievišķo sevī un 
savu niecību visa dievišķā priekšā, jo nav 
lielākas vērtības uz pasaules kā dzīvība, 
ko rada sieviete.

Staņislava Poče,
Varakļānu biedrības PAP valdes 

priekšsēdētāja

Volejbols Raivis Romančuks (Nagļi).
10. – 12. klašu grupā Varakļānu vi-

dusskolas jauniešiem 4. vieta. Komandā 
spēlēja: Elvis Dreiškins, Lauris Gruduls, 
Vladislavs Vinogradovs, Rimands Zeps, 
Kristaps Dokāns, Sandris Mālnieks, Arnis 
Senkāns, Jānis Vilcāns. Šī komanda pie-
dalījās arī „Lāses kausa” atlases sacensī-
bās un Madonas reģionā izcīnīja 2. vietu.

Varakļānu novada vīriešu volejbola 
komanda piedalījās veterānu sacensībās 
Bērzgalē un izcīnīja 4. vietu. Komandā 
spēlēja: Valērijs Bukovskis, Ainārs An-

čevs, Aivars Trops, Antons Mičāns, Valdis 
Broks, Andris Stalīdzāns.

Varakļānu sieviešu volejbola komanda 
ir aizvadījusi pirmās trīs spēles Madonas 
atklātajā čempionātā. 3.03. zaudējums 0:2 
komandai Li@KO (Madonas sporta skola) 
un uzvara ar 2:0 pret Barkavas un Mētrie-
nas komandām. Čempionātā piedalās 8 
komandas – Barkava, Varakļāni, Lubāna, 
Mētriena, Madona, Li@KO, Heta, Vecpie-
balga. Varakļānu komandas rezultātiem lī-
dzi var sekot mājaslapā: www.madona.lv.

Arvis Strods
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Uzdrīkstēties ir skaisti
Sieviešu dienas pēcpusdienā pie Va-

rakļānu novada muzeja pulcējās sievie-
tes, kuras vēlējās sev uzdāvināt atraktīvu 
svētku dāvanu. Pārdesmit daiļā dzimuma 
pārstāves piedalījās uzdrīkstēšanās skrē-
jienā. Vērotāji no malas aktīvi atbalstīja 
Varakļānu novada domes, muzeja, Va-
rakļānu vidusskolas, SIA „Priedaine” un 
citu iestāžu pārstāves skrējienā pa tulpju 
ceļu. Pēc jautrā skrējiena dalībniecēm 
bija iespēja sasildīties ar karstu tēju, ko 
sagādāja muzeja meitenes. 

Paldies Birutai un Gatim par skais-
tajām tulpēm, Santai un viņas koman-
dai par labas idejas realizēšanu, muzeja 
saimniecei Teresei un viņas meitenēm 
par sirsnīgo uzņemšanu. Bija labi!

Skrējiena dalībniece Aina
Valērija Bukovska foto Uzdrīkstēšanās skrējiena dalībnieki un organizatori.

8. – 9. klašu grupā Varakļānu vidusskolas zēnu komandai 1.vieta. Komandā spēlē-
ja: Daniels Pūrīts, Armīns Broks, Kaspars Ančevs, Ingus Ivanovs, Artūrs Seržans, Jānis 
Strods, Artūrs Mediņš, Rihards Caune. 1. martā komanda piedalījās „Lāse 2013” kausa 
izcīņā un ierindojās 3. vietā.  

Liels paldies dalībnieku vārdā par čempionātā sniegto finansiālo atbalstu Varakļā-
nu novada pašvaldībai un SIA „JILLS”. 

Madonas novada reģionālajā sko-
lēnu spartakiādē 6. – 7. klašu grupā 
Varakļānu vidusskolas zēnu komandai 
2. vieta. Komandā spēlēja: Rihards 
Juška, Juris Erels, Gundars Vīgulis, 
Rihards Melnis, Ralfs Kokars, Aleksejs 
Groznovs, Ivo Pizičs, Mairis Kančs. 

Varakļānu sieviešu volejbola koman-
da piedalījās sacensībās Nautrēnos un 
izcīnīja 4. vietu. Komandā spēlēja: Baiba 
Lutere, Marija Zepa, Lelde Svilāne, Ērika 
Kanča, Paula Jukšinska, Enita Šminiņa. 
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983
Tirāža: 750 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Kur vārdus rast, kas  būtu 
mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt 
steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža 
gājums
Un ardievas tik daudz kam 
jāpateic.
 /K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par aizgājējiem:

Varakļānu pilsētā
Andrejs Valujevs – 94
Taisa Trofimova – 85

Varakļānu pagastā
Kārlis Groza – 80
Jānis Pušmucāns – 65
Antons Vēvers – 61

Veic akmens pieminekļu izgatavoša-
nu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

Vien gaišas mīlestības vārdā, 
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
no mīlas ņemts un mīlai atdots, 
tam mīlestību tālāk nest.

Sveicam:
Ilonu un Mārtiņu 
Miezīšus ar dēla Artūra 
dzimšanu
Ilzi Vilkaušu ar meitas Sabīnes 
dzimšanu
Inesi Rudakovu un Modri 
Ikaunieku ar meitas Robertas 
dzimšanu
Gitu un Edgaru Kokarus ar meitas 
Leldes dzimšanu

LPKS 
„Vidzemes 
agroekonomiskā 
kooperatīvā 
sabiedrība”        

Minerālmēsli• 
Augu aizsardzības līdzekļi• 
Graudu, rapša un zālāju sēklas• 
Agronomu konsultācijas• 
Graudu iepirkšana, pirmapstrāde• 

Mēs atrodamies – Varakļānu pagasta, 
„Kokaros”

Tālr.  kontaktiem – 64866444, 26311023
www.vaks.lv

Aicinām pieteikties sezonas 
strādnieku darbam graudu kaltē 

(jūlijs, augusts, septembris). 
Pieteikties pa tālruni: 29428890 vai 
sūtīt pieteikuma vēstuli uz e-pastu:

ilze.benislavska@vaks.lv

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 
1. klasē
2013./2014. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina vecākus 
pieteikt bērnus 1. klasē 2013./2014. 
mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz:

direktoram adresēts iesniegums • 
(veidlapa skolas kancelejā);
bērna fotogrāfi ja (• skolēna apliecī-
bai);
bērna dzimšanas apliecības kopija • 
(uzrādot oriģinālu);
izziņa par bērna obligātās sagatavo-• 
šanas pamatizglītībai programmas 
apguvi.

Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Informācija pa tālruni 64807086.

Daudz Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.
                             /V. Mora/

  Mūsu patiesa līdzjūtība 
Tālei Greinei, pavadot māmiņu 

aizsaulē!
     Līvija ar ģimeni, Valērija, Jaunās 

ielas Emīlija, Zinaīda, Anna un Dainas 
ģimene

   PALDIES Lidijai Jostsonei, Ainai 
Kančai un pārējiem sociālajiem darbi-
niekiem, kā arī visiem šoferīšiem par 
labdarības piegādi Murmastienes ie-
dzīvotājiem. Lai jums visiem veselība, 
spēks un izturība!
   Uz turpmāko sadarbību cerot, vēlam 
jums skaistas un saulainas Lieldienas! 
Cieniet olas tā kā nākas,
Jo no olām dzīve sākas. 
      Murmastienes pensionāru klubiņa 

„Atvasara” padome

Pārdod sienu no šķūņa.
Cena Ls 5.00 par siena rulli.

T. 26563524

Klājam galdus 
         dažādiem pasākumiem – 
               banketiem, bēru mielastiem 
                    par pieņemamām cenām.

  T. 29999019

MELIORATORS – garāžu īpašnieki 
23. martā plkst. 15.00 tiek aicināti 
ierasties Miera ielā 2 uz sapulci, 

lai apspriestu dažus svarīgus 
jautājumus, norēķinātos par izlietoto 

elektroenerģiju un veiktu citus 
maksājumus.

Nenorēķināšanās gadījumā 
elektroenerģija tiks atslēgta 01.04.2013.

T. 26424078

Mums tajā mirdzumā palikties,
Gadi ko aizsteidzot dod.
Vērtību savai būtībai
Dzīvojot jāatrod.
Mūžības zvaigznājā skatoties,
Sevi par daļu sajūti.
Visā, kas būs vēl jāpaveic,
Visā, ko gribēsi veikt.
                      /K. Apškrūma/

Dzintrai Bērziņai jubilejā
Skaistos 55 svinot, mierīgi visu 

„izgaršo, to patīkamāko saglabā, tam 
labākajam vēl labāku pievieno ik dienu, 

ik stundu, kas nāk!
Sveic krustmāte Valērija un Opulu 

ģimene


