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Šogad, ņemot vērā vēsos 
laika apstākļus un ieilgušo pa-
vasari, Lielās Talkas diena no 
sākotnēji izsludinatā 20. aprī-
ļa pārcelta uz 27. aprīli. Šoreiz 
talkas vadmotīvs ir „Tīra Lat-
vija sākas Tavā galvā!”  un tā 
mērķis ir aicināt cilvēkus ne tikai 
sakopt savu apkārtni, bet arī savā 
ikdienas dzīvē piemērot principus, kas 
atbilst Lielās Talkas galvenajai idejai.  Tā 
ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvis-
mu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās 
Talkas idejas autore ir rakstniece Anna 
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igau-
ņiem, kas vides sakopšanu visas valsts 
mērogā pirmoreiz rīkoja 2008. gada 3. 
maijā. Latvijā šī tradīcija aizsākās 2008. 
gada 13. septembrī, kas bija iedzīvo-
tāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas 

Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos, un arī 
valsts kļūs spodrāka!

dienā. Nākamās Lielās talkas 
dienas ir notikušas pavasarī, 
tāpat kā padomju gados, ap-
rīļa mēnesī.

Jā, šopavasar, mēs vis-
tiešākā veidā varam izjust, 

ka esam atkarīgi no dabas un 
nespējam paredzēt, kādus pa-

vērsienus tā mums sagādās. Šo-
pavasar laikam visi esam  noguruši no 
garās ziemas, kura negribīgi, bet tomēr 
pamazām atkāpjas. Pavasaris vienmēr 
ir spraigs darba cēliens, bet šogad visi 
darbi būs jāpaspēj vienlaicīgi – gan 
zemes, gan sakopšanas darbi. Pagā-
jušajā pavasarī mūsu novada cilvēki 
vairākās vietās aktīvi rīkojās un darbo-
jās, lai sakoptu vidi sev apkārt. Cerams, 
ka arī šopavasar būsim tikpat aktīvi, lai 
tīru un pievilcīgu vietu uz mūsu zemes 
būtu vēl vairāk. 27. aprīlī Varakļānos 

notiks gadskārtējais pavasara gadatir-
gus, kurš jau bija ieplānots pirms Lielās 
Talkas dienas pārcelšanas. Par talkām 
mūsu novadā – raudzīsimies pēc laika 
apstākļiem! Kad kļūs sausāka zeme 
un būs iespējams strādāt, izsludināsim 
talkošanas vietas, laiku un katrs, kurš 
vēlēsies, varēs izvēlēties sev tīkamā-
ko. Katra pašvaldības iestāde, novada 
uzņēmums sakops savu apkārtni, un 
aicinājums daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājiem – kopā draudzīgi organizējiet 
savas dzīves vietas sakopšanu. Ikviens 
lai atrod savam spēkam piemērotāko 
darbiņu! Katrs un visi kopā mēs varam 
izdarīt daudz! Lai mums visiem veicas 
spraigajos pavasara darbos!

                             
     M. Vilkauša,

Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja

„Laumas” jaunā seja
25. martā pēc remonta tika 

vērtas veikala „Lauma” durvis. 
Tagad veikals ieguvis plašā-
kas telpas un daudzpusīgā-
ku sortimentu.

„Lauma” darbojas jau 
17 gadus un ir SIA „JILLS” 
komercdirektores Irēnas 
Ereles lolojums. Sākotnēji 
tas bija sadzīves pakalpoju-
mu punkts un firmas „Lauma” 
produkcijas tirdzniecības vei-
kaliņš. Tagad veikals ar visdažā-
dākās produkcijas klāstu, plašs, 
gaišs un skaists, kurā apkalpo 
laipnas pārdevējas.

Veikalā iespējams iegādāties visda-
žādākās preces: kosmētiku, galantērijas 
preces, apģērbus, apakšveļu, aizkarus, 
gultas veļu, tagad arī kancelejas preces, 
paplašinājusies dažādu trauku un dāva-
nu izvēle. Drīzumā varēs iegādāties arī 
ziedus. 

Prieks pircējiem un pārdevējiem! „Laumas” veikala izkārtojums.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUmS TAVĀ NĀKOTNē!

1.  Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozī-
jumi 15.07.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Varakļānu novada pašvaldības noli-
kums”” apstiprināšana.

2. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu 
novada pašvaldības iestāžu un struktūr-
vienību amatu un mēnešalgu sarakstos.

3. Par Spodrības mēneša izsludinā-
šanu Varakļānu novadā.

1.) Izsludināt Spodrības mēnesi Va-
rakļānu novadā laika periodā no 2013. 
gada 15. aprīļa līdz 14. maijam.

2.) Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Varakļānu novada pašvaldības izpilddi-
rektoram m. Justam.

4. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA 2012. gada darbības 
rezultātiem.

5. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” 2012. gada darbības rezultā-
tiem.

6. Par projekta pieteikumu „Sporta 
inventāra iegāde Varakļānu novada sko-
lām”.

7. Par siltumapgādes avansa maksā-
jumiem 2013./2014. gada apkures sezo-
nai.

1.) Noteikt, ka 2013. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotājiem 
– centralizētās siltumapgādes pakalpo-
juma saņēmējiem – veicamais fiksētais 
maksājums uzskatāms par avansa ie-
maksu 2013./2014. gada apkures sezo-
nas pieciem mēnešiem (novembrim, de-
cembrim, janvārim, februārim, martam).

2.) Fiksētā maksājuma apmēru no-
teikt 0,45 Ls/m2 mēnesī;

2.1.) fiksētais (avansa) maksājums 
nav uzskatāms par obligātu maksājumu 
un par tā kavējumu netiek piemērotas 
soda sankcijas.

3.) Uzsākot 2013./2014. gada ap-
kures sezonu, avansa maksājums tiks 
ņemts vērā, veicot aprēķinu par siltumap-
gādi pēc spēkā esošā pamattarifa.

8. Par skolēnu apmaiņas braucienu 
uz Vaiji, Vācijā. 

9. Par atbalstu murmastienes pamat-
skolas skolēnu vasaras nometnei Itālijā. 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Līgai mālniecei.

11. Par līdzfinansējumu biedrības 
„Sinerģija V” projektam „Ziemas sporta 
inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai”.

12. Par dienesta dzīvokļa īres līguma 
pārslēgšanu.

13. Par zemes nomu.
14. Par naudas balvas piešķiršanu.
15. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu.
16. Par sociālās gultas pakalpojuma 

līguma pagarināšanu.
17. Par biedrības „Pieaugušo attīs-

tības projekts” projektu „Vairāk prieka 
kopā lasot”. 

18. Par atbalstu Stirnienes pamatsko-
las direktores braucienam uz Strasbūru. 

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada domes sēde 
2013. gada 28. martā Nr. 3

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Nr. 3
Grozījumi 15.07.2009. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Varakļānu 
novada pašvaldības 
nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Grozīt ar Varakļānu novada domes 
15.07.2009. ar lēmumu Nr. 4.4 apstiprinā-
tos saistošos noteikumus Nr. 1 „Varakļā-
nu novada pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt 5. punktu ar 5.18. apakš-
punktu šādā redakcijā: 

„5.18. Jauniešu centrs „Aplis””.
2. Izslēgt no 6. punkta 6.7. apakš-

punktu.
3 Papildināt 8. punktu ar 8.5. apakš-

punktu šādā redakcijā: 
„8.5. iestādē „Cesvaines, Lubānas un 

Varakļānu novadu apvienotā būvvalde”.

 M. Vilkauša,
Varakļānu novada domes priekšsēdētāja

Projekta „Varakļānu 
novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes 
paaugstināšana” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īs-
teno projektu „Varakļānu novada paš-
valdības administratīvās kapacitātes 
paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/075.

Projekta ietvaros tika izveidotas 
divas jaunas štata vietas: vecākais da-
tortīklu administrators pašvaldībā un 
sociālais darbinieks veco ļaužu pansio-
nātā „Varavīksne”. Projekta ieviešanas 
periods ir trīs gadi, kur divus gadus 
algu piesaistītajiem speciālistiem mak-
sā no projekta līdzekļiem un vienu gadu 
no pašvaldības līdzekļiem. Projektu plā-
nots pabeigt 2014. gada 31. martā.

Cienījamie Varakļānu novada 
iedzīvotāji un viesi! 

19. aprīlī plkst. 9.00 – 19.00 
AICINĀm Jūs uz pasākumu  

Pretim Pavasarim
Saules veikalā Varakļānos, 

Pils ielā 7d

JūS gAIdA
Bagātīgs PREČU 	
SORTImENTS
DĀVANAS katras stundas 10 	
pirmajiem pircējiem
LAImĪGĀS STUNDAS AKCIJAS 	
no ražotājiem 

„NOPēRc MūSU PROdUKTU UN 
SAņEM dāVANU !”

GARŠĪGAS DEGUSTĀCIJAS	
no plkst.10.00 līdz 13.00 	
muzicēs Aldis

meklējiet konkrētu informāciju 
plakātā pie SAULES VEIKALA 

un mājas lapā 
www.saulesveikals.lv!

Satiksimies Saules veikalā!
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Akcija „Izlīguma nedēļa” Valsts probācijas dienestā
Arvien vairāk cilvēku seko līdzi jau-

ninājumiem krimināltiesībās un intere-
sējas par iespējām piedalīties izlīgumā. 
Lai plašāk informētu sabiedrību un vei-
cinātu izpratni par izlīguma iespējām, 
no 22. aprīļa līdz 26. aprīlim Valsts pro-
bācijas dienests (turpmāk – VPD) rīko 
akciju „Izlīguma nedēļa”.

No 2013. gada 1. janvāra VPD izlī-
gumus organizē visās kriminālprocesa 
stadijās, arī tad, ja krimināllieta jau no-
dota tiesā. Izlīgums ir brīvprātīgs vieno-
šanās process, kurā piedalās cietušais 
un likumpārkāpējs. To vada neitrāla 
trešā persona – apmācīts starpnieks. 
Starpnieks neiesaka un nenorāda ri-
sinājuma iznākumu, bet ļauj pusēm 
pašām vienoties par noziegumu seku 
likvidāciju. Cilvēki var izlīgt un var arī 
neizlīgt, tas viss ir atkarīgs no viņu vē-
lēšanās, spējām un iespējām vienoties. 
Izlīguma process nav tikai formāla vie-
nošanās parakstīšana, bet gan, tam 
noslēdzoties, ieguvējas ir abas puses, 
jo  tās pašas vienojas par taisnīgu un 
savstarpēji pieņemamu risinājumu, sa-
glabājot neitrālas attiecības. 

Izlīguma pamatā ir taisnīguma at-
jaunošanas pieeja, kuru pasaulē iz-
manto kā noziedzīga nodarījuma radītā 
ļaunuma mazināšanas vai likvidēšanas 
veidu. Izlīguma process veicina komu-
nikāciju, proti, puses ir tieši iesaistītas, 
tām ir aktīva, nevis pasīva – vērotāju 

loma. Šis process piedāvā cietušajam 
iespēju izteikt savas prasības un pre-
tenzijas, gūt ne tikai materiālu, bet, kas 
ir  svarīgi, – arī morālu gandarījumu. 

Līdztekus krimināltiesiskām sekām: 
likumā paredzētajos gadījumos, pama-
tojoties uz noslēgto izlīgumu, krimināl-
procesu var izbeigt. Gadījumos, kad 
kriminālprocesu nevar izbeigt, nosakot 
sodu izlīgums apsūdzētajam var būt at-
bildību mīkstinošs apstāklis.  Izlīgums 
ir nozīmīgs sociāls rezultāts, proti, iz-
līgšana nozīmē, ka konflikts, kuru radī-
jusi likuma pārkāpšana, ir atrisināts un 
persona, kurai tika nodarīts kaitējums, 
saņēmusi morālu un/vai materiālu kom-
pensāciju. Izlīguma procesa uzsākšana, 
protams, negarantē vienmēr pozitīvu 
rezultātu un samierināšanos. Ja proce-
sa gaitā neizdodas panākt izlīgumu, lie-
tas izskatīšanu turpina procesa virzītājs, 
bet cietušā un likumpārkāpēja tikšanās 
un sarunas jebkurā gadījumā ietekmē 
likumpārkāpēju. Redzot cietušo citādā 
situācijā, kā arī dzirdot viņa teikto, li-
kumpārkāpējs ir spiests pārdomāt savu 
rīcību un radītās sekas un cietušajam ir 
iespēja pastāstīt par savām sajūtām un 
izteikt savu viedokli. 

2010. gada 26. maijā stājās spēkā 
grozījumi likumā „Par audzinoša rak-
stura piespiedu līdzekļu piemērošanu 
bērniem”, kas nosaka, ka arī gadīju-
mos, kad tiesnesis lemj jautājumu par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa 
piemērošanu bērnam un saskata ie-
spēju uz izlīguma pamata izbeigt lietu, 
tiesnesis var nosūtīt ierosinājumu VPD 
organizēt izlīgumu. 

Gadījumos, kad noziedzīgu noda-
rījumu ir paveikusi nepilngadīga perso-
na, izlīgums ir viens no efektīvākajiem 
līdzekļiem turpmākai noziedzīgo noda-
rījumu neizdarīšanai.  Procesa virzītājs, 
konstatējot, ka kriminālprocesā ir ie-
spējams izlīgums un ir lietderīgi iesaistīt 
starpnieku, par to var informēt VPD. Un 
sākot ar 2013. gada 1. aprīli, ja nozie-
dzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadī-
gais, tad VPD informē visos gadījumos, 
izņemot gadījumu, kad izlīgums jau ir 
noslēgts. 

VPD madonas teritoriālajā struktūr-
vienībā pasākuma „Izlīguma nedēļa” 
ietvaros ikviens interesents tiek gaidīts 
2013. gada 24. aprīlī uz atvērto durvju 
dienu „Nāc un uzzini visu par IZLĪGU-
mU.” Šajā dienā no pulksten 09:00 līdz 
pulksten 14:00 būs iespēja saņemt 
atbildes uz jautājumiem, diskutēt par 
konfliktu risināšanu un izlīguma iespē-
jām kopā ar izlīguma starpnieku Aivaru 
Rubulu un brīvprātīgo izlīguma starp-
nieku Ausekli Knopi.

Astrīda Mitjakova,
VPD madonas teritoriālās 

struktūrvienības
 vecākā referente, izlīguma starpniece

Projektu konkurss 
„SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2013” 

cesvaines, Varakļānu un Lubānas 
novadu pašvaldības, sadarbībā ar  Nī-
derlandes  Karalisko  Viršu   fondu 
(Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij – KNHM) no 2013. gada 
2. aprīļa  izsludina projektu konkursu 
„Sabiedrība ar dvēseli” cesvaines, 
Varakļānu un Lubānas novadu iedzī-
votājiem un biedrībām.

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novadu iedzīvotājiem un biedrībām  jau 
otro gadu tiek sniegta iespēja piedalīties 
Nīderlandes Karaliskā Viršu fonda inicia-
tīvā. Fonds Nīderlandē darbojas 30 ga-
dus un Latvijas novadiem  iespēja pieda-
līties šī fonda aktivitātēs ir jau 6 gadus. 

Šī iniciatīva 3 gadu garumā iekļauj 
kāda novada (vai to apvienības) iedzīvo-
tāju un biedrību ideju īstenošanu. Kon-
kursa mērķis ir veicināt Cesvaines, Lu-
bānas un Varakļānu novada iedzīvotāju 

atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot 
vietējo dzīves kvalitāti, labiekārtojot ap-
kārtējo vidi, organizējot pasākumus vai 
kopīgi izglītojoties. Konkursa finansēju-
mu 2013. gadā 50% apmērā nodrošina 
Nīderlandes Karaliskais Viršu fonds. Ak-
tivitāšu īstenošanai  tas  piešķīris  3000 
eiro. Vienam projektam pieejami līdz Ls 
700 jeb 1000 eiro, turklāt pēc žūrijas vēr-
tējuma labākajam projektam pienāksies 
naudas balva 500 eiro apmērā. Savu 
ideju pieteikt var ikviena fiziska persona, 
kas ieceres īstenošanai spēj pulcināt vēl 
vismaz 10 atbalstītājus – kaimiņus, kolē-
ģus vai domubiedrus.

Informatīvs seminārs par projek-
tu pieteikumu sagatavošanu  notiks 8. 
maijā plkst. 14:00 Cesvaines novada 
domes administratīvās ēkas lielajā zālē 
Cesvainē, Pils ielā 1A. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

ir 2013. gada 17.maijs līdz plkst. 
16:00 Cesvaines novada pašvaldības 
administratīvās ēkas 1. stāvā, lietvedībā, 
Pils ielā 1A, Cesvainē, vai arī nosūtot pa 
pastu: Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines 
novads, LV – 4871, ar norādi „Konkur-
sam „Sabiedrība ar dvēseli””. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
31. maijam projektu iesniedzējiem pa 
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.

Tuvāka informācija Varakļānu no-
vada pašvaldībā pie attīstības nodaļas 
vadītājas A. Ščuckas, tel. 64860846, 
27790015.

P.S. Pēc žūrijas vērtējuma 2012.
gadā par labāko projektu tika atzīts un 
balvu 500 eiro apmērā saņēma projekts 
no Varakļāniem „Rotaļu un atpūtas lau-
kums Kosmonautu ielā 13”, ko īstenoja 
iniciatīvas grupa „Tuvāk sirdij”. 
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Sirsnīgi sveicam 
aprīļa jubilārus 

Varakļānu novadā!
15
Rihards Caune
Daira Eiduka
Inga Eiduka
Ingus Ivanovs
Kristīne Reinika

18
Raivis Čevers
Emīls Gruduls
Madara Mozga
Dainis Opulis
Māra Tumane

20
Sandra Grudule
Normunds Bernāns
Gunta Gorsāne
Renārs Kuševskis
Raitis Morozs
Einārs Stafeckis
Sigita Tropa
Kārlis Tumans
Annija Ubagovska
Daina Vilkauša

25
Kristians Zeps

30
Vilnis Bernāns

35
Guntars Ahentāls
Juris Indāns
Laura Mālniece
Valters Počs
Ina Rigerte
Sintija Veipa
Sandis Zvaigzne

40
Andris Ūzuliņš
Ainārs Adamovičs

45
Lolita Briška
Ints Ivanovs
Modris Marinskis
Iveta Medne
Gunārs Puntužs
Uldis Purenis
Uldis Zeps

50
Juris  Kančs
Aneļa Mālniece
Tatjana Mičāne
Mārīte Strode

55
Aivars Brenčs
Ivans Buduls
Irēna Erele

60
Juris Leimans
Ilze Nevlana
Aina Ščucka

75
Zenons Cakuls
Jānis Sčuckis

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.

80
Veronika Skurule
Austra Ināra Cakule
Ignats Indāns
Emīlija Pelše
Anna Teilāne

85
Augusts 
Ciematnieks
Jānis Zālītis

Atvainojos marta 
jubilārei  Svetlanai 
Strodei par kļūdaini 
norādīto uzvārdu

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras gājums grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lija.
Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist.
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Izsludināta LEADER projektu iesniegumu 
pieņemšanas 8. kārta

Pašvaldības vēlēšanas
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks 

kārtējās pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanu kārtība nosa-

ka – vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldī-
bā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 
dienas pirms vēlēšanām, vai tajā paš-
valdībā, kur vēlētājam pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais 
īpašums.

Līdz 7. maijam dzimtsarakstu no-
daļā iespējams mainīt vēlēšanu iecirkni 
pēc nekustamā īpašuma piederības vai 
pašvaldības ietvaros uz citu iecirkni.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 1. jū-
nijā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Vara-
kļānu novadā būs trīs vēlēšanu iecirkņi 

Nodibinājums madonas novada 
fonds izsludina projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas 2007. – 2013. gadam 
(LAP) ietvaros apstiprinātās „Madonas 
novada fonda darbības stratēģijas 
2009. – 2013. gadam” ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiek no 2013. gada 10. maija līdz 10. 
jūnijam.

8. kārtā pieejamais publiskais finan-
sējums ir 320912,23 lati.

Attīstības stratēģijas darbības terito-
rija Cesvaines, ērgļu, Lubānas, mado-
nas un Varakļānu novadi.

Konkurss izsludināts:
LAP 413. pasākums „Lauku ekono-

mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”. 

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, un infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 

1.1. rīcība Jaunu pakalpojumu iz-
veidošana un esošo kvalitātes paaugsti-
nāšana. 

Atbalsta apmērs LVL 63 000. 
mērķis: veicināt sabiedriski nozīmī-

gu pakalpojumu sasniedzamību vietējās 
attīstības stratēģijas teritorijā.

Risinājumi: sociālie centri u.c. sociā-
lie pakalpojumi. Informācijas pakalpo-
jumi teritorijas attīstībai. Izglītības, vides 
izglītības, veselīgu dzīves veidu veicinoši 
pakalpojumi. Laukumi vietējo produktu 

– Varakļānu kultūras nama, Stirnienes 
Tautas nama un murmastienes pagasta 
pārvaldes (Kultūras centra) telpās. Vē-
lēšanu iecirkņi darbu uzsāks 27. maijā.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā neva-
rēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var 
izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Ie-
priekšējā balsošana notiks trīs dienas 
pirms vēlēšanu dienas:

- trešdien, 29. maijā: no plkst. 17.00 
līdz 20.00;

- ceturtdien, 30. maijā: no plkst. 
9.00 līdz 12.00;

- piektdien, 31. maijā: no plkst. 
10.00 līdz 16.00.

Tāpat tiks organizēta balsošana 

vēlētāju atrašanās vietā, ja veselības 
stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu 
iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs iz-
mantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies 
sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā un būs 
iesnieguši iesniegumu vēlēšanu ko-
misijai no 27. maija līdz 1. jūnija plkst. 
12. Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 
vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs per-
sonu apliecinošs dokuments – pase vai 
personas apliecība (eID karte).

 Centrālās vēlēšanu komisijas 
uzziņu tālrunis 67049999. Varakļā-
nu novada pašvaldībā tel. 64860846, 
27790015.

A. Ščucka

PROJEKTU LĪDZFINANSē 
EIROPAS SAVIENĪBA

pieejamībai.
1.2. rīcība Atbalsts uzņēmējdarbī-

bai un nodarbinātībai.
Atbalsta apmērs LVL 126327,98. 
mērķis: Attīstīt uzņēmējdarbību un 

nodarbinātību vietējās attīstības stratē-
ģijas darbības teritorijā, veicinot dažādu 
pakalpojumu sasniedzamību vietējiem 
iedzīvotājiem.

Risinājumi: tehniskie (greiderē-
šana, pļaušana, appļaušana u.c.), 
kokapstrādes, servisa – IT, auto u.c. 
tehnikas apkalpošanas, projektēšanas 
(specializētā programmu nodrošinā-
juma iegāde), sadzīves, medicīnas 
pakalpojumi, komunālās infrastruktū-
ras apkalpošana (kas nav pašvaldību 
funkcija), atpūtas, sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumi, u.c. darbības vei-
di. Pakalpojumus saņem gan fiziskas, 
gan juridiskas personas. Projekta re-
zultātā izveido jaunus, ceļ kvalitāti eso-
šiem pakalpojumiem, paplašina esošo 
pakalpojumu klāstu.

2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmā-
cību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. rīcība Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 

Atbalsta apmērs LVL 131584,25. 
mērķis: atbalstīt kultūras, sporta, 

mūžizglītības, vides aizsardzības, brīvā 
laika pavadīšanas un citas sabiedriskās 
aktivitātes, iegādājoties pamatlīdzekļus 
sakārtojot un/vai veidojot jaunu infra-
struktūru lauku teritorijās.

Risinājumi: sarīkojumiem, izstādēm, 
pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem, 
mūžizglītības, sporta u.c. nodarbībām 
izveidotas un iekārtotas telpas, iegādāti 
pamatlīdzekļi.

Ar „madonas novada fonda dar-
bības stratēģiju 2009. – 2013. gadam” 
var iepazīties un projekta iesniegumus 
iesniegt nodibinājumā „madonas no-
vada fonds” madonā, Saieta laukumā 
1, otrajā stāvā. Konsultē Jogita Baune, 
tālruņi: 26647671, 64822317, e-pasts: 
jogitabaune@inbox.lv. 

Projekta iesniegumu elektroniska 
dokumenta formā, parakstītu ar elektro-
nisko parakstu un apliecinātu ar laika zī-
mogu „Elektronisko dokumentu likumā” 
noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

Papildus informācija www.madona.
lv sadaļā „madonas novada fonds” – 
vērtēšanas kritēriji, attiecināmo izmaksu 
summa projektam, atbalsta intensitāte 
iesniedzējam, utt. un www.lad.gov.lv – ar 
projekta iesnieguma sagatavošanu sais-
tītie dokumenti.

Pieņemšanas laiks no plkst. 9.00 
līdz 16.00. Individuālās konsultācijas lū-
gums saskaņot iepriekš telefoniski.
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Piena urīnviela
Piena urīnviela ir rādītājs, kas ļauj 

spriest par proteīna izmantošanās pakāpi 
dzīvnieka organismā.

Izslaukumu ietekmē proteīna dau-
dzums barības devā, bet proteīns, sa-
vukārt, jāsabalansē ar enerģiju. Ja tas tā 
nav, tad govs neefektīvi izmanto proteīnu 
piena ražošanai. Pie nepareizas proteīna 
un enerģijas sabalansēšanas parādās 
urīnvielas novirzes pienā.

Augsta urīnviela pienā visbiežāk lie-

cina par proteīna pārpalikumu barības 
devā. Zems urīnvielas saturs pienā norā-
da uz nepietiekamu proteīna izēdināša-
nas daudzumu govīm.

Par normālu piena urīnvielas rādītāju 
uzskata 26 – 28 mg/dl pienā. Literatūras 
avotos visbiežāk minēts urīnvielas slā-
peklis, kura optimālais rādītājs ir 14 – 18 
mg/dl piena. Pie mums laboratorijā nosa-
ka piena urīnvielu. Abiem šiem rādītājiem 
ir vienāda mērvienība: mg/dl piena. Sa-
ņemot analīžu rezultātus, saimnieki bieži 
ir nesaprašanā un nepamatoti satraucas 
par it kā augsto urīnvielas rādītāju, jo lite-

ratūrā minētais rādītājs nedrīkst pārsniegt 
18 mg/dl piena.

Urīnvielas saturs pienā atspoguļo 
vielmaiņas procesu darbību dzīvnieka or-
ganismā, ļauj novērtēt proteīna izēdinā-
šanas efektivitāti un dzīvnieka veselības 
stāvokli. Urīnviela norāda arī uz iespēja-
mo vides piesārņojumu ar amonjaku. Šis 
rādītājs ir viens no palīgrīkiem saimnie-
kam ganāmpulka apsaimniekošanā.

Ziedīte Bimšteine, 
vecākā speciāliste lopkopībāSIA LLKC, 

Jēkabpils konsultāciju birojs

Aktualitātes piena ražošanā
martā murmastienes pagasta pār-

valdes telpās notika piena ražotāju se-
minārs, kur par nozares aktualitātēm 
un attīstības tendencēm runāja a/s 
„Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jā-
zeps Šņepsts.

Seminārā piedalījās zemnieki no 
madonas un Varakļānu novadiem.

Kā uzsvēra Jāzeps Šņepsts, a/s 
„Preiļu siers” ir modernākais piena pār-
strādes uzņēmums Latvijā. 2012. gadā 
„Preiļu siers” no piena ražotājiem ir ie-
pircis un pārstrādājis 93484,69 tonnas 
piena. Iepirktā piena daudzums, salī-
dzinot ar 2011. gadu, ir palielinājies par 
12000 tonnām.

Kā zinām, uzņēmuma produkci-
ja tiek ražota pārsvarā eksportam. tā 
2012. gadā „Preiļu siera” neto apgro-
zījums aprēķināts 26,6 miljonu latu vēr-
tībā. Kopējais eksporta apjoms devis 
uzņēmumam 17,8 miljonus latu.

„Piena apjomu palielināsim. Latvi-
jas iekšējais tirgus sašaurinās. Latvijā 
piena produkcijas patēriņš rāda, ka vie-
tējam tirgum nav pat vajadzīgi 40% pie-
na produkcijas. Lielākā daļa ir jāizved, 
bet jāizved būtu pārstrādāta produkci-
ja.” atzīmēja J. Šņepsts.

Savā runā Jāzeps Šņepsts minēja, 
ka ar 2015. gadu gaidāmas lielas pār-
maiņas, kad nebūs piena kvotu. Iespē-
jams, ka radīsies naudīgi investori, kuri 
būvēs lielas fermas un pienu ražos, ne-
vis slauks. Daudzi no pašreizējiem pie-
na ražotājiem neizturēs šo konkurenci 
un būs spiesti likvidēt saimniecības.

Tāpēc J. Šņepsts aicināja zemnie-
kus domāt nopietni par kooperāciju un 
savu saimniecību paplašināšanu. Viņš 
uzsvēra, ka globālā skatījumā priekš-
rocības ir lielām fermām un industriālai 
ražošanai.

2013. gadā „Preiļu siers” plāno 
samazināt iepirkuma cenu starpību 
lielajiem un mazajiem piena ražotā-
jiem. J. Šņepsts stāstīja, ka eksporta 

gādes līgumus ar 2500 klientiem jeb 
saimniecībām. Par sadarbību 2012. gadā 
kā pateicību a/s „Preiļu siers” dāvanu 
kartes saņēma 29 saimniecību īpašnieki 
no madonas un Varakļānu novada.

   No Varakļānu novada lielākie pie-
na piegādātāji a/s „Preiļu siers’” bija 
Pelša Daina (677763 kg), z/s „Kalna-
sēta” mārtiņš mazurs (284724 kg), z/s 
„madaras” Evija Kanča (208404 kg), 
z/s” Kārkli” marija Kārkla (162683 kg), 
z/s „Bites” maruta Greiškāne (134119 
kg), Veronika Špura (110416 kg), z/s 
„Zemzari” Jānis Naglis (109719 kg), 
z/s „Bāliņi” Veronika Varna (72654 kg), 
Rudīte Seržante (69589 kg), z/s „Arā-
ji” Anna Āboliņa (68629 kg), z/s „Ra-
sas” Jānis Ščuckis (65881 kg), Oskars 
Arklons (64238 kg), Pēteris Pauniņš 
(53811 kg), z/s „Piekalnes” Jānis Broks 
(51987 kg), z/s „Skangaļi” Zinaida Slū-
ka (50494 kg), z/s „Dzenīši” Rita Dze-
novska (50427 kg).

J. grudule
Foto – Rita Ivenkova

tendences martā un aprīlī nemainī-
sies, līdz ar to arī piena iepirkuma ce-
nās nav gaidāmas izmaiņas.

„Preiļu siers” ir noslēdzis piena pie-
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Jau ceturto gadu martā Latvijā norisi-
nājās E-prasmju nedēļa, kuras laikā visa 
vecuma iedzīvotāji tika aicināti iepazīties 
un apgūt dažādas informāciju tehnoloģi-
ju (IKT) prasmes. E-prasmju nedēļu no 
18. līdz 24. martam organizēja Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģi-
jas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistriju (VARAm).  

Kopā Eiropas E-prasmju nedēļā ie-
saistījās 30 valstis. Nedēļas laikā notika 
informatīvi semināri, diskusijas un pa-
sākumi IKT uzņēmumos, pašvaldībās, 
skolās un bibliotēkās, demonstrējot elek-
tronisko prasmju nozīmi izglītības ieguvē, 
karjeras attīstībā un nodarbinātībā, kā arī 
ikdienā – uzlabojot dzīves kvalitāti digitā-
lajā laikmetā. Kopumā Latvijā E-prasmju 
nedēļas pasākumos piedalījās vairāk 
nekā 42 tūkstoši dalībnieku, tika iesais-
tīti vairāk nekā 300 partneri – ministrijas, 
nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, 
bibliotēkas, 855 dažādi pasākumi norisi-
nājās gandrīz visos Latvijas novados un 
pilsētās. 

E-prasmju nedēļa 
2013

21. martā notika teātra dienas pasā-
kums Varakļānu bērnudārzā „Sprīdītis”. 
Ar savu aktierspēli, dziesmām un dejām 
jaunie aktieri priecēja visus klātesošos. 
Varēja vērot, kā zvirbuļi, zaķīši, cālīši un 
pelītes, rūķīši un kukainīši pamodināja 
aizsnaudušos saulīti. Visi bija īsti aktieri 
un savas lomas atveidošanu veica ar lie-
lu atbildības sajūtu. Pasākuma dalībnieki 
bija ļoti gatavojušies un patīkami satrauk-
ti, kā arī ar smaidu vēroja visu notiekošo. 
Pasākuma organizatori bija padomājuši 
arī par teātra starpbrīdi. Kafijas pauzes 
vietā tika piedāvātas sportiskas aktivitā-
tes ar dziesmām – tā iesaistot visus klāt-
esošos.

Tika uzņemti arī viesmākslinieki no 
murmastienes pirmsskolas un  Varakļānu 

Teātra diena 
„Sprīdītī”

vidusskolas. Jaunāko klašu aktieri ar izrā-
di par pavasara ziediem noslēdza teātra 
dienas pasākumu.

Pasākums bija jauks un emocijām 
pilns. Ņemot vērā bērnu iesaistīšanu da-
žādos pasākumos, ir jūtama izaugsme. 

Viņi ir palikuši drošāki un pārliecinātāki 
par sevi un padarīto. 

Paldies visiem aktieriem un pasāku-
ma organizatoriem par ieguldīto darbu!

Ilze K. 
Foto – Irīna V.

Arī Varakļānu bibliotēka iesaistījās 
šajās aktivitātēs un sadarbībā ar Swed-
bank organizēja apmācības par maksā-
jumu veikšanu internetbankā un citām 
i-bankas iespējām. Divas dienas biblio-
tēkā bija iespēja tikties ar bankas darbi-
niecēm, kuras prezentēja bankas pakal-
pojumus un konsultēja interesentus par 
internetbankas pakalpojumu efektīvāku 
izmantošanu. Prieks par tiem, kuri atrada 
laiku atnākt un apgūt ko jaunu. 

Pateicoties šim pasākumam, biblio-
tēkā ir pieejami izglītojoši materiāli inter-
netbankas apguvei pašu spēkiem. Tos 
bez maksas var saņemt jebkurš intere-
sents! 

Sakām paldies Swedbank meitenēm 
Līgai un Anastasijai par jauko sadarbību 
un biedrībai „Pieaugušo attīstības pro-
jekts”, īpaši Ingai, par tehnisko atbalstu! 

Indra Broka

Tēju daudzveidība dabā
Kad dienas kļūst arvien garākas, sau-

les stari silda vairāk un dabā jūtama strauja 
pavasara tuvošanās, laiks domāt par da-
žādu ārstniecības augu vākšanu, lai pēc 
garās un ieilgušās ziemas varētu atjaunot 
enerģiju, spēcināt un attīrīt savu organis-
mu. Tas varētu palīdzēt uzturēt možu gara-
stāvokli un dot enerģiju labiem darbiem.

Vācot un sagatavojot dažādu ārstnie-
cības augu tēju maisījumus, iegūstam vai-
rākus labumus – būsim vairāk svaigā gaisā 
un tuvāk dabai, lietojot uzturā pašu vāktās 
tējas, uzlabosim labsajūtu un veselību, tas 
dos zināmu ietaupījumu finansēm.

Aprīlī un vēl maija sākumā var vākt 
bērzu, priežu un apšu pumpurus. Šos 

pumpurus pēc izžāvēšanas var izmantot 
tējām un dažādiem uzlējumiem. No bēr-
ziem bez minētajiem pumpuriem var ie-
vākt lapas, sulu, mizu koksni un čagu 
jeb melno bērza piepi. Pumpurus vāc no 
februāra līdz to uzplaukšanai, žāvē ista-
bas temperatūrā. Bērzu lapas vāc vasaras 
sākumā līdz jūnija vidum, kamēr tās vēl ir 
mīkstas, žāvē izklaidus ēnainā vietā.

Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.
Līdzko nokūst sniegs, pirmie parā-

dās dzeltenie māllēpju ziedi, tos noteikti 
vajag savākt, lai izmantotu garšīgas tējas 
pagatavošanai. Vēlāk var vākt arī māllēpju 
lapas.

Ja tuvumā ir mežs, no marta var sākt 
brūkleņu lapu vākšanu. maijā nevajag iet 
garām ziedošiem gaiļpiešiem.

Atspirdzinošu un relaksējošu tēju var 
iegūt no ābeļu ziediem. Ziedlapiņas var 
savākt, paklājot zem ābeles tīru lielu audu-
ma gabalu, Taču, ja ābelei ziedu ir daudz, 
noņemot no ābeles visu ziedu, tā tiks nor-
mēta ābolu raža un tas būtu jādara. Tējai 
var savākt ne tikai ābeļu ziedus, bet arī 
lapiņas, kad tās ir tikko saplaukušas un 
vēl dabas spēka pilnas. Tējā ļoti labi var 
izmantot žāvētus ābolus.

Vasaras garumā noteikti vajag savākt 

lielās nātres, baltās panātres, kumelīšu, 
liepziedu, biškrēsliņu, ceļteku, asins-
zāļu, pelašķu un parastā rasaskrēsliņa 
drogas.

Atrodoties mežā, nevajag paiet garām 
mellenēm un avenēm. Tējās garšīgas ir šo 
augu lapas un ogas. Arī meža zemeņu 
drogas izmantojamas tēju pagatavošanai.

Katra sevi cienoša saimniece piemā-
jas dārziņā noteikti atradīs vietu kliņģerī-
tēm, lavandai, mārdadzim, citronmeli-
sai, raudenei un piparmētrām. Visi mi-
nētie augi izmantojami veselīgu, garšīgu 
tēju iegūšanai. Bez minētajām vēl jāsavāc 
sarkanais āboliņš un vīgriežu ziedi. Ru-
dens pusē tējām var savākt pīlādžu un 
vilkābeļu ogas, mājas apstākļos vienkārši 
un ātri sagatavojamas cidoniju sukādes, 
kas tējai dos labu aromātu un satur daudz 
C vitamīna.

Pašā pavasara sākumā un pavisam 
tuvu Lieldienām Varakļānu kultūras namu 
piepildīja mazo cālīšu skanīgās balsis.

Šogad mazo vokālistu konkursā pie-
dalījās 17 bērniņi. mazie dziedātāji kopā 
ar vecākiem un vokālajiem pedagogiem – 
Teresiju Pelšu, Sintiju Veipu, Līvu Kanču – 
bija domājuši gan par cālīšu dziesmiņām, 
gan skatuves tēlu. mazie vokālisti dziedā-
ja sirsnīgi – dažs kautrīgāk un sapņaināk, 
dažs drošāk un skanīgāk, bet dažam no 
satraukuma izlauzās emocionāla nopūta.

Pēc visu konkursa dalībnieku noklau-
sīšanās žūrijas komisija –  Jāņa Ivanova 
Rēzeknes mūzikas vidusskolas pasniedzē-
ja, vokālā pedagoģe Danuta Kārkliniece, 
Latvijas mūzikas akadēmijas absolvente, 
mūziķe Linda Nebēdniece,Varakļānu mū-
zikas skolas pasniedzēja Agnija Strūberga 
– nolēma mazajiem vokālistiem piešķirt 
šādus titulus: Varakļānu novada Cālis – 
2013  – Sigita Kanča, Vicecālis – Saman-
ta Vilkauša, Cālis džentlmenis – Roberts 
Strods, Skanīgākais cālis – Katrīna Latkov-
ska, Sapņainākais cālis – Adriāna Pastare, 
Stilīgākais cālis – Karīna Upeniece, Pava-
sarīgākais cālis – Rūta Grudule, Kautrīgā-
kais cālis – Dita Āboliņa, Elegantākais cālis 
– Katrīna Skutele, Centīgākais cālis – Sa-
manta Gailuma, Smaidīgākais cālis – Dag-
māra Tropa, Cālīte dāmīte – Sigita Onufri-
jeva, Šarmantākais cālis – Estere Šcucka, 
Kārtīgākais cālis – Rinalds Latkovskis, 
Saldākais cālis – Everita marija mačuļska, 
Ritmiskākais cālis – Rodrigo Strods, No-
pietnākais cālis – Rinalds Eiduks.

Kamēr žūrijas komisija vērtēja ma-
zos vokālistus, skatītājiem ar ieejas biļeti 
bija iespēja nobalsot par savu simpātiju. 
Šogad skatītāji ļoti aktīvi balsoja par sev 
tīkamajiem vokālistiem, un viņu simpātijas 
iemantoja  2 mazie cālīši – Sigita Kanča 

„Varakļānu novada Cālis – 2013” – Sigita Kanča

Konkursa dalībnieku un pedagogu kopbilde.

cālis un Vicecālis 2013. Skatītāju simpātijas.

un Samanta Gailuma.
Par šo pavasarīgo svētku sagatavo-

šanu un norisi paldies vecākiem, vokāla-

jiem pedagogiem, žūrijai, Varakļānu kultū-
ras nama un tautas bibliotēkas meitenēm, 
pasākuma vadītājām un skatītājiem!

Te minētas tikai ikdienā populārākās 
tējas. Vācot dažādus ārstniecības augus, 
jāatceras, ka galvenais noteikums, vācot 
dabas veltes, ir saudzēt dabu.

Augus nav ieteicams vākt autoceļu 
tuvumā, jo mašīnu izplūdes gāzes satur in-
dīgas vielas, kas kopā ar putekļiem nogul-
snējas uz augu lapām. Nevajag vākt augus 
arī rūpnīcu, dzelzceļu, fermu, minerālmēs-
lu krātuvju un izgāztuvju tuvumā.

Savāktās drogas vislabāk žāvēt siltās 
telpās caurvējā, ēnainā vietā. Augu da-
ļas nevajag novietot uz avīžu vai žurnālu 
lapām. Ideāli, ja iespējams salikt uz sieta 
vai arī uz balta papīra vai tīra auduma. Iz-
žāvētās drogas nevajag glabāt polietilēna 
maisiņos, vislabāk turēt stikla traukos vai 
auduma maisiņos.

J. grudule
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Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, 
kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu 
maize vai māja, doma vai sapnis, un 
zināt, ka ir kāds, kas to saņem. 

/Z.mauriņa/

Sociālo pakalpojumu un palīdzības 
likums nosaka, ka sociālie pakalpojumi 
ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to 
personu pamatvajadzību apmierināša-
nu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt 
sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu 
dēļ, un ietver sevī pakalpojumus perso-
nas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās ap-
rūpes institūcijās. Sociālo pakalpojumu 
sniegšanas pamatprincipi: 1)pakalpo-
jumus sniedz, tikai pamatojoties uz so-
ciālā darba speciālista veiktu personas 
individuālo vajadzību un resursu novēr-
tējumu un 2) pakalpojumus nodrošina 
klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, 
un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms 
nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgsto-
šas aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā. Varakļānu novada pašvaldībā 
sniedz vai nodrošina šādus sociālās ap-
rūpes pakalpojumus.

Pakalpojumu Aprūpe mājās no 
01.06.2012. sniedz mobilā aprūpes 
grupa. Palīdzība tiek sniegta personām 
mājās, kuras objektīvu apstākļu dēļ (ve-
cums, funkcionālie traucējumi) nevar 
sevi aprūpēt. Pakalpojums tiek sniegts 
darba dienās, darba laikā. Persona vai 
viņas likumiskais pārstāvis novada So-
ciālajā dienestā Rīgas iela 9, Varakļāni, 
Varakļānu novads, iesniedz klātienē – 1)
iesniegumu, kurā norāda problēmu, vē-
lamo risinājumu (lūgumu piešķirt aprū-
pes mājās pakalpojumu), informāciju 
par likumīgajiem apgādniekiem un vai ir 
noslēgts uzturlīgums, 2) ģimenes ārsta 
izziņu par personas veselības stāvokli; 
izziņā norāda funkcionālo spēju traucē-
jumu smaguma pakāpi un medicīnisko 
kontrindikāciju neesību, ja persona vē-
las saņemt aprūpi mājās un 3) psihiatra 
atzinumu par speciālo (psihisko) kontrin-
dikāciju neesību un piemērotāko sociālā 
pakalpojuma veidu personai ar garīga 
rakstura traucējumiem, ja sociālo pakal-
pojumu vēlas saņemt persona ar garīga 
rakstura traucējumiem. Aprūpe mājās 
tiek finansēta no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem pilnā apmērā, ja 1) personas 
ir vientuļas, nav likumīgo apgādnieku un 
kuras nav noslēgušas uzturlīgumu, 2) 
personas vai likumīgie apgādnieki atzīti 
par trūcīgām un to apliecina attiecīga iz-
ziņa. Ja pakalpojumu vēlas saņemt per-

Sociālais darbs ir palīgs, nevis glābējs III
sonas par samaksu, tad to nosaka atbil-
stoši mK noteiktajai minimālajai stundu 
tarifa likmei, reizinot ar koeficentu 2, par 
noteikto darba apjoma stundās.

 Ilgstošas sociālās aprūpes pa-
kalpojumu personai sniedz, ja aprūpes 
pakalpojumu apjoms pārsniedz aprū-
pes mājās noteikto pakalpojuma apjo-
mu vai aprūpes apjoms nepieciešams 
lielāks, nekā to iespējams nodrošināt un 
persona vēlas pārcelties uz dzīvi veco 
ļaužu mītnē. Varakļānu novada pašval-
dība funkcionē veco ļaužu pansionāts 
„Varavīksne”. 

Īslaicīga sociālā aprūpe institū-
cijā tiek nodrošināta personām, kurām 
nepieciešamais pakalpojuma apjoms 
pārsniedz aprūpei mājās noteikto pa-
kalpojumu apjomu vai aprūpes apjoms 
nepieciešams lielāks nekā to iespējams 
nodrošināt, pēcoperācijas periodā, atve-
seļošanās periodā vai līdz pakalpojuma 
saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un 
kurš tiek nodrošināts uz īsāku laiku. Tāda 
veida pakalpojumu sniedz Varakļānu no-
vada SIA „Veselības aprūpes centrs”.

Sociālā dienestā kā struktūrvienība 
darbojas Alternatīvās aprūpes centrs. 
Administratīvajā teritorijā deklarētās 
personas ar invaliditāti, funkcionāliem 
traucējumiem un pensijas vecuma per-
sonas var piedalīties sev interesējošās 
aktivitātēs, izmazgāt drēbes un pašiem 
izmantot dušas pakalpojumus. Uz pro-
jekta laiku šo pakalpojumu pašvaldība 
nodrošina bez maksas. Tiek nodrošinā-
tas arī sociālā darbinieka un psihologa 
konsultācijas.

Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu no valsts budžeta līdzekļiem 
var saņemt personas ar funkcionāliem 
traucējumiem darbspējas vecumā, kā 
arī personas ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kuras strādā (uzskatāmas par 
darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām 
saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”); politiski represētās 
personas; Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezul-
tātā cietušās personas; bērni un pieau-
gušie, kas atkarīgi no psihoaktīvām vie-
lām; bērni, kas cietuši no prettiesiskām 
darbībām. Pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no valsts budžeta vai normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā. Sociālais die-
nests normatīvajos aktos noteiktajā laikā 
pēc iesnieguma un pārējo dokumentu 
saņemšanas izvērtē personas statusa 
atbilstību pakalpojuma saņemšanai iz-
virzītajiem kritērijiem pieņem lēmumu 

par pakalpojuma nepieciešamību un 
iesniedz saņemtos dokumentus un lē-
mumu Labklājības ministrijā vai Sociālās 
integrācijas valsts aģentūrā.

Sākot ar 01.01.2013. valstī ir izvei-
dots jauns pakalpojums asistenta pa-
kalpojums cilvēkiem ar invaliditāti. 
Pakalpojumu var pieprasīt cilvēki ar I 
un II invaliditātes grupu (ja ir saņemts 
VDEĀK atzinums par asistenta pakalpo-
juma nepieciešamību personai, kura ve-
cāka par 18 gadiem), bērni ar invaliditāti 
(ja VDEĀK atzinumā ir ieraksts par īpa-
šas kopšanas nepieciešamību bērnam 
no 5 līdz 18 gadu vecumam sakarā ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem). 
Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus 
mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpojuma 
saņemšanas vietu. Asistenta pakalpoju-
mu var sniegt ikviens cilvēks, kuram ir 
izglītība, darba vai personiskā pieredze, 
aprūpējot cilvēku ar invaliditāti. Kas jā-
dara, lai varētu saņemt pakalpojumu? 
Persona vai viņas likumiskais pārstāvis 
Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu 
par pakalpojuma piešķiršanu, uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, kā arī 
pārstāvības tiesības apliecinošu doku-
mentu, ja asistenta pakalpojumu piepra-
sa personas likumiskais pārstāvis. Ie-
sniegumam pievieno VDEĀK atzinumu; 
institūcijas apliecinājumu par personas 
dalību pasākumos, kuru apmeklējumam 
nepieciešams asistenta pakalpojums; 
darba devēja apliecinājumu, ka persona 
ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba de-
vēja (ja persona strādā); izglītības iestā-
des apliecinājumu (ja persona mācās); 
dienas aprūpes centra vai cita rehabili-
tācijas pakalpojuma sniedzēja aplieci-
nājumu (ja persona apmeklē attiecīgās 
institūcijas). Pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no valsts budžeta. Sociālais die-
nests mēneša laikā no iesnieguma un 
pārējo dokumentu saņemšanas dienas 
pieņem lēmumu par asistenta pakalpo-
juma piešķiršanu, ievērojot normatīvo 
aktu nosacījumus, vai par atteikumu pie-
šķirt asistenta pakalpojumu. Pēc lēmu-
ma pieņemšanas par asistenta pakal-
pojuma piešķiršanu Sociālais dienests 
slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma 
pieprasītāju un asistenta pakalpojuma 
sniedzēju.

Lai saņemtu kādu no sociālajiem pa-
līdzības pabalstiem vai sociālās aprūpes 
pakalpojumiem personām ar rakstisku 
iesniegumu jāgriežas Varakļānu novada 
Sociālā dienestā. 

Priecīgu un saulainu pavasari!                 
Aina Kanča
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Svētkos un ikdienā 

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Kad aizvadīti Ziemassvētki un sagai-
dīts Jaunais gads, šķiet, tūlīt, tūlīt jau klāt 
būs arī pavasaris. Jau izplānoti pavasara 
sakopšanas un sējas darbi. Bet pašdar-
bības kolektīvi šajā laikā vēl steidz pieslī-
pēt repertuāru un arī parādīt, ko tad šajā 
ziemā ir apguvuši. Jo tikai garos ziemas 
vakarus var veltīt it kā atpūtai, bet tai pašā 
laikā smagajam darbam, kas jāiegulda, 
lai koncertos priecētu vietējos iedzīvotā-
jus un viesus, gan arī paši lai varētu do-
ties ciemos. Un arī murmastienes KC paš-
darbības kolektīvi ir aktīvi darbojušies un 
sagatavojuši plašu repertuāru. Un darbs ir 
nesis ne mazums lielisku rezultātu. Ieska-
tīsimies, ko tad, pavasari gaidot, ir darījuši 
murmastienes KC aktīvie pašdarbnieki. 

19. janvārī „Brāzma” piedalījās ma-
donas aprinķa deju kolektīvu sadancī Va-
rakļānos.

26. janvārī „Brāzma” devās uz drau-
dzības sadanci Sīļukalnā.

8. februārī „Taktika” izdziedāja dzies-
mas ar martas Bārbales vārdiem, pieda-
loties dzejnieces atceres pasākumā mur-
mastienes KC.

9. februārī „Aizvējš” viesojās Varakļā-
nu KN, kur savu piecgadi svinēja Varakļā-
nu KN dramatiskais kolektīvs. 

15. februārī murmastienes KC valdīja 
īpaša noskaņa, jo „Aizvējš”, „Brāzma” un 
„Taktika” visus ievilināja mīlestības tīklos.

16. februārī „Aizvējš” devās uz ikga-
dējo Skeču parādi Lubānā, kur, pēc skatī-
tāju balsojuma, ieguva otro vietu.

2. martā „Taktika” savu dziedātprasmi 
rādīja Stirnienes TN, kur norisinājās Vara-
kļānu novada vokālo ansambļu skate. Ko-
lektīvs saņēma pirmās pakāpēs diplomu 
un iespēju piedalīties vokālo ansambļu 
konkursa otrajā kārtā.

„Brāzma” sadancī Varakļānos.

„Aizvējš” teātra svētkos Varakļānos.

„Brāzma” sadancī Sīļukalnā.

Valentīndiena.

8. marta vakars „Aizvējam” bija īpa-
ši aktīvs. Vispirms ar izrādi „Tāva meitas” 
viesojāmies Sīļukalna KN, bet uzreiz pēc 

tam ar skečiem piedalījāmies svētku pa-
sākumā Varakļānu KN

9. martā murmastienes KC zāli pie-
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

„Brāzma” skatē Madonā.

„Taktika” skatē Stirnienē.

Lieldienu pasākums.

„Murmastienes cāls – 2013”.

skandināja jaukas, skanīgas balstiņas, jo 
norisinājās konkurss „murmastienes Cā-
lis 2013”. Šogad konkursā piedalījās 11 
mazie vokālisti, kurus sagatavoja skolotā-
jas Teresija Pelša un Sintija Veipa. Titulu 
„murmastienes Cālis 2013” ieguva Estere 
Ščucka. Paldies Ivitai Lazdiņai par sarū-
pētajām īpašajām dāvaniņām mazajiem 
dziedātājiem!

16. martā „Aizvējš” piedalījās Jezupa 
dīnas teātru pasākumā Stirnienes TN.

17. martā madonā norisinājās mado-
nas apriņķa deju kolektīvu skate, kurā pie-
dalījās un otrās pakāpes diplomu saņēma 
mūsu „Brāzma”. Un līdz ar to kolektīvs 
kļuva par 25. Vispārējo latviešu Dziesmu 
un 15. Deju svētku dalībniekiem, kas nori-
sināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam!

23. martā seši murmastienes cālīši- 
Estere Ščucka, Dagmāra Tropa, Everita 
marija mačuļska, Rūta Grudule, Samanta 
Gailuma un Adriāna Pastere piedalījās 
konkursā „Varakļānu novada Cālis 2013” 
Varakļānos.

31. martā murmastienes KC uz akti-
vitātēm aicināja Lieldienu Zaķis. Svētkus 
ieskandināja „Brāzma” un „Aizvējš”. Olu 
ripināšana, olu kaujas, Lieldienu panti-
ņu un ticējumu konkurss un arī pārstei-
gums – Lieldienu Zaķa sagatavotajā olu 
kastē notikušas brīnumu lietas – izšķīlu-
šies cālīši... Paldies mārim Tropam no 
saimniecības „Pīlādži” par pārsteiguma 
sagatavošanu un atbalstu!

7. aprīlī „Taktika” devās uz Gulbeni, 
lai piedalītos vokālo ansambļu konkur-
sa otrajā kārtā. Šoreiz kolektīvs ieguva 
otrās pakāpes diplomu un par tālākām 
iespējām – konkursa trešo kārtu Rīgā vai 
piedalīšanos dziesmu maratonā, kas no-
risināsies Dziesmu svētku ietvaros, žūrija 
informēs aprīļa otrajā pusē. Jo viss ir ie-
spējams!

Bet „Saulstariņiem” vēl viss ir priek-
šā. mazie dejotāji aktīvi gatavojas konkur-
sam, kas norisināsies 30. aprīlī madonā. 
Veiksmi!

Tā nu vismaz domās un arī ar krietni 
padarīta darba sajūtu ir sagaidīts pavasa-
ris. Repertuāri sagatavoti – katrai dzīves 
situācijai un katram pasākumam ir ko 
piedāvāt, godalgas saņemtas – par ko 
īpašs gandarījums, murmastienes vārds 
arī godam nests plašākā sabiedrībā. Pal-
dies par ieguldīto darbu deju kolektīvam 
„Brāzma” – vadītāja Sintija Veipa, vokāla-
jam ansamblim „Taktika” – vadītāja Tere-
sija Pelša, pirmsskolas bērnu deju kolek-
tīvam „Saulstariņi” – vadītāja Vija Pelse un 
dramatiskajam kolektīvam „Aizvējš”! 

Turpināsim strādāt, neapstāsimies 
pie sasniegtā un priecāsimies par liela-
jiem un arī mazajiem sasniegumiem! Lai 
saulains un ražens pavasaris! 

 Rita Ivenkova
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Murmastienei ir jābūt!
Projekta īstenošanā esam pavadījuši 

4 mēnešus. Darbošanās ļauj apliecināt, 
pārbaudīt, atklāt daudz ko jaunu katram 
pašam par sevi, kā arī par citiem apkār-
tējiem.

FEBRUĀRĪ	  – turpināja darboties 
iknedēļas aktivitātes itāļu valodā, logopē-
da nodarbībās, piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu nodarbībās. Skolas sienas avīzi iz-
veidoja 8. klase, 5. – 9. klašu kolektīvi pie-
dalījās murmastienes KC rīkotajā martas 
Bārbales atceres pasākumā. Sākumsko-
las bērnus, kuri vēl nemācās angļu valo-
du/ t.i. 1. un 2. kl./, skolotāja Ināra aicināja 
darboties angļu valodas iepazīšanas no-
darbībās. Jauniešu centrs sumināja Ping 
ponga turnīra veiksminiekus zēniem un 
meitenēm, rīkoja Valentīndienas aktivitā-
tes un braucienu uz Viešūra kalnu kopā 
ar skolotājām Ilzi un Viju. Sākumskolas 
bērni skolotājas modras vadībā darbo-
jās ziemas pavadīšanas pasākumā „Vizi, 
vizi, metenīti”, kā ietvaros tika iemēģināti 
jauniegādātie trauki un galda piederumi  
galda klāšanas kultūras apguves veici-
nāšanai, mielojoties ar lielo kliņģeri, at-
rakcijās iegūtiem saldumiem. Elektrības 
likumu izpratni turpmāk palīdzēs kvalitātī-
vāk apjaust jauniegādātais elektriskā pie-
slēguma praktikums. Skolēnu vecāki pie-
dalījās ļoti vērtīgā nodarbībā, tiekoties ar 
Jēkabpils Izglītības attīstības centra pār-
stāvēm, saņemot praktiskus padomus, 
kā palīdzēt saviem bērniem. Pēc pašu 
vecāku vēlmēm un ieinteresētības notika 
tapošanas nodarbība, kurā varēja iepazīt 
tapošanas pamatprincipus, nepiecieša-
mos instrumentus, tapotas, un ne tikai! 
šalles, pat vesti. Šajā jomā ar padomiem 
un pieredzi neskopojās Velta, Solvita, 
Elza, Zanda. Turpmāko nodarbību norisi 
kavē nepieciešamo dziju iegāde. Ja būs 
pašu pieaugušo iniciatīva, skola nodroši-
na iespēju pulcēties un darboties! Izkus-
tēties dažādu stilu mūziku pavadījumā ce-
turtdienās līnijdejās var kopā ar skolotāju 
Viju. Ņemot vērā to, ka dancot vēlas arī 
„braucējas”, nodarbības notiek  divos lai-
kos 15.30 un 16.30.  Projektu nedēļas lai-
kā tika vākta un apkopota informācija par 
uzņēmējdarbību murmastienes pagastā, 
ko atviegloja Varakļānu novada lauku 
attīstības konsultantes Janīnas Grudules 
sniegtā informācija. Skolēni viesojās, ap-
taujāja pagastā esošo uzņēmējdarbības 
nozaru pārstāvjus, skolēnu vecākus, biju-
šos absolventus / pavisam kopā 22!/.  Ap-
kopotā informācija sniedz nelielu ieskatu 
šo cilvēku ikdienas darbā. murmastienes 
pamatskolas 1. stāva gaitenī visiem inte-

Mūsu izvēle ir aizstāvēt to, kas mums ir, vai radīt to, 
kas mums nepieciešams. 

/Gerijs Markss/

resentiem iespējams apskatīt stendu, kā  
un kādas pagasta teritorijā uzņēmējdar-
bības norisinās. Stenda apkopotā imfor-
mācija ļauj ikvienam spriest, secināt un 
padomāt, ko vēl var darīt, lai veicinātu 
sava pagasta iedzīvotāju un galvenokārt 
jau savu labklājību. martai Bārbalei šogad 
paliktu 80! murmastienes skolas 5. – 9. kl. 
bērni ar dzejnieces atstāto mantojumu ie-
pazīstināja klātesošos. murmastienes pa-
matskolā ir izveidots stends murmastie-
nes pagasta dzejnieces martas Bārbales 
piemiņai ar viņas nozīmīgākajiem dzīves 
faktiem, kas atspoguļojas gados, foto-
grāfijās. Par stendā apkopoto informāci-
ju gādāja skolotāja Vija, sadarbojoties ar 
dzejnieces radiniekiem, draugiem, labiem 
cilvēkiem. Turklāt skolotājas Ilze piedalījās 

Martas Bārbales atceres pasākums.

dakteris Visvaldis Bebrišs rāda vingrinājumus.

Svītraino jostiņu aušanas darbnīca.
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SFL rīkotajā pilsoniskās līdzdalības semi-
nārā Rīgā, bet Edīte – uzņēmējdarbības 
veicināšanas seminārā Rīgā.

MARTĀ 	 – murmastienes pagas-
ta feldšerpunktā apskatāma skolotājas 
Ivetas rosināto 2.– 4. kl. skolēnu zīmēju-
mu izstāde. Turpinājās jau iesāktās akti-
vitātes skolēniem un pieaugušajiem. Sā-
kumskolas bērni darbojās kopā ar mūsu 
skolas bijušo absolventi sociālo pedago-
gu Oksanu Kiceju...  Skolas bērni vairāku 
mēnešu garumā īsteno katrs savu indivi-
duālo projektu „mana ģimene – mans lep-
nums”, pēc projekta komandas izveidota 
vienota parauga. 5. – 9. kl skolēniem tika 
noorganizētas izglītojošas  nodarbības ar 
„Papardes zieda” pārstāvi par jauniešiem 
nozīmīgām lietām, par kurām neērti runāt 
ir pašiem vecākiem. Jauniešu centrs or-
ganizēja Popielu, kur atraktīvie mākslinieki 

Mūžu dzīvo, mūžu mācies
Ar Valentīnu un Andreju Kokariem tie-

kos aprīļa sākumā viņu mājīgajā dzīvoklī, 
kad zemi vēl klāj bieza sniega sega, Ka-
žavas upīte aiz loga sastingusi pavasara 
gaidās, taču domas jau risinās par zemes 
apstrādi un kopšanu.

Tāpat kā daudzi citi, Andrejs Kokars, 
sākoties trešās atmodas laikiem, bija di-
lemmas priekšā – ko darīt, kā dzīvot tā-
lāk. Izmācījies par elektromontieri, viņš 
strādāja gan Linu fabrikā, gan kolhozos 
„Vienība” un „ Latgale”. Visu mūžu mācī-
jies art un sēt, bet, lai to varētu darīt savā 
saimniecībā, nācās iegūt lauksaimnieka 
apliecību.

1993. gadā Andrejs mantoja tēva 
zemi, iegādājās vēl papildus zemi, un ta-
gad kopā ar nomas platībām apsaimnie-
ko 50 ha. Pirmajos gados nodarbojās ar 
piena lopkopību, tagad sēj pārsvarā tikai 
kviešus un rapsi. Graudus realizē „Vidze-
mes agroekonomiskajā kooperatīvajā 
sabiedrībā”. Tur iegādājas arī sēklu, mi-
nerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus. 
„Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā 
sabiedrība” regulāri organizē dažādus 
seminārus, sniedz konsultācijas, kuras 
Andrejs labprāt apmeklē, jo uzskata, ka 
tās ļoti palīdz. Visu mūžu jāmācās – ar 
tādu pārliecību Andrejs saimnieko savā 
zemnieku saimniecībā „Birstalas”. Bez 
palīdzības un draudzīgām kaimiņu attie-
cībām nevar iztikt. Ar darbiem savā saim-
niecībā ģimene tiek galā pašu spēkiem. 
Lauku attīstības programmas ietvaros 
realizēti divi projekti, kas deva iespēju ie-
gādāties tehniku – sējmašīnu, arklu, mig-
lotāju, kultivatoru.

Pēc apsaimniekoto platību apmēriem 
„Birstalas” ir neliela saimniecība, taču vi-
sas normas, visas prasības, augu aizsar-
dzības pārbaudes jāievēro tāpat kā liela-
jām saimniecībām. Andrejs atzīst, ka bieži 

darbā traucē pārlieku lielā birokrātija.
Graudaudzētājiem iepriekšējie gadi ir 

bijuši veiksmīgi, taču, ko esi saņēmis, tas 
jāiegulda atpakaļ. Visu laiku jādomā un 
jāplāno turpmākais darbs. Daudz kas at-
karīgs no laika apstākļiem. No agra pava-
sara līdz vēlam rudenim smagi jāstrādā, 
lai iegūtu iecerēto. Saimniecības darbības 
paplašināšanai kredīti nav ņemti, saistī-
bām ar banku Andrejs iet ar līkumu.

Lai gan vasara ir pats karstākais darba 
laiks, ģimene atlicina laiku dažādām eks-
kursijām. Tā kopā ar bērniem izbraukāta 
vai visa Latvija, pabijuši arī Lietuvā. Ziemā 
tiek sakārtota grāmatvedība, tā kā Andrejs 
ir kaislīgs makšķernieks, viss brīvais laiks 
tiek pavadīts uz un pie ūdeņiem.

Zemnieku saimniecības „Birstalas” 
lauki atrodas ceļa malā, un no viņiem dau-

Valentīna un Andrejs Kokari.

saņēma nominācijas, varengardu kliņģeri. 
Skolotājas Edīte un Vija aktīvi līdzdarbo-
jās SFL rīkotajā divu dienu pieredzes ap-
maiņas seminārā Jūrmalā, Ilze – attiecīgi 
savā ikmēneša seminārā. Krievu kultūras 
bagātības visiem interesentiem bija bau-
dāmas skolotājas Gaļinas rīkotajā krievu 
valodas rītā, klašu kolektīvi saņēma pa va-
feļu tortei, aktīvākie krievu valodas lietotāji 
– šokolādes, un pat medaļas!  Skolotājas 
Ilze un Edīte atrada laiku un izmantoja 
iespēju madonā ieklausīties ārstniecības 
augu zinātājas Zeltītes Kavieres bagātajā 
pieredzē. Pavasara brīvdienās skolā bija 
atvērta svītraino jostiņu aušanas darbnīca, 
ko vadīja skolotāja Zanda Broka. Ašo de-
jotāju tērpus turpmāk rotās jaunas raibas 
jostiņas. Sīkums?, bet nozīmīgs, zinātāji 
piekritīs! Šajā darbnīcā plānotas vēl citas 
nodarbības, interesēties pie skolotājas Vi-

jas. Pavasara brīvdienas noslēdzās ar vēl 
vienu 2 mēnešu pacietīga darba veikumu 
– tautu deju kolektīvu tērpus interesantā-
kus radīs pasakaini austie lakati, kolektīvu 
vadītājai – brunči, autore Inese Ratniece. 
Projekta komanda marta sākumā uzņēma 
SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 
komandas pārstāvi Ausmu Pastori, lai uz 
vietas varētu izrunāt projekta īstenošanu.

Tam visam pa vidu – neizsmeļama 
pieredze, arī rūgta, bet vērtīga, daudzas 
atziņas, gandarījums, simtiem jaunu ide-
ju. mURmASTIENEI IR JĀBŪT!, JA VIEN 
PAŠI GRIBēSIm. Par iniciatīvas aktivitā-
tēm vairāk www.parmainuskolas.lv., arī 
par mūsējām Varakļānu novada avīzē 
„Vorokļōnīts”!   

            
  Edīte grudule,

 Projekta direktore

dziem būtu jāpamācās – visas grāvmalas 
sakoptas, ežmalas appļautas. Pagājušajā 
gadā Lielajā talkas dienā vairākus maisus 
ar atkritumiem gar ceļmalu savākuši. Arī 
šogad Valentīna un Andrejs aicina visus 
sakopt savu lauku teritorijas un apkārtni, 
jo sakopta vide veido garīgumu laukos. 

Būdami kārtīgi un ļoti akurāti savas 
zemes kopēji, viņi neaizmirst savas ģime-
nes tradīcijas, priecājas par bērnu panā-
kumiem un raizējas par visām nedienām. 
Īpašs prieks par trim mazbērniņiem, kuri 
allaž tiek gaidīti ciemos.

Saka, ka cilvēkam dāvātas trejādas 
iespējas piepildīt savu dzīvi: atdeve dar-
bam, cilvēkam, Dievam. Lai šīs iespējas 
piepilda Jūsu dzīves dienas!

Aina Jaunzeme
Foto no ģimenes arhīva
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Vecāku diena Murmastienes pamatskolā
Vecāku diena  murmastienes pa-

matskolā jau uzskatāma par tradīciju. 
Arī šogad neierasti ziemīgā 5. aprīļa rītā  
vecāki ieinteresēti  vēra skolas durvis, lai  
piedalītos dažādās aktivitātēs.

Vispirms vecākiem bija iespēja vērot 
atklātās stundas, kuras tika organizētas 
visās klašu grupās.

Vecāku dienas ietvaros, tika organi-
zētas Radošās darbnīcas:

aizraujošais reizrēķins; • 
papīra pārvērtības;• 
glezniņu iededzināšana;• 
flīžu apgleznošana; • 
dekoratīvo piespraužu pagatavoša-• 
nas darbnīca.
Praktiskajās nodarbībās vecāki va-

rēja apgūt marmorizēšanas pamatie-
maņas,  ar reizrēķina palīdzību uzzīmēt 
savu dzimšanas dienas ornamentu un 
praktiski izmēģināt jauno iededzināša-
nas ierīci.

Vispieprasītākā bija piespraužu pa-
gatavošanas darbnīca, kurā  māmiņas 
un vecmāmiņas apguva gan tapošanas, 
gan filcēšanas tehniku. 

Visiem  bija iespēja  radoši izpaus-
ties skolotāju vadītajās darbnīcās, apgūt 
jaunas iemaņas un atpūsties no ikdie-
nas steigas.

Vecākiem piedāvājām noskatīties  
5. – 9. klašu skolēnu izstrādātā projekta 
„Uzņēmējdarbība murmastienē” prezen-
tāciju. Šogad Projektu nedēļas ietvaros 
pētījām darba iespējas murmastienē, 
tāpēc apmeklējām lielākos uzņēmējus 
un lauksaimniekus mūsu pagastā. No-
skaidrojām, ka mūsu pagastā ir daudz 
darbīgu un čaklu saimnieku, ka strādāt 
un labi nopelnīt var arī laukos. Uz pro-
jekta prezentāciju bija ieradušies arī  pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis mozga 
un Varakļānu novada lauku konsultante 
Janīna Grudule, ar kuru līdzdalību un at-
balstu  tapa šis projekts.

Katru gadu vecākiem piedāvājam 
arī izglītojošas nodarbības. 

Šogad mūsu skolā viesojās kustību 
speciālists un muguras ārsts  Visvaldis 
Bebrišs. Lekciju tika organizēta ar  So-
rosa fonda projekta „murmastienei ir jā-
būt!” finansiālo atbalstu.

Nodarbība bija joku un humora 
pilna. V. Bebrišs demonstrēja dažādus 
efektīvus vingrinājumus un deva praktis-
kus padomus veselības uzlabošanai.

Viņa ārstēšanas metode pavisam 
vienkārša –

 Dari pats! Dari ar prieku!

Inguna Pelše, 
Direktores v.i.

Tiek gatavotas dekoratīvās piespraudes.

glezniņu dedzināšana. Prāta asināšana.

Nodarbības patīk arī  mazajiem dalībniekiem.
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Stirnienes 
tautas nama

Varakļānu novadā aprīlī

Stērnīnes draudzē

Festivāls

9. maijā 12.00
māmiņu dienas koncerts

Stirnienes baznīcā
11. maijā 20.00
ērģeļnakts koncerts

Svātdīnōs sv. mise pl. 12.30
21. aprīlī Sv. Jura atlaidas
pl. 12.30 sv. mise un procesija
Svētej zyrgus, mašīnas un vysaidus 
cytaidus braucamreikus
11. maijā 20.00 ērģeļnakts koncerts 
ar videoprojekciju
12. maijā 12.30 sv. mise – mōtes 
dīnā dzīdōs bārnu kūris
19. maijā 12.30 Vosorassvātku sv. 
mise
26. maijā 12.30 sv. Trejadeibas 
svātku sv. mise

datums Laiks Pasākums Vieta
Visu 
mēnesi

Latvijas dabas muzeja ceļojošā izstāde
dABA KRāSO

Varakļānu 
novada 
muzejs

19. aprīlī 20:00 Prāta Vētras KONCERTFILmA 
„VēL VIENA KLUSā dABA”
Grupa „Prāta Vētra” kopā ar AS „Laima” realizēs 
unikālu projektu – vienlaikus 100 Latvijas pilsētās 
un novados tiks demonstrēta koncertfilma „Vēl 
viena klusā daba”, kas ir grupas „Prāta Vētra” 
pagājušās vasaras koncerttūres noslēguma 
koncerta Rīgā, Skonto stadionā video ieraksts. 
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar AS „Laima”, 
„Kinopunkts”, „Latvijas Pasts” un „McĀbols”.
Ieeja – brīva!
BET līdzi jāņem bezmaksas ieejas kartes,
kuras var atrast  www.ekase.lv  sadaļā „Biļetes”!!!

Varakļānu KN

19. aprīlī 20:00 dāmu ansambļa „Varavīksne”
20 gadu jubilejas
KONcERTS
Viesi –  Ludzas pārvaldes robežsargu koris

Stirnienes TN

20. aprīlī 14:00 SAdRAUdZĪBAS VAKARS
PENSIONĀRIEm
Piedalās: Varakļānu pensionāru biedrība 
„Pīlādzītis”, Daugavpils invalīdu biedrība 
„Cerība”, senioru sieviešu vokālais ansamblis 
„Sidrablāses”, Eiropas senioru deju grupa 
„Vēlziedes un pīlādži”, Dekšāru dziedošā vīru 
kopa „Kūzuls”, Dekšāru pagasta dejotājas 
„Bokōnu bryuklines”,PAP,  „Aspazijas”.

Varakļānu KN

26. aprīlī 17:00 Madonas apriņķa dziesmu diena Varakļānos
„IEPIN dZIESMU VAINAgā”
Piedalās 400 Madonas apriņķa skolu koru 
dziedātāji.

Varakļānu KN

27. aprīlī
PAVASARA gAdATIRgUS
Tirgotājus lūdzam pieteikties
Varakļānu novada pašvaldībā (tel.64860840)

Varakļānu 
tirgus 
laukums

27.aprīlī 19:00 „PAVASARĪgāS ROSĪBAS dIENA”
dziedošās Noviku ģimenes koncerts
Ieejas maksa Ls 1.50

murmastie-
nes KC

Varakļānu kultūras nams aicina 5 gadus jaunus bērnus piedalīties
BēRNĪBAS SVēTKOS 11. maijā. Pieteikšanās līdz 29. aprīlim Varakļānu kultūras 
namā, vai pa tālruņiem 64860964, 27790017

Ceturtais festivāls Latgales ērģeļu 
dienas notiks 2013. gada 11. – 26. maijā 
Latgales katoļu baznīcās. Festivāla mēr-
ķis ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un 
latviešu ērģeļmākslu, kā arī atbalstīt ērģe-
ļu uzturēšanu un apkopi. Latgales ērģeļu 
dienas iecerēts kā labdarības pasākums 
– ieeja koncertos par ziedojumiem. Šā 
gada festivālā savāktie ziedojumi tiks no-
doti ērģeļu restaurācijai Višķu baznīcā. 

VIŠĶU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAU-
DZES BAZNĪCA. Adrese: Krāslavas 2a, 
Višķu pag., Daugavpils raj., LV-5479 
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS.

ērģeles: 2 manuāli + pedālis, 13 (12) 
reģistri, pneimatiskā traktūra, H. Kolbe, 
Rīga, 1937. g., op.19, plāno restaurēt.Fes-
tivālā uzstāsies ērģelnieki: Iveta Apkalna, 
Kristīne Adamaite, Diāna Jaunzeme, Iveta 
Pelše, Jānis Pelše, Ilona Birģele, Larisa 
Carjkova, Jacinta Bicāne, Ruta Birzule, 
Daiga maskaļūne, Agnese Urka, Baiba 

Betlere, Laura Reksne, Laura Struķe u.c.
Šogad visos koncertos ar video pro-

jekcijas palīdzību varēs redzēt ērģelnieku 
spēli tuvplānā! Kā arī, turpinot tradīciju, 
pēc koncertiem klausītājiem būs iespēja 
vērot instrumentu demonstrējumus, uz-
dot jautājumus ērģelniekiem un izmēģināt 
savus spēkus, iejūtoties ērģelnieka vietā!

Festivāla norise 
2013. gada 11. – 26. maijs:
STIRNIENES SV. LAURENCIJA RO-

mAS KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCA – 11. 
maijā plkst. 20.00 ērģeļnakts – piedalās 
Kristīne Adamaite, Iveta un Jānis Pelšes, 
Agnese Solozemniece, Agnese Urka, Bai-
ba Urka, Ilze Grēvele, kā arī Jānis Zeps, 
Raimonds Ubagovskis, Edijs Strušels, 
Dominiks Zeps, Elīna Eiduka, Diāna Pel-
ša, Oskars Otomers.

AGLONAS BAZILIKA – 17. maijā 
plkst. 20.00.

KRĀSLAVAS SV. LUDVIKA ROmAS 
KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCA – 18. mai-
jā plkst. 19.00.

VIĻAKAS VISSV. JēZUS SIRDS RO-
mAS KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCA – 
19. maijā plkst. 19.00.

PUŠAS SV. TRĪSVIENĪBAS ROmAS 
KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCA – 24. mai-
jā plkst. 18.00.

mALNAVAS JAUNAVAS mARIJAS – RO-
ŽUKROŅA KARALIENES KATOĻU DRAU-
DZES BAZNĪCA (Kārsavā) – 25. maijā plkst. 
19.00.

RēZEKNES JēZUS SIRDS KATED-
RĀLE – 26. maijā plkst. 19.00.
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17. martā madonas kultūras namā 
norisinājās madonas deju apriņķa tau-
tas deju kolektīvu skate. Tajā piedalījās 
30 madonas deju apriņķa kolektīvi no 
Lubānas, madonas, Varakļānu, ērgļu, 
Cesvaines novadiem.

No Varakļānu novada skatē pieda-
lījās 4 tautas deju kolektīvi. Skati vērtēja 
deju lieluzveduma „Tēvu laipas” māks-
linieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis 
Purviņš, svētku virsvadītāja, horeogrāfe 
Zanda mūrniece, svētku virsvadītājs Ro-

Apsveicam dziedātājus ar panākumiem skatē!
6. aprīlī Krāslavas pamatskolā  un 

7. aprīlī Gulbenes kultūras centrā norisi-
nājās Latvijas vokālo ansambļu konkur-
sa II kārta, kurā piedalījās arī Varakļānu 
novada vokālie ansambļi.

Vokālos ansambļus vērtēja kompo-
nists, pedagogs, Dziesmu svētku pado-
mes loceklis Rihards dubra, mūzikas 
pedagoģe, biedrības „Latvijas Vokālo 
ansambļu asociācija” (LVAA) eksperte 
Mārīte Puriņa, kordiriģents, aranžētājs, 
biedrības „Latvijas Vokālo ansambļu 
asociācija” (LVAA) valdes loceklis And-
ris Sējāns.

Varakļānu kultūras nama senioru 
sieviešu vokālais ansamblis „Sidrablā-
ses” (vadītāja Agnija Strūberga) savā 
grupā  ieguva 37,25 punktus un otrās 
pakāpes diplomu.

Varakļānu kultūras nama vīru vokā-
lais ansamblis (vadītāja Agnija Strūber-

ga) savā grupā ieguva  36,17 punktus 
un otrās pakāpes diplomu.

murmastienes kultūras centra jauk-
tais vokālais ansamblis „Taktika” (vadī-
tāja Teresija Pelša) savā grupā ieguva 
36,17 punktus un otrās pakāpes diplo-
mu.

4. aprīlī  notika madonas reģiona 
izglītības iestāžu skolu koru konkursa 
„Dziesmai būt!” I kārta. Tajā piedalījās 
Varakļānu vidusskolas koris un ieguva I 
pakāpes diplomu (43,65 punkti).

9. aprīlī Varakļānu vidusskolas ko-
ris piedalījās izglītības iestāžu skolu 
koru konkursa „Dziesmai būt!” II kārtā, 
kas notika Valmierā. Arī II kārtā koris ie-
guva I pakāpes diplomu (43,43 punkti) 
un tika uzaicināts 10. maijā piedalīties 
LU Lielajā aulā laureātu koncertā. Pal-
dies skolotājai Ārijai Tumanei par milzī-
go darbu kora sagatavošanā skatei un 

skolēniem.
14. aprīļa pēcpusdienā madonas 

kultūras namā norisinājās madonas 
koru apriņķa skate, kurā jauktie, sie-
viešu, vīru un senioru kori rādīja savu 
māksliniecisko līmeni un gatavību vasa-
rā gaidāmajiem Dziesmu un deju svēt-
kiem.

Skatē piedalījās 15 kori no mado-
nas, Alūksnes, Cesvaines, Lubānas, ēr-
gļu novadiem. 

Skati vērtēja Dziesmu un deju svēt-
ku Noslēguma koncerta „Līgo” māks-
linieciskie vadītāji, Dziesmu un deju 
svētku virsdiriģenti Aira Birziņa un Ivars 
Cinkuss, kā arī Dziesmu svētku virsdi-
riģenti Kaspars Ādamsons, mārtiņš Kli-
šāns un Romāns Vanags.

Varakļānu kultūras nama sieviešu 
koris „Dzelvērte” skatē ieguva 41,78 
punktus un I pakāpes diplomu.

Apsveicam deju kolektīvus ar panākumiem skatē
lands Juraševskis, svētku virsvadītāja, 
horeogrāfe Gunta Skuja, Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra dejas mākslas ek-
sperte, Svētku Deju lieluzveduma „Tēvu 
laipas” projekta vadītāja maruta Alpa, 
Svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe In-
grīda Edīte Saulīte.

Varakļānu vidusskolas jauniešu deju 
kolektīvs „Juntars” (vadītāja Ilona Cvet-
kova) savā grupā ieguva 41,7 punktus 
un II pakāpes diplomu.

murmastienes kultūras centra vidē-

jās paaudzes deju kolektīvs „Brāzma” 
(vadītāja Sintija Veipa) savā grupā iegu-
va 37,7 punktus un II pakāpes diplomu.

Varakļānu kultūras nama senioru 
deju kolektīvs „Varavīksne” (vadītāja 
marija madžule) savā grupā ieguva 46,4 
punktus un augstākās pakāpes diplo-
mu.

Varakļānu kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs (vadītāja marija 
madžule) savā grupā ieguva 47,8 punk-
tus un augstākās pakāpes diplomu.

26. martā Rēzeknes Augstskolā no-
tika enciklopēdiska izdevuma skolēniem 
„Ausmas zeme” prezentācija. Šajā grā-
matā ir iespēja tuvāk un dziļāk iepazīt 
mūsdienu Latgales cilvēkus, vietas, pro-
cesus, kultūras un materiālās vērtības.

Grāmatu var izmantot arī kā ceļvedi 
visi, kas, dodoties Latgales unikalitātes 
un šarma meklējumos, bez kultūrvēstu-
riskiem objektiem vēlas redzēt, izjust un 
izprast, kas un kā Latgalē notiek šodien.

Grāmatā var atrast informāciju par 
15 Latgales pilsētām un 19 novadiem. Arī 
par Varakļāniem, lai gan pēc 2009. gada 
administratīvi teritoriālās reformas tie ir 
iekļauti Vidzemes plānošanas reģionā. 
Šādā veidā izdevuma autori respektējuši 
gan Varakļānu novada kultūrvēsturisko 
mantojumu, gan mūsdienu situāciju – pēc 
2011. gada notikušās tautas skaitīšanas 
datiem, Varakļānu novads ir viens no trim 
, kurā latgaliešu valoda ikdienā tiek lietota 
visbiežāk (uz to norādījuši 67% Varakļānu 
novada iedzīvotāju).

Ausmas zeme

Valda Čakša. 
„Ausmas zeme” ir 14 autoru kolektīva 

darbs, par Varakļāniem materiālus vākusi 
un rakstījusi Valda Čakša.

Ar grāmatu iespējams iepazīties no-
vadu skolās.

Aina Jaunzeme
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Radošās aktivitātes novada muzejā

Jaunais gads ir iesācies ar radošām 
aktivitātēm muzeja darbībā – moder-
nizēta krājuma telpa (arī šogad daļēji 
atbalstīts projekts krājuma telpu mo-
dernizācijas turpināšanai), piedalīšanās 
starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatir-
gū „Balttour 2013”, psalmu dziedājumi, 
Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde 
„Daba krāso” apskatāma izremontētajā 
izstāžu zālē.

Krājuma darbā ir notikušas pozitīvas 
pārmaiņas – jau pagājušajā gadā Kultū-
ras ministrija atbalstīja projektu, pēc ES 
standartiem tika iekārtota telpa mākslas 
kolekcijai. Šogad daļēji ir atbalstīta pro-
jekta otrā kārta, šie līdzekļi tiks izlietoti 
tekstīliju telpas modernizācijai.

No 8. līdz 10. februārim notika 20. 
starptautiskā tūrisma izstāde – gadatir-
gus „Balttour 2013”, kurā piedalījāmies 
arī mēs – Varakļānu Novada muzejs. 
Pateicoties Varakļānu novada domei, 
šogad mēs varējām Varakļānu novadu 
pārstāvēt ar savu stendu. Šīs trīs dienas 
mums visām bija kā liels piedzīvojums 
– ieguvām jaunus iespaidus un emoci-
jas. Priecājamies, ka tik lielā auditorijā 
varējām parādīt sevi kā interesantu un 
ar apskates objektiem bagātu novadu. 
Apmeklētāji ļoti sajūsminājās par mūsu 
stendu un greznajām kleitām. Trīs die-
nas novadu pārstāvēja muzeja vadītāja 
Terese Korsaka un izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītāja Inga 
Vilkauša, praktikante Santa Odumiņa un 
dokumentu sistēmu vadītāja Sintija Jan-
kovska. Paldies arī „mILLENIUm L” par 
garšīgo cienastu un SIA „meiers” par 
skaisto ziedu kompozīciju. Par godu šim 
lielajam pasākumam tika izdots jauns 

buklets – Varakļānu novada informatīvais 
ceļvedis, kurā ir Varakļānu un Varakļānu 
novada karte, tūrisma apskates objekti, 
maršruti un takas un cita noderīga infor-
mācija. Šo bukletu apmeklētāji muzejā 
var iegādāties bez maksas.

muzejā kā tradīcija kļuvusi psal-
mu dziedāšana, veltīta Borhu dzimtas 
mūžībā aizgājušajiem. marta beigās 
Varakļānu sievas – psalmu dziedātājas 
– Zinaīdas Raģeles vadībā bija pulcēju-

dabas muzeja ceļojošā izstāde „daba krāso”.

Modernizētā krājumu telpa.

05.03. Varakļānu pag. „Kronīšos” 
no mājas pagalma pazudusi VAZ tipa 
a/m, bez valsts numura zīmēm.

06.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu 
pils. E. A. vadīja mopēdu alkohola rei-
bumā, konstatētas 0,92 promiles alko-
hola.

09.03. murmastienē, Dārza ielā 
3-2, nozagts pils. S.J. piederošais mo-
torzāģis „Solo”.

11.03. Varakļānos, Pils ielā 36, 

Policijas informācija dega šķūnītis.
12.03. Varakļānu pag. Stirnienē, pie 

veikala „Riekstiņi” piekauts pils. D. A.
21.03. Varakļānos, Daugavpils ielā 

13, sadedzis sadzīves atkritumu kontei-
ners.

21.03. Varakļānos, Kosmonautu 
ielā 18-4, dega uz plīts atstāts ēdiens.

26.03. Varakļānu pag. Stirnienē, 
pils. V. I. vadīja traktoru alkohola reibu-
mā, konstatētas 2,35 promiles alkohola.

28.03. murmastienes pag. Tiltaga-
lā piekauts pils. T. m.

M. Lindāns

Muzeja pārstāves  tūrisma izstādē.

šās uz šo pasākumu. Paldies 
„mILLENIUm L” par cienastu 
un psalmu dziedātājām par at-
saucību.

Šobrīd piedāvājam ap-
skatīt Latvijas Dabas muzeja 
ceļojošo izstādi „Daba krāso”. 
Izstāde ir interesanta plašai au-
ditorijai – pieaugušie var iegūt 
vērtīgu informāciju par dzijas 
krāsošanu ar dabīgām izejvie-
lām, apskatīt dziju paraugus un 
augu drogas. Savukārt, jaunā-
kā paaudze augus var iepazīt, 

spēlējot interaktīvās izglītojošās galda 
spēles – „Rakstu šūnas”, „Augu cirks” 
un „Augu nosaukumu salikteņi.”

Izstāžu zāli var apskatīt jaunā veido-
lā – tā ir izremontēta un ierīkots speciā-
lais apgaismojums. Paldies visiem par 
ieguldīto darbu izstāžu zāles labiekārto-
šanā!

Ilze Marinska, Sintija Jankovska
Foto no muzeja arhīva
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 
1. klasē
Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz:

direktoram adresēts iesniegums • 
(veidlapa skolas kancelejā);
bērna fotogrāfija (• 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.

Veic akmens pieminekļu izgatavoša-
nu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

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

T. 26563524

Uz spārniem dzērves nes jaunu 
pavasari,
Un saulē vizbulītes zied.
Ir tik skumji... ir tik skumji,
Ka tieši tagad tev ir jāaiziet.

mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
Jānim Seilim ar ģimeni, 

māmiņu mūžības ceļa pavadot.
Kāpņutelpas kaimiņi

murmastienes KC 2. jūnijā

Bernibas 
svetki
Bērnus svētkiem 
lūdzu pieteikt līdz 
15. maijam 
murmastienes KC vai 
pa telefonu 27790027

Varavīksnes košās krāsas 
Šodien katrā sirdī mīt, 
Jo pie mums tu atnākusi 
Esi, mazā, dvēselīt! 
Atnākusi, iesējusi 
Cerību, kam lielai augt...

Sveicam:
Sintiju Stafecku un Edgaru 
Smoroģinu ar meitas Keitas dzimšanu

Pie tevis nāksim
ar ziediem baltiem,
kad vasara tos bagātīgi sniegs,
ar egļu zariem sniegos saltiem,
kad ziema krāšņas puķes liegs.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
aizgājušajiem martā:

Varakļānu pilsētā
Andrejs Smelters – 58

Varakļānu pagastā
Jadviga Seržāne – 86
Jānis Čaunāns – 85

murmastienes pagastā
Valentīna Madžule – 78
Jevgenija Seržante – 76

SIA „Aļņi AS” aicina dabā 
ekskavatora operatoru ar darba 

pieredzi.
Pieteikumus sūtīt pa e-pastu: 

cbalni@inbox.lv
T. 28372099

Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne,
Kas debesu plašumā mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā slīd.

Skumju un atvadu brīdī mūsu 
līdzjūtība Marijai Smelterei, 

vīru mūžībā aizvadot.

Kolēģi „Sprīdītī” un „Varavīksnē”

Krustu krustām zemes ceļi,
Mans celiņš izstaigāts.
Dod, Dieviņ, dvēselītei
Vieglu ceļu viņsaulē.

Izsakām līdzjūtību Veltai Onufrijevai, 
māmiņu smiltainē aizvadot.

Kolēģi „Varavīksnē” un „Sprīdītī”

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves 
taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un 
dārgs...

Visdziļākā līdzjūtība Andrim Opulam, 
māmuļu kapu kalniņā guldot.

Pils ielas 28b mājas iedzīvotāji

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuļiņu;
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu velēnām.

mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Leonorai un Jānim Veipiem, 

māmiņu, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Tuvākie kaimiņi, draugi

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.

Izsakām līdzjūtību Leonorai Veipai, 
no mātes uz mūžiem atvadoties.

Biedrības „Pieaugušo attīstības 
projekts” kolektīvs

Kā sirds negrib ticēt,
Ka cilvēks var tā – 
No gaišas dienas aiziet mūžībā...

Izsakām patiesu līdzjūtību 
audzinātājai Marijai Smelterei ar 

ģimeni, vīru mūžībā pavadot.
Varakļānu PII grupas „Saulēniņi” 

audzēkņi un vecāki

Jau cimdiņi saadīti,
Jau darbiņi padarīti.
Dusi saldi, māmulīt,
Baltā smilšu kalniņā.

mūsu visdziļākā līdzjūtība Leonorai  
Veipai, māmiņu smiltājā pavadot.

Janīna ar ģimeni

Ar labu pieminiet mani,
Kad apklusīs sēru zvani...

Mīļi pateicamies visiem, visiem, 
visiem, kas bija kopā ar mums mūsu 

māmiņas, vecmāmiņas HELēNAS 
JUSTES slimības laikā un pavadot viņu 

mūžības ceļā.
meita, mazdēls

Tālu gāju ilgu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Vissirsnīgākā pateicība visiem, kas 
dalīja bēdu smagumu, mūsu mīļo 

māmiņu, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu 
JADVIGU SERŽANI mūžības ceļā pa-

vadot. Paldies Varakļānu Romas Katoļu 
baznīcas mācītājam Vladislavam Lape-
lim, ērģelniecei, dziedātājām, radiem, 

draugiem, kaimiņiem.
meitas ar ģimenēm

2013./2014. mācību gadā


