
precēm, kuras pieved no Maskavas, 
Rīgas un Karalaučiem (Kenigsbergas). 
Miestā notiek arī viens gadatirgus, kas 
ilgst 3 dienas un uz kuru ierodas tirgotāji 
no Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils. Va-
rakļānos ir 8 mājas ar 115 iedzīvotājiem 
(59 vīrieši un 56 sievietes). Dokumentā 
atzīmēts, ka Varakļānu miests pieder 
poļu dienesta ģenerālporučikam grāfam 
Mihailam Ivanovičam Borham. Muižnieki 
bija ieinteresēti piesaistīt ebrejus saviem 
miestiem, lai veicinātu tirdzniecību un 
celtu miestu ienākumus. 
Pirmie Varakļānu mies-
ta iedzīvotāji bija ebreju 
tautības, kuriem ir liela 
loma Varakļānu miesta 
izaugsmē XIX gs. un XX 
gs. sākumā. 

Miestam raksturīgā 
aina izveidojās 19. gs. 
laikā. 1814. gadā tika uz-
celta Sv. Viktora kapela ar 
grāfu Borhu dzimtas ka-
penēm zem tās. Tajā lai-
kā šī kapela bija vienīgā 
katoļu draudzes lūgšanu 

vieta 200 personām, jo veco koka baz-
nīcu 1809. gadā nopostīja ugunsgrēks. 
1854. gadā tika uzcelta lielā Romas ka-
toļu draudzes baznīca ar 3000 apmeklē-
tāju vietām. Abas šīs sakrālās celtnes 18. 
gs. bija projektējis itāļu arhitekts Vinčen-
so Mazotti, līdz ar to ielikdams pamatus 
miesta koptēlam. 

1852. gadā Varakļānos jau bija 97 
sētas, bet 1867. gadā – 177 sētas ar 
1055 iedzīvotājiem, 23 bodītes, ķieģeļu 
ceplis, divstāvu mūra krogs, spirta brū-

celtu miestu ienākumus. 
Pirmie Varakļānu mies-
ta iedzīvotāji bija ebreju 
tautības, kuriem ir liela 
loma Varakļānu miesta 
izaugsmē XIX gs. un XX 

Miestam raksturīgā 
aina izveidojās 19. gs. 
laikā. 1814. gadā tika uz-laikā. 1814. gadā tika uz-
celta Sv. Viktora kapela ar 
grāfu Borhu dzimtas ka-
penēm zem tās. Tajā lai-
kā šī kapela bija vienīgā 
katoļu draudzes lūgšanu 

Sīkākas un pilnīgākas ziņas par Va-
rakļānu Borhu dzimtas īpašumiem, sa-
biedrisko darbību, kā arī Varakļāniem kā 
apdzīvotu vietu iegūstam tikai XVIII gad-
simta dokumentos. 1783. gadā Krievi-
jas ķeizariene Katrīna II izdot rīkojumu 
par zemes ģenerālmērīšanu Krievijas 
impērijā, ģenerālmērīšanas uzdevums 
bija veikt muižnieku īpašumu uzskaiti, 
noteikt, cik ciemu un iedzīvotāju ir katrā 
muižā, kādas ir to ekonomiskās iespē-
jas. Latgales apriņķos ģenerālmērīšanas 
darbi notika 1784. gadā. Vēsturnieka B. 
Brežgo sastādītajā dokumentu krājumā  
„Latgales inventāri un ģenerālmērīšanas 
zemju apraksts 1695 – 1784” iegūstam 
ziņas arī par Varakļāniem. 1784.gada 
dokumentu krājumā Varakļāni jau tiek 
dēvēti par miestu (Местечко). Tiek at-
zīmēts, ka Varakļāni atrodas pie lielceļa, 
kas ved no Rēzeknes uz Rīgu. Varakļā-
nos ir viena koka baznīca (celta 1742. 
gadā un iesvētīta par godu vissvētākajai 
jaunavai Marijai) un 3 koka veikali, kuros 

tirgojās vietējie tirgotāji ar da-
žādiem audumiem, zīda iz-

strādājumiem un sīkām 

Varakļānu miests 1910. gadā.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde 
2014. gada 14. janvārī  
Nr. 1

1. Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2014. – 2025. gadam apstip-
rināšanu un saistošo noteikumu Nr. 1 
„Varakļānu novada teritorijas plānojuma 
2014. – 2025. gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi” izdošanu.

2. Par projektu „Ejam mežā”.
3. Par izmaiņām Varakļānu novada 

domes 30.06.2011. lēmumā Nr. 7.25 „Par 
redzes pārbaudes un darba pienākumu 
veikšanai nepieciešamo speciālo medi-
cīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu 
iegādes izdevumu segšanu Varakļānu 
novada pašvaldības iestāžu darbinie-
kiem”.

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde 
2014. gada 23. janvārī  
Nr. 2

1. Saistošo noteikumu Nr. 2  „Par 
Varakļānu novada pašvaldības 2014. 
gada budžetu” apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Gro-
zījumi 28.11.2013. saistošajos noteiku-
mos Nr. 13.  „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Varakļānu novadā””  apstip-
rināšana.

3. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Gro-
zījumi 28.11.2013. saistošajos noteiku-
mos Nr. 14 „Par pašvaldības palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem pēc pilngadības sasnieg-
šanas””  apstiprināšana.

4. Par projektu „Varakļānu novada 
muzeja krājuma telpu modernizācijas III 
kārta”.

5. Par projektu „Daugavpils teātris 
dodas uz Varakļāniem”.

6. Par grozījumiem atsevišķos Va-
rakļānu novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību amatu un mēnešalgu sa-
rakstos.

7. Par grozījumiem ar Varakļānu no-
vada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 
apstiprinātā „Nolikuma par Varakļānu no-
vada amatiermākslas kolektīvu darbības 
finansēšanas kārtību” 1. pielikumā.

8. Par SIA „Aļņi AS” paredzētās dar-
bības „Ražošanas ceha rekonstrukcija 
par biomasas granulu ražotni Kosmo-
nautu ielā 19, Varakļānos, Varakļānu 
novadā” publiskās apspriešanas gala 
ziņojuma apstiprināšanu.

Varakļānu novada 
domes sēde 
2014. gada 30. janvārī     
Nr. 3

1. Par izmaiņām Varakļānu novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā. 

2. „Varakļānu novada vokālo an-
sambļu sadziedāšanās – skates 2014 
nolikuma” apstiprināšana. 

3. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA valdes locekļa Ilmā-
ra Basankoviča pilnvaru pagarināšanu.

4. Par nedzīvojamo telpu nomu.
5. Par zemes nomas līgumiem.
6. Par vietējā ģeodēziskā tīkla apse-

košanas rezultātu apstiprināšanu.
7. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšana Raimondam Ramps-Rampā-
nam.

8. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

10. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 
reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā.

11. Par dzīvokļu īres līgumu pagari-
nāšanu.

12. Par sociālā dzīvokļa statusa no-
ņemšanu dzīvoklim Fabrikas ielā 1-10, 
Varakļānos.

13. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

14. Par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam ap-
stiprināšanu.

15. Par nekustamā īpašuma „Dukuri 1” 
sadalīšanu.

16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

Grozījumi 28.11.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 13 

„Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Varakļānu novadā”  

1. Veikt grozījumus 28.11.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Varakļānu novadā” 
(turpmāk – saistošie noteikumi):

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 
izdošanas pamatojumu ar:

„MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4. apakšpunktu”

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 
1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6.; 
1.1.8.; 2.9.; 2.10.; 3.2.5.4.; 3.2.6.; 4.2. un 
4.3.apakšpunktus;

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 
3.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2.3. tiek piešķirts par katru mēnesi 
klientam uz mājokli, kurā tas faktiski dzī-
vo;”;

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 
3.2.4.3. apakšpunktā un 3.5.2.2. apakš-
punktā vārdu „invalīds” ar “persona ar 
invaliditāti” (attiecīgajā locījumā).

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr. 4
Grozījumi 28.11.2013. 

saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Par pašvaldības palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem 
pēc pilngadības sasniegšanas”  

1. Veikt grozījumus 28.11.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr. 14 „Par pašvaldī-
bas palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem pēc pilnga-
dības sasniegšanas” (turpmāk – saisto-
šie noteikumi):

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu izdo-
šanas pamatojumā teksta daļu „sesto no-
daļu” ar „27., 30., 31.un 31.1 punktiem”;

1.2. Aizstāt 1. nodaļas nosaukumā 
vārdu „noteikumi” ar „jautājumi”;

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 
1.3. apakšpunktā teksta daļu „ar ie-
sniegumu”;

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 
3.1. apakšpunktā vārdu „līdz”;

1.5. Svītrot saistošo noteikumu 
3.2. apakšpunktu.

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

M. Justs
Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 3
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Informācija novada iedzīvotāijiem

zis, alus darītava un dzirnavas.1  1794. 
gadā grāfs Mihaels Borhs Varakļānos 
uzcēla spirta brūzi, bet viņa dēls Karols 
1814. gadā – alus darītavu. Miestā pa-
matā notika degvīna un alus ražošana. 
G. Manteifeļa 1872. gadā sarakstītajā 
darbā „Inflanty polskie” tiek norādīts, ka 
Varakļānu miestā visiespaidīgākā bijusi 
pašvaldības ēka. 

19. gs. 2. pusē, pēc dzimtbūšanas 
atcelšanas, daudzi Vidzemes guberņas 
luterticīgie latvieši iepirka muižas zemes 
Latgalē, tajā skaitā arī Varakļānu novadā, 
kur līdz ar to pakāpeniski pieauga luterā-
ņu draudzes locekļu skaits. 1879. gadā 
ar Stirnienes muižas īpašnieka Jozefa 
Borha finansiālu atbalstu miestā tika uz-
celta luterāņu baznīca.2 1896. gadā tika 
uzbūvēta pirmā slimnīcas ēka, ko finan-
siāli uzturējusi Rēzeknes apriņķa valde, 
darbojās pasta – telegrāfa kantoris. 

1897. gadā miestā bija 275 sētas, 
no kurām 2 bija mūra ēkas, ar 1810 pa-
stāvīgajiem iedzīvotājiem. 76% no mies-
ta iedzīvotājiem bija ebreji. Jau 18. gs., 
kad krievu valdība kavēja ebreju nome-
tināšanos Vidzemē, ebreji apmetās Lat-
galē. Varakļānu miestam tuvējā Rēzekne 
– Rīga lielceļa klātbūtne iezīmēja tirdz-
niecības potenciālu minētajā teritorijā. 
19. gs. Varakļānos uzplauka tirdzniecī-
ba, un ebreji veidoja lielāko daļu vietējo 
sīktirgotāju. Pusgadsimta laikā no 1847. 
līdz 1897. gadaam Varakļānu apkārtnē 
ebreju skaits pieauga no 414 līdz 3647 
cilvēkiem3. Varakļānu miestā, kurā līdz 
tam darbojās viena mūra sinagoga „Lie-
lais lūgšanu nams” un no koka būvētā 
„Vidus sinagoga”, 1899. gadā tika uzbū-
vēta vēl viena koka „Zaļā sinagoga”. Ap 
19./20. gs miju Varakļāni jau bija ieguvuši 
tipisku mazpilsētas izskatu. Gar galveno 
ceļu, izņemot dažas divstāvu mūra ēkas, 
galvenokārt koka apbūves mājiņu rinda 
vairāku kilometru garumā ģeogrāfiski 
veidoja izstieptas apdzīvotas vietas ainu. 

 

1864. gadā  tika nodibināta viengadīgā 
Varakļānu tautskola, jeb pagasta skola, 
kurā mācību programma paredzēja ticī-
bas mācību, lasīšanu, rakstīšanu, kā arī 
aritmētikas un dziedāšanas nodarbības, 
kas norisinājās tikai krievu valodā, izņe-
mot ticības mācību. 

Iedzīvotāju skaits miestā turpināja 
pieaugt, un 1905. gadā jau bija 389 sē-
tas ar 2517 iedzīvotājiem. 20. gs sākumā 
Varakļāni bija tipisks ebreju miests. Ab-
solūtais vairākums ebreju nodarbojās ar 
rūpniecību, tirdzniecību un amatniecību. 
Vairums ebreju zēnu no 12 gadu vecu-
ma tika apmācīti paša ģimenes galvas 
amatniecības prasmēs vai nodoti citu 
amatnieku apmācībā. Ebreju meitenes 
no 12 – 15 gadiem jau strādāja par auk-
lēm, istabenēm, virējām vai kalponēm, 
tomēr vairākums līdz pat iziešanai pie 
vīra palika vecāku apgādībā. Zēni, kas 
sasniedza 13 gadu vecumu, apguva jū-
daisma pamatus un senebreju valodu 
hederu (reliģisko skolotāju) vadībā. 

1899. gadā tika nodibināta Vara-
kļānu pareizticīgo draudzes skola. Tā 
sākotnēji darbojās pareizticīgo baznīcas 
sarga telpās, bet 1903. gadā Ļovānos 
tika uzbūvēta tieši mācībām paredzēta 
skolas ēka ar 3 gadu apmācību.

Varakļānu miesta attīstību noteica 
izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, kā 
dēļ Borhu dzimta Varakļānus izvēlējās 
par savu muižas vietu. Miesta izaugsmi 
noteica tirdzniecības un amatniecības 
straujā attīstība.

Materiāli par miesta attīstību ņemti no 
Varakļānu novada muzeja fondiem. Tos 

apkopoja muzeja vadītāja 
Terese Korsaka. Varakļānu Novada 

muzejs izsaka lielu pateicību par 
zinātniski pētnieciskā darba veikšanu 

bijušajai Varakļānu vidusskolas 
absolventei Elīnai Leišai

1 Apinis K., Brežgo B. Latgales pilsētu vēsture. – Rīga: 1931.–241. lpp.
2 August Johann Gottfried Bielenstein. Reizesskizzen aus dem Oberlande/ Baltishe Monatschrift, 1882.
3 Šteimans J. Latvijas ebreju vēsture. – Daugavpils: Saule, 1995.–50. lpp.

2014. gada 25. februārī plkst. 
11.00 Murmastienes pagasta pārval-
des telpās būs informatīvs seminārs 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem. 
Jaunāko par izmaiņām un normatī-
viem nodokļu sistēmā, par 2013. gada 
ienākumu deklarācijas  aizpildīšanu 
stāstīs VID Madonas nodaļas pārstāve 
LĪGA ĪVĀNE.

Laipni aicināti visi novada iedzī-
votāji.

Policijas 
informācija

03.01 Murmastienes pag., pa au-
toceļu Varakļāni–Madona, pils. J.B. 
vadīja velosipēdu alkohola reibumā, 
pārbaudē tika konstatētas 2.39 pro-
miles alkohola.

03.01 Varakļānos, pa Rēzeknes 
ielu, pils. J.P vadīja a/m Audi bez 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām 
un alkohola reibumā, pārbaudē tika 
konstatētas 0.94 promiles alkohola.

06.01 Varakļānos, pa Pils ielu, 
pils.M.V. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
3.57 promiles alkohola.

07.01 Varakļānu pag., Stirnienē, 
„Vidiņos” savā dzīves vietā tika at-
rasts pils. P.A. līķis bez vardarbīgas 
nāves pazīmēm.

08.01 Varakļānos, pa Pils ielu, 
pils. Ē.L. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
1.74 promiles alkohola.

08.01 Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. J.G. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
1,28 promiles alkohola.

08.01 Varakļānu pag., pa autoce-
ļu Varakļāni–Madona, pils. E.P. vadīja 
velosipēdu alkohola reibumā, pār-
baudē tika konstatētas 2.16 promiles 
alkohola.

10.01 Murmastienes pag., Trizel-
nieku kapu teritorijā a/m Landrover 
uz jumta uzkritis koka lūstošs zars, 
bojāta a/m.

11.01 Varakļānos, pa Brīvības 
ielu, pils. J.S. vadīja velosipēdu alko-
hola reibumā, pārbaudē tika konsta-
tētas 1.84 promiles alkohola.

15.01 Varakļānu pag., uz autoce-
ļa Jēkabpils–Rēzekne a/m Volvo vadī-
tājs uzbrauca gājējam pils. B.B., kurš 
notikuma vietā mira.

19.01 Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. M.J. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
2.00 promiles alkohola.

19.01 Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. A.H. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
2.19 promiles alkohola.

24.01 Murmastienes pag., Aiz-
purvē, Teiču rezervāta teritorijas meža 
masīvā, atrastas 5 gb. nesprāgušas 
kara laika mīnmetēja mīnas.

31.01 Varakļānos, 1 Maija lauku-
mā 3, no SIA „JILLS” pārtikas veikala 
„Centrs” pils. Ē.Z. nozaga 0,2 l tilpu-
ma degvīna pudeli.

M. Lindāns

Lauksaimniecības datu centra 
Madonas konsultāciju punkts no 2014. 
gada 12. februāra ir mainījis darba lai-
ku. Turpmāk pieņemšana Madonā no-
tiks trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 
12.30.

Novada lauku attīstības konsul-
tante Janīna Grudule
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Sirsnīgi sveicam februāra 
jubilārus novadā!

15
Daivis Grudulis
Ilga Stafecka
Santa Tropa

18
Dainis Pauniņš

20
Gatis Bečs
Viktors Krištops
Jolanta Nagle
Ieva Ozoliņa
Rita Putniņa
Edgars Putniņš
Mikus Runčs
Džeina Strode
Linda Vanaga

25
Kristīne Bernāne
Jānis Čevers
Aleksandra Mozga
Iveta Sondore
Evija Zorģe

30
Eduards Bērziņš
Jānis Cvilikovskis
Mihails Groznovs
Vita Grudule
Mareks Popadjuks
Danute Seidare

Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Kas palīdz, kad asaras sēj.
  /E. Veidenbaums/

35
Nelda Burtina
Rolands Sondors
Dace Stafecka
Joanna Wierzba

40
Marija Dukaļska
Austris Gruduls
Raimonds 
Ragausis
Valdis Suhačevs
Evita Zepa

45
Voldemārs 
Madžulis
Raimonds Morozs
Sandra Poča
Sarmīte Zīraka

50
Gintauts Budinas
Juris Kazāks
Uldis Naglis
Juris Pelšs
Andrejs Trops
Ēriks Zeimuls

55
Tatjana Fjodorova
Veronika Letinska
Jānis Strods
Anita Tropa
Jānis Vēvers

60
Andrejs Broks
Vasyl Burtyn
Zenta Letinska
Kārlis Medveckis
Alma Ragovska
Ivars Šutka
Ināra Vazdiķe

65
Anna Juste
Jānis Salenieks
Pēteris Zlemets

75
Janīna Nažinska
Roberts Sprūdžs

80
Valentīna Nagle
Raimonds Jānis 
Sprūdžs
Veneranda Visnape

85
Inta Bitenbindere
Marija Murinska
Marta Pelše

90
Antoņina Upeniece

Informācijai:
Varakļānu novada laikrakstā „Varakļonīts”  tiek sveikti jubilāri, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Varakļānu novada administratīvajā teritorijā
 /Varakļānu pilsēta, Varakļānu pagasts, Murmastienes pagasts/.
Ja persona, kuras deklarētā dzīvesvieta nav Varakļānu novada 
administratīvajā teritorijā un  vēlas tikt sumināts ar laikraksta 
starpniecību, jāsazinās ar redaktori  A. Jaunzemi.

Ja persona n e v ē l a s, lai ar laikraksta „Varakļonīts” starpniecību 
tiktu sumināta jubilejā, lūdzam jubilāram  laicīgi  paziņot laikraksta 
redaktorei Ainai vai Varakļānu novada Dzimtarskastu nodaļas vadītājai 
Ritai /Jubilāru sumināšana ar laikraksta „Varakļonīts” starpniecību 
notiek ne pirmo gadu un atruna par nezināšanu, neatbrīvo  personu 
no atbildības/ 
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Intervija par siltumu
Intervija par siltumu daudzdzīvokļu 
namos ar „DzKU” SIA valdes locekli 
Ilmāru Basankoviču. 

1. Ziema pusē. Kā veicas ar daudz-
dzīvokļu namu siltuma saglabāšanu?

Ziema tiešām ir pusē, bet aukstums 
negrib zaudēt savas pozīcijas. Jāsaka, 
ka šī ziema ir bez sniega, kas nav labi 
namiem, jo visu lielo aukstumu jāuzņem 
ēku elementiem. Iepriekšējā ziemā no 
aukstuma glāba sniega sega, bet šogad 
jāiztiek bez tās. Līdz ar to šogad siltuma 
zudumi ir lielāki, ko pastiprināja mitrais 
rudens.

2. Pērn LIAA apstiprināts projekts 
par Kosmonautu ielas 13. un 15. nama 
siltināšanas pasākumu, kas regulētu 
siltumenerģijas patēriņu. Nav noslē-
pums, ka pārmērīgi siltumu laižam at-
mosfērā, bet dažos dzīvokļos cilvēki 
salst. Kā turpinās šī projekta realizā-
cija? Vai ir izsludināts iepirkuma kon-
kurss? Kas ir pieteikušies? Kas veiks 
šī projekta īstenošanu dzīvē?

Jautājumu daudz, bet zinu, ka šie 
projekti atrisinās problēmu komforta uz-
turēšanā vismaz divās mājās. Iepirkuma 
procedūra ir beigusies, likums neļauj man 
nosaukt projekta „vinnētāju”, jo to apstip-
rinās LIAA. Vienīgi varu pateikt, ka konku-
rence starp uzņēmumiem bija ļoti līdzīga. 
Iepirkums parādīja darbu īsto vērtību, kas 
patīkami pārsteidz, jo rezultāti ir labāki, kā 
projektā paredzēts. Varu pateikt tikai to, 
ka viss finansējums tiks dalīts uz 50% ar 
Eiropu, tas norāda uz veiksmīgu projekta 
izstrādes variantu.

3. Mājās, kurās ir ievietoti siltuma 
skaitītāji, par siltumu ir jāmaksā ievē-
rojami mazāk. Lūdzu nosauciet, kurās 
mājās ir siltuma skaitītāji? Kādi ir ie-
mesli tam, ka maksa par siltumu ir tik 
atšķirīga?

Māju siltuma skaitītājiem ir jābūt visās 
mājās. Taču katra siltuma skaitītāja uzstā-
dīšana prasa krietnus līdzekļus. Labākais 
variants ir Eiropas līdzekļu piesaiste, kas 
pašreiz arī notiks ar šīm divām mājām, 
kur siltuma skaitītāju uzstādīšana maksās 

par 50% mazāk. Bija vēl kāds projekts, 
kurš paredzēja visām atlikušajām mājām 
uzstādīt siltuma skaitītājus, bet diemžēl 
tas neguva atbalstu Eiropas fondu piedā-
vājumā. 

Atšķirība par siltumu rodas tajā, ka 
mainīgais lielums siltuma tarifā ir siltuma 
zudumi. Tie nav zudumi tikai trasēs, bet 
gan visos iespējamos veidos, arī grunts 
siltuma vadītspējā. Rezultātā tās mājas, 
kurām nav uzstādīti siltuma skaitītāji, 
maksā šo starpību, kas rodas dabā, bet 
tās, kam ir skaitītāji, maksā tikai to daļu, 
kura ir ietverta siltuma tarifā. Piekrītu, ka 
tas ir netaisni pret tiem, kuriem šo skaitī-
tāju nav, bet nav manā varā ieviest grozī-
jumus siltuma uzskaitē.

4. Vai šogad visās pārējās mājās 
būs ielikti siltuma skaitītāji ?

Plānots tas bija jau uz 2013. gadu, 
taču netika atbalstīts katlu māju rekons-
trukcijas projekts, un līdzekļu trūkuma dēļ 
to izdarīt pašu spēkiem bija neiespējami. 
To pašu varu teikt par šo gadu, ja būs lī-
dzekļi, tad arī noteikti to paveiksim. 

5. Liels siltuma zudums notiek 
siltuma padeves trasēs. Pērn intervijā 
Jūs teicāt, ka 31. jūlijā 2013. gadā LIAA 
tika iesniegts projekts par siltuma tra-
šu renovāciju un jaunu trašu uzbūvi, kā 
arī katlu mājas rekonstrukciju ar triju 
apkures katlu uzstādīšanu. Kāda ir šī 
projekta virzība?

Trašu siltuma zudumi ir atšķirīga 
lieta, jo principā trases ir jau atjaunotas, 
taču darīt vienmēr ir ko. Projekts par kur-
tuvju renovāciju tika iesniegts, bet intere-
se par šo projektu bija visā Latvijā, līdz ar 
to pretendentu skaits krietni pārsniedza 
piedāvājumu, un mūsu projekts tika no-
raidīts. Ja šogad būs atvērta jauna kārta 
šādu projektu ieviešanā, noteikti tajā at-
kal startēsim

6. Kādu summu latos vai eiro ir pa-
rādā daudzdzīvokļu siltuma lietotāji?

Atsevišķi par siltumu nemācēšu pa-
teikt, jo uzņēmums nodarbojas ar visu 
komunālo pakalpojumu sniegšanu, varu 
pateikt to, ka parādu summai ir tendence 

katru mēnesi pieaugt vidēji par 280 eiro. 
Taču tas nebūtu galvenais. Galvenais ir 
attieksme pret šiem nemaksātājiem. Li-
kums aizstāv un  neļauj likt pie „kauna 
staba” šādus cilvēkus. Iedzīvotāji uzska-
ta, ka tā ir mūsu lieta, un tāpēc draudzē-
jas, smaida nemaksātājiem, kuri būtībā 
viņus apzog. Tā ir sabiedrības attieksme, 
jo visā vainot uzņēmumu ir vieglāk. Var 
atnākt pie mums, izteikt savas domas,  
bet nekādā gadījumā neaizskart vainīgo. 
Jūs ejat, smaidāt, sveicināties ar nemak-
sātājiem, pat kopā svinat svētkus, bet 
būtībā - ar ko? Ar saviem apzadzējiem. 
Atbalstāt viņu elitāros pirkumus, ejat pie 
viņiem svinēt svētkus, kaut droši zināt, šis 
galds ir uzklāts par citu naudu. 

Tiesas ir tik bezspēcīgas šādu jautā-
jumu risināšanā, ka liekas - viņu funkcijas 
aprobežotas tikai ar naudas saņemšanu 
no prasītāja un padraudēšanu ar pirkstu 
atbildētājam. 

Pašreiz ir septiņpadsmit aktīvie pro-
cesi, kuriem būtu jāatgriež mūsu zaudētā 
nauda, bet diemžēl atpakaļ neesam sa-
ņēmuši pat procesos ieguldīto. 

7. Nosauciet lūdzu konkrēti datu-
mu un darbību, kas virzīta pret komu-
nālo pakalpojumu nemaksātājiem, pē-
dējā pusgada laikā?

Jebkura diena un datums ir darbība 
ar nemaksātājiem.

Ir aktīvi 17 tiesu procesi, kuri turpinās 
nepārtraukti.. Darbs ar debitoriem notiek 
nepārtraukti, tā ka kaut vai šodienas da-
tums arī ir tas, kad ir bijusi pēdējā darbība 
ar debitoriem. 

8. Ko gribat pateikt siltuma patērē-
tājiem?

Ja reiz dzīvojat zem viena jumta, 
tad arī jādomā par māju kā par kopību. 
Mums pārmet, ka kurinām pārmērīgi 
daudz, lai tādējādi gūtu peļņu. Tā ir ap-
lamība! Strādājam tā, lai arī tas cilvēks, 
kurš dzīvo gala dzīvoklī 20 grādu salā at-
rastos kaut sešpadsmit grādu siltā telpā.  
 Paldies par interviju.

Rita Liuke

Ar 2013. gada 1. jūniju mainās augu 
aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācī-
bu sistēma. To nosaka Ministru kabineta 
2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 
„Noteikumi par profesionālo augu aizsar-
dzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas operatoru, augu 
aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu 
aizsardzības konsultantu apmācību un 
apliecību izsniegšanas kārtību” (turpmāk 
tekstā noteikumi).

Augu aizsardzības likums definē ap-

mācāmo kategorijas.
Profesionālais augu aizsardzības lī-

dzekļu lietotājs — persona, kas savā pro-
fesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās 
klases augu aizsardzības līdzekļus vai iz-
smidzina augu aizsardzības līdzekļus no 
gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām 
lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
operators — persona, kas veic darbības 
ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzī-
bas līdzekļiem (piemēram, augu aizsar-

Izmaiņas AAL lietotāju apmācībās
dzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to 
maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par 
tiesībām veikt šādas darbības.

Noteikumi paredz, ka lietotāju ap-
mācību var veikt apmācību veicējs, kurš 
ir saņēmis Valsts augu aizsardzības die-
nesta atļauju konkrēto apmācāmo kate-
goriju apmācībai. Šo atļauju ir saņēmis arī 
SIA „LLKC” Madonas konsultāciju birojs, 
kurš atrodas Madonā, Poruka ielā 2. Pēc 
VAAD apstiprinātās mācību programmas 

Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2013. gadā Ls  (LLKC 
aptaujas rezultāti). Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos 
rādītājus un izmantojami tikai informatīvos nolūkos.

Tehniskie pakalpojumi Mērvienība 2013. Max 
2013

Min 
2013

Šķīvošana Ls/ha 22,12 24,04 20,84
Organisko mēslu izkliedēšana Ls/t 2,03 2,47 1,68
Aršana (korpusu skaits)     
 3 korpusu arkls Ls/ha 34,46 35,40 33,02
 4 korpusu arkls Ls/ha 35,64 37,00 34,77
 5 korpusu arkls Ls/ha 35,29 36,01 34,51
 virs 5 korpusu arkls Ls/ha 37,50 40,00 33,33
Kultivēšana (darba platums)     
 līdz 4 m Ls/ha 20,42 22,48 18,57
 4 – 6 m Ls/ha 21,99 28,98 18,25
 virs 6 m Ls/ha 19,74 22,00 17,50
Dziļirdināšana Ls/ha 32,93 36,00 30,19
Frēzēšana Ls/ha 30,20 36,25 25,88
Šļūkšana Ls/ha 14,82 16,77 13,14
Augsnes kombinētā pirmssējas apstrāde* Ls/ha 29,30 36,50 25,00
Graudaugu sēšana Ls/ha 19,53 22,31 17,71
Kombinētais agregāts 
(augsnes apstrāde+sēšana)** Ls/ha 33,04 37,50 27,59

Pievelšana Ls/ha 10,77 14,71 8,74
Sējumu ecēšana Ls/ha 13,46 18,75 11,54
Kartupeļu stādīšana Ls/ha 38,94 40,54 34,00
Kartupeļu vagošana Ls/ha 19,27 20,90 17,50
Smidzināšana (traktorvilkmes) Ls/ha 14,10 15,58 13,00
Minerālmēslu izkliedēšana Ls/ha 11,92 12,90 10,83
Zāles pļaušana:           
 traktors+pļaujmašīna Ls/ha 25,68 27,19 23,41
 pašgājējpļaujmašīna Ls/ha 26,28 28,10 24,17
Ganību appļaušana Ls/ha 22,52 25,71 17,00
Grāvjmalu un ceļmalu appļaušana Ls/h 16,23 18,04 14,40
Vālošana-ārdīšana Ls/ha 16,07 16,45 14,93
Presēšana ķīpās: siens Ls/ha 31,03 40,00 23,92
Presēšana rituļos:     
 siens Ls/gab. 3,33 3,76 2,79
 siens Ls/ha 34,93 40,00 30,83
 skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu) Ls/gab. 11,62 12,37 10,93
Zāles smalcināšana:     
 piekabināms smalcinātājs Ls/ha 29,88 36,25 26,15
 pašgājējsmalcinātājs Ls/ha 35,76 53,75 26,28
Savācējpiekabe Ls/ha 23,32 33,00 15,00
Graudaugu kulšana:     
 ar salmu smalcināšanu Ls/ha 44,19 46,65 42,08
 bez salmu smalcināšanas Ls/ha 41,37 45,00 39,58
 rapsis Ls/ha 47,04 52,43 38,56
Salmu smalcināšana Ls/ha 22,65 28,33 18,69
Kartupeļu lakstu pļaušana Ls/ha 20,24 21,75 18,53
Kartupeļu kratīšana Ls/ha 55,98 65,56 43,00
Kartupeļu novākšana ar kombainu Ls/ha 139,32 165,10 118,33
Graudu kaltēšana Ls/t% 3,24 3,75 2,92
Graudu tīrīšana Ls/t 5,54 7,25 4,08
Graudu malšana Ls/t 12,79 14,65 11,00
Graudu kodināšana Ls/t 13,51 16,67 5,90
Traktoru noma (dzinēja jauda)     
 4x2 līdz 80 Zs Ls/h 12,62 14,19 8,93
 4x2 līdz 100 Zs Ls/h 14,38 17,50 12,64
 4x2 virs 100 Zs Ls/h 16,21 17,20 14,22
 4x4 80 Zs Ls/h 14,02 17,38 8,93
 4x4 80-120 Zs Ls/h 15,69 18,00 10,88
 4x4 virs 120 Zs Ls/h 19,61 21,39 17,33
 kāpurķēžu traktors Ls/h 22,23 27,67 17,50
Kravas automobilis (kravnesība)     
 1,5 – 10,0 t Ls/km 0,55 0,59 0,51
 virs 10,0 t Ls/km 0,64 0,66 0,59

birojā tiks organizētas pamatapmācības 
(27 stundas) un zināšanu atjaunošanas 
apmācības (6 stundas) profesionālajiem 
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 
un pamatapmācības (5 stundas) augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas operato-
riem.

Ja persona vēlas iziet apmācības 
mūsu birojā, jāpiesakās, uzrakstot iesnie-
gumu, kurā jānorāda apliecības veids, ko 
vēlas saņemt. Pēc apmācībām sadarbībā 
ar VAAD pamatapmācību programmu 
apguvējiem tiks organizēti pārbaudījumi 
apliecības saņemšanai. Pārbaudījumi 
notiks rakstiski pēdējā mācību dienā. Tos 
novērtēs VAAD direktora apstiprināta ko-
misija. Ja pārbaudījums būs sekmīgi no-
kārtots, VAAD izsniegs apliecību. Sekmīgi 
nokārtots būs pārbaudījums, ja persona 
būs pareizi atbildējusi vismaz uz 80% uz-
doto jautājumu. Kārtot pārbaudījumu bez 
apmācībām var persona, ja tai ir augstākā 
vai vidējā profesionālā izglītība lauksaim-
niecībā, piesakoties VAAD.

Profesionālais augu aizsardzības lī-
dzekļu lietotājs atjauno apliecību ik pēc 
pieciem gadiem, apgūstot apmācību 
kursu par jaunumiem augu aizsardzības 
normatīvajos aktos. Augu aizsardzības lī-
dzekļu lietošanas operatoriem zināšanas 
jāatjauno reizi desmit gados.  VAAD pa-
garina apliecības termiņu, pamatojoties 
uz apmācību veicēja izdotā izziņā norādī-
to informāciju. 

Izdevumus, kas saistīti ar pārbaudīju-
mu veikšanu un apliecības izsniegšanu, 
persona sedz saskaņā ar VAAD sniegto 
maksas pakalpojumu cenrādi, izdevumus 
par apmācībām – saskaņā ar Madonas 
konsultāciju biroja cenrādi. Par apmācī-
bām rēķinu izrakstīs Madonas konsultā-
ciju birojs.

Apliecības, kas izsniegtas saskaņā 
ar MK 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem 
Nr. 463, ir derīgas līdz tajās norādītā derī-
guma termiņa beigām.

SIA „LLKC” Madonas konsultāciju 
birojs organizē apmācības Madonā, 
Poruka ielā 2 – Madonas KB semināru 
zālē:

28. februārī – 5 stundu pamatapmā-
cības AAL lietošanas operatoriem;

3. martā – 6 stundu zināšanu atjau-
nošanas apmācības profesionālajiem 
augu aizsardzības līdzekļi lietotājiem;

4., 5., 6., 7., 10. martā – 27 stundu 
pamatapmācības profesionālajiem AAL 
lietotājiem (darbībai ar 2. reģistrācijas kla-
ses AAL, tiem, kuri mācās 1. reizi).

Pieteikšanās SIA „LLKC” Madonas 
konsultāciju birojā Poruka ielā 2 pa tālruni 
2206859, 64807464 vai pa e-pastu anita.
brosova@llkc.lv.

Anita Brosova,
SIA „LLKC” vecākā speciāliste augkopībā



„VARAKĻõNĪTS” 2014. gada februāris 7

Sniega šķūrēšana Ls/h 17,90 20,38 14,83
Sniega šķūrēšana Ls/km 8,73 9,06 8,48
Šķeldošana Ls/m3 2,39 2,83 1,83

* vienā agregātā apvienots: šļūce, kultivators, diski, veltņi, ecēšas u.c.
** augsnes pirmssējas apstrādes mašīna (kultivators, frēze, diski, veltņi), kam 
uzmontēta sējmašīna

Vienotā platības 
maksājuma 
saņemšanai var 
pieteikt visu 
zemi, kas ir labā 
lauksaimniecības 
stāvoklī

No 2014. gada vienotā platības 
maksājuma saņemšanai var pieteikt visu 
zemi, kas ir labā lauksaimniecības stā-
voklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 
2003. gada nosacījums. 

Līdz šim vienoto platības maksāju-
mu varēja saņemt par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, kura tika apsaimnie-
kota un bija bijusi labā lauksaimniecības 
stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā. Šis nosa-
cījums neļāva saņemt maksājumu par to 
lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki 
bija iekopuši pēc 2003. gada, piemēram, 
bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis 
nosacījums ir atcelts.

LAD jau ir uzsācis esošo datu par 
labā lauksaimniecības stāvoklī esošo 
platību atjaunošanu Lauku bloku kartē. 
Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktua-
lizētājiem lauku blokiem var redzēt LAD 
mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku 
bloku karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir ak-
tualizējis lauku bloku kartes un tās atbilst 
situācijai realitātē, tad lauksaimniekam 
LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija 
dabā atšķiras no informācijas lauku blo-
ku kartēs, tad lauksaimniekam pašam 
jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pie-
prasījums. 

Pieteikt Lauku bloku precizēšanas 
pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir 
sakopta uz bloku precizēšanas pieprasī-
juma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko 
plāno sakopt vēl tikai šā gada laikā. 

LAD ir sagatavojis prezentāciju ar 
piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos 
var pieteikt precizēšanas pieprasījumus 
par zemi, kas nebija labā lauksaimnie-
cības stāvoklī 2003. gadā, bet tagad ir 
sakopta un apsaimniekota (ar bultām 
norādītas tās platības, kas ir sakoptas 
pēc 2003. gada un redzamas 2013. gada 
ortofoto). 

Lauku bloku precizēšanas piepra-
sījumus var iesniegt gan elektroniski no 
šā gada 4. februāra, izmantojot Elektro-
nisko pieteikšanās sistēmu, gan aizpildot 
un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas 
pieprasījuma veidlapu. 

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

Labākais lauksaimniecības 
kooperatīvs

Iepazīstoties ar novada 
zemnieku darbību, daudzi 
ar labiem vārdiem piemin 
„Vidzemes agroekonomisko 
kooperatīvo sabiedrību”, tā-
pēc gribējās tuvāk iepazīties 
un uzzināt vairāk pār tās uz-
devumiem, sasniegumiem 
un nākotnes iecerēm. Uz 
šiem jautājumiem labprāt 
atbildēja Varakļānu filiāles 
vadītāja Ilze Benislavska.

Kāda ir kooperatīva 
rašanās vēsture?

2014. ir LPKS „Vidze-
mes agroekonomiskā ko-
operatīvā sabiedrība” jubile-
jas gads – pirms 15 gadiem 
aizsākās šī uzņēmuma vēsture. Mēs 
esam kooperatīvs, 100% Latvijas uzņē-
mums, kura īpašnieki ir zemnieki – šobrīd 
jau vairāk kā 370 biedri. Varakļānos filiāle 
darbu uzsāka 2006. gada janvārī – mums 
nupat aizsākusies 9. sezona.

Kā veidojās Varakļānu filiāle, no 
kuriem novadiem ir tās biedri?

Šobrīd LPKS „VAKS” Varakļānu fi-
liāle apvieno 87 biedrus no Varakļānu, 
Barkavas, Viļānu, Riebiņu , Līvānu, Sutru, 
Krustpils, Rēzeknes, Vārkavas u.c. nova-
diem. Sākotnēji darbojāmies tikai kā vie-
ta, kur lauksaimnieks varēja iegādāties  
nepieciešamās izejvielas – minerālmēs-
lus, augu aizsardzības līdzekļus, graudu 
un zālāju sēklas. Vēlāk tika iegādāta vecā 
kolhoza kalte un, veicot nelielu moder-
nizāciju, uzsākta graudu iepirkšana no 
zemniekiem. Pēc gada tika uzbūvēti 2 
graudu uzglabāšanas bunkuri, vēlāk tam 
pievienojās arī jauni un jaudīgi autosvari, 
un pēdējais, lielākais mūsu projekts – tika 
modernizēts graudu elevators – uzbūvēti 
jauni graudu uzglabāšanas torņi, iegādā-
ta mūsdienīga un jaudīga kalte, graudu 
pieņemšanas un attīrīšanas iekārtas.

Ko filiāle piedāvā lauksaimnie-
kiem?

Tiek darīts viss, lai lauksaimniekiem 
nebūtu jāuztraucas par iegūtās ražas ap-
strādi-  kaltēšanu, tīrīšanu, uzglabāšanu. 
Ātri un ērti visu var paveikt mūsu graudu 
pirmapstrādes kompleksā.

Līdztekus no 2007. gada Varakļānu 
pagasta Kokaros darbojās arī mazum-

tirdzniecības veikals, kurā 
varēja iegādāties arī visu 
nepieciešamo mazdārzi-
ņam – sēklas, mēslojumu, 
darbarīkus u.c. lietas dār-
za iekopšanai un uzturē-
šanai.

Kā un kas var kļūt 
par kooperatīva biedru?

Kooperatīvā uzņe-
mam biedrus, neatkarīgi 
no tā vai lauksaimniecības 
platības ir mērāmas sim-
tos, tūkstošos ha, vai arī 
pavisam nelielas piemājas 
saimniecības. Mēs orga-
nizējam dažādus izglītojo-
šus seminārus, lauku die-

nas, pieredzes apmaiņas braucienus un 
atpūtas pasākumus. Mums ir nozīmīgi, lai 
kopējā sadarbības rezultātā mūsu biedri 
veidotos par pozitīviem un veiksmīgiem 
lauksaimniekiem, lai viņu sajustu atdevi 
savam ieguldītajam darbam, nezaudētu 
cerību šaubu brīžos un varētu paļauties 
uz mūsu atbalstu.

Pastāstiet, lūdzu, par nākotnes 
perspektīvām!

Dzīve rit uz priekšu un arī mums 
vēl ir jāattīstās. Šogad mums padomā ir 
nākamais projekts. Lai nodrošinātu veik-
smīgāku un operatīvāku darbu, esam ie-
plānojuši jaunas noliktavas būvniecību. 
Tad beidzot kooperatīva bāze būs vienu-
viet – Varakļānu pagasta Grozās.

Uz nākamo (2014. gada) rudeni mēs 
ceram jau būt jaunās telpās, bet šajā 
pavasarī vēl joprojām durvis vērs tirdz-
niecības vieta Kokaros, kur ikkatrs varēs 
iegādāties zālāju un graudu sēklu, mine-
rālmēslus un augu aizsardzības līdzek-
ļus. Protams, piedāvājam arī agronomu 
konsultācijas. 

Piemetināšu, ka 2013. gadā par la-
bāko lauksaimniecības kooperatīvu tika 
atzīts mūsējais – „Vidzemes agroekono-
miskā kooperatīvā sabiedrība”! Mēs le-
pojamies ar saviem biedriem, viņu panā-
kumiem un sakām lielu paldies par mūsu 
kopējo sadarbību!

Ilzes Benislavskas stāstījumā ieklausījās 
Aina Jaunzeme
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Tautas balss un sāpe
Mēs visi gribam dzīvot sakoptā vidē 

– gan skaistā lielpilsētā, gan mazā, zaļā 
mazpilsētiņā starp saprotošiem ļaudīm, 
starp savējiem. Lielām lietām vajag lielu 
naudu, mazām lietām mazāk, vien stipru 
gribu klāt.

Pie mums, Varakļānos, ar dārgiem 
un ne tik dārgiem projektiem iedzīvo-
tājiem nākas sadzīvot nesadzirdētiem. 
Parasti tiek publicēts „Varakļōnītī”, ka 
notiks tāda un tāda projekta sabiedriskā 
apspriešana domē. Labi, ja pieci, var-
būt desmit cilvēki dažreiz aiziet. Tomēr 
mūsu avīzītē, vienīgajā informācijas avo-
tā ( izņemot datoru) varētu sniegt daudz 
plašāku informāciju par projektā plānoto 
darbu būtību. Ko raks, ko raus, kā jauks 
un kas būs vecā vietā jaunais, ko ie-
gūs pilsēta un novads. Tā, lai mirstīgais 
cilvēks arī saprot un tad var dot savus 
priekšlikumus vai izteikt idejas. Iedzīvo-
tāju sapulces nenotiek, vēlētājiem depu-
tātu kungi neatskaitās. Kāpēc baidāties 
sadarboties ar iedzīvotājiem? Vara ir tālu 
no tautas gan „augšā” ,gan „apakšā”. 
Dažreiz gribas domāt, ka strādā tikai sa-
vās interesēs.

Nesen iedzīvotāji plašāk uzzināja, 
ka, pilsētas centra skvēru restaurējot, 
tiks izrautas visas dižās, veselās egles 
un daļa citu koku. Vai tas tiešām ir prāta 
darbs? Iestādīšot jaunas, bet tad gaidī-
sim atkal 50 gadus, kamēr izaugs. Svēt-
ku egli vedīšot katru gadu no meža un 
stiprināšot ar mietiem!!! Varbūt projek-
tētājiem vairāk rūp personiskais bizness 
un tāpēc jārauj lielie koki ārā, lai atklātos 
veikalu fasāde? Jautājumu daudz, atbil-
des nav. Gandrīz tāpat kā Rūdolfa Blau-
maņa „Indrānos”. Vai šis projekts ir tik 
nepieciešams šajā laikā? Varbūt tomēr 
vispirms naudu vajadzēja ieguldīt katlu 
mājas un siltumtrašu rekonstrukcijā. No 
cilvēkiem plēš pēdējo ādu nost, kad jā-
maksā par apkuri, bet par šaušalīgajiem 

zudumiem trasēs kungiem vienalga.
Pirmkārt, mēs gribam staigāt pa bru-

ģētiem celiņiem, nevis ieraudzīt cilvēku 
sāpi gadiem lūgtas problēmas atrisinā-
šanā. Gan jau mūsu varoņi varēs braukāt 
ar mašīnām un močiem pa jauno bruģi, 
postot jaunās iestādītās eglītes. Pils ielā 
iestādītās liepiņas jau to pieredzējušas. 
Tādus pārkāpējus vajag noķert un likt 
strādāt pilsētas labiekārtošanas darbos 
ar lozungu uz krūtīm – „Es demolēju savu 
pilsētu”. Tā notiek daudzos pagastos, un 
tas efektīvi darbojas uz ļaundaru morāli.

Īsā laikā tika savākti 233 iedzīvotāju 
paraksti par egļu atstāšanu skvērā. Cil-
vēku atbalsts liecina, ka viņus uztrauc 
notiekošais. Paraksti kopā ar iesniegumu 
tika iesniegti deputātiem apspriešanai, 
bet domes sēdē jautājums tika uzskatīts 
par mazsvarīgu no priekšsēdētāja pu-
ses, un lapas droši vien nonāca miskas-
tē vai dziļi, dziļi atvilktnē... Kungi, neaiz-
mirstiet, ka koks ir DZĪVS un viņam sāp. 
Palasiet tautas ticējumus, kas notiek, ja 
dara pāri veselam kokam. Pie mums arī 
koku dekoratīvā apgriešana vai cirpšana 
notiek neprofesionāli, koki tiek pakļauti 
bojā ejai. Liekas, ka mūsu nelaime ir tā, 
ka mēs metamies dzīvē bez domāšanas, 
darām darbus mehāniski, bez sirsnības, 
dažreiz bez mērķa. Par to pierādīja uz-
bērtais kalns pie brāļu kapiem, uz kura 
pat pieklājīgu puķu dobi nevar ierīkot. 
Bet mēs vēl ceram uz saprātīgu rīcību 
skvēra pārveidošanā, un egles un ozoli 
paliks augt arī turpmāk un priecēs ne ti-
kai varakļāniešus, bet arī pilsētas viesus. 
Mēs gribam kārtīgu saimnieku.

Protams, izdarīti daudzi labi dar-
bi, arī labiekārtošanā – bruģis uzklāts 
centrālajiem trotuāriem, ierīkoti soliņi ar 
atkritumu tvertnēm, skaisti ielu rotājumi 
jaungadā, uzlabots ielu apgaismojums 
un citi labi darbi. Paldies!

Prieks par katru jaunu radītu darba 

vietu, un tā būs atverot jauno biomasas 
granulu ražotni Linu fabrikas teritorijā. 
Atkal bija projekta apspriešana bez tau-
tas piedalīšanās, pat bez apkārtējo māju 
iedzīvotāju brīdināšanas. Neviens nepa-
stāsta to, ka, izmantojot ražotnē visjau-
nākās tehnoloģijas, tomēr putekļu vai 
nosēdumu būs ļoti daudz. Nevarēs turēt 
atvērtus logus, nevarēs ārā veļu žāvēt, 
uz visiem priekšmetiem būs bieza no-
sēdumu kārta. Bet visvairāk – kā jutīsies 
mūsu sirmais parks, mūsu pērle – pils, 
kāds ūdens būs Kažaviņā? Kas izaugs 
sakņu dārzos un vai tas būs lietojams? 
Kas par to atbildēs – neviens! Vai tādu 
ražotni var celt apdzīvotā vietā? Jēkab-
pilī tāda ražotne ir tālu no pilsētas, bet 
tāpat stipra vēja rezultātā notiek bēdīgas 
lietas, un cilvēki ir ļoti nepamierināti.

Priekšlikums no iedzīvotājiem tālā-
kiai attīstībai: 

Lūdzu, atjaunojiet izzudušās – 
liepiņas gar ceļu uz Varakļānu kapiem. 
Tuvākajā laikā šo aleju iestādīt līdz pa-
šiem kapiem – būtu nākotnē ļoti skaista 
Mūžības aleja!

Pilsētā vēl gar ielām ir daudz – 
bojātu, vecu koku, tie noteikti jānogriež.

Pēdējos gados mūsu pilsētiņa – 
ir kļuvusi bagātāka ar dažādiem apstā-
dījumiem un ziediem, bet ļoti nepiecie-
šams ainavu arhitekta padoms apstādī-
jumu un ziedu izvietošanai.

Cien. Domes priekšsēdētāj, izpild-
direktor, deputāti! Lūdzam Jūs, biežāk 
uzklausiet un sadzirdiet vēlētāju vēlmes, 
domas arī pēc vēlēšanām, ne tikai so-
liet pirms tām! Kur varam, mēs gribam 
sadarboties arī ar mūsu vietējo varu. 
Lai piepildās M.Justa vēlējums Jaunajā 
gadā – „katram labam darbam, katrai la-
bai domai lai ir skaists turpinājums!”

Iedzīvotāju viedokļus apkopoja 
Vija Eiduka

Atbildot „tautas balsij”, gribētos 
teikt, ka Varakļānu novadā tiešām pēdē-
jo gadu laikā ir izdevies realizēt daudzus 
projektus, piesaistot lielas Eiropas Sa-
vienības investīcijas. Projekti tiek izstrā-
dāti un realizēti, lai uzlabotu mūsu dzī-
ves vidi, sakārtotu infrastruktūru atbilsto-
ši mūsdienu iespējām un vajadzībām. 
Jebkuram projektam ir savi nosacījumi, 
kuri ir jāievēro. 

2012. gada oktobrī ir apstiprināts 
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai) investīciju projekts „Pil-
sētas laukuma labiekārtošana”. Šī paša 
gada decembrī tika izsludināts ideju 
konkurss Varakļānu pilsētas laukuma 

Atbildes vēstule
rekonstrukcijai ar devīzi – Balto kolonnu 
pilsēta. Konkursa mērķis bija izvēlēties 
labākas idejas laukuma rekonstrukci-
jai. Savas idejas konkursam iesniedza 
trīs interesenti. Apkopojot idejas, 2013. 
gada aprīlī  pašvaldība izsludināja pub-
lisko apspriešanu, kur iedzīvotāju iz-
vērtēšanai tika nodots labiekārtošanas 
projekta uzmetums. Pašvaldība pilsētas 
laukuma labiekārtošanā vēlējās iesaistīt 
pēc iespējas vairāk vietējos iedzīvotājus 
un redzēt viņu skatījumu uz pilsētas cen-
tru nākotnē, diemžēl nākas konstatēt, ka 
iedzīvotāju viedokļu izpaušanai ir vaja-
dzīgs gandrīz gads.  Pēc publiskās ap-
spriedes  ainavu arhitekti un citi speciā-

listi veica skvēra rekonstrukcijas projek-
tēšanas darbus. 2014. gada janvārī tika 
izsludināts iepirkums par būvdarbiem, 
piedāvātās darbu izmaksas bija nepa-
redzēti lielas un iepirkums ir pārtraukts 
bez rezultāta. Pašreiz tiek sagatavota 
jauna iepirkumu dokumentācija ar sa-
mazinātiem būvdarbu apjomiem. Iepir-
kums tiks izsludināts februāra beigās 
un rezultāti būs zināmi marta sākumā. 
Projektā tiešām ir paredzēta radikāla 
laukuma rekonstrukcija. Laukums ir pro-
jektēts kā moderns un funkcionāls pilsē-
tas centra atpūtas laukums, ar nelielām 
strūklakām, saules pulksteni, labirintu, 
dažādiem dekoratīviem stādījumiem, 
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Valentīndienā Varakļānu kultūras 
namā tika svinēti pilsētas dibināšanas 
svētki. Tie aizsākās ar starptautiskā glez-
niecības plenēra „Baltā pilsēta”  izstādes 
atklāšanu. Mūzikas mākslas skolas di-
rektore Ieva Melne-Mežajeva pastāstīja 
par plenēra darbību un gleznu tapšanu. 
Izstāde Baltajā zālē būs apskatāma līdz 
augustam.

Tad pa sirsniņu taku devāmies uz 
Kolonu zāli, kur izvietota fotogrā-
fiju izstāde „Rīgas ielas stāsti”. Ar 
dziļu interesi klausījāmies Jāzepa 
Latkovska, Leonoras Stabulnie-
ces, Viktora Briškas, Annas Stro-
des, Marijas Cīrules un Stefānijas 
Vanagas atmiņas par Rīgas ielas 
vecajiem namiem un cilvēkiem, 
kas tur dzīvojuši. Turpmākajos avī-
zīte numuros ievietosim šo stāstu 
fragmentus.

Taisnu neticami, ka pagājuši 
jau 20 gadi, kopš Varakļānu no-
vadam ir sava avīzīte. Svētkos tika 
sveikta pirmā redaktore Genovefa 
Melne, atcerējāmies, kā tapa pir-
mie numuri. Jubilejas reizē lielu, 
lielu paldies sakām tiem cilvēkiem, 
kuri gadu gaitā devuši savu artavu 
avīzītes veidošanā. Tencinājuma 
raksti – Sanitai Zaburdajevai, Ilgai 

Mana mīlestība – Varakļāni
Brokai, Ritai Upeniecei, Novada muzejam 
un Teresei Korsakai, Varakļānu Tautas 
bibliotēkas meitenēm, Ievai Zepai, Janī-
nai Grudulei, Valērijai Solzemniecei, Ainai 
Kazākai, Kristīnei Strodei, Rutai Laizānei, 
Ritai Luikei, Dzidrai Bruzgulei. Vislielākā 
pateicība Varakļānu novada domei par 
morālu un materiālu atbalstu avīzes vei-
došanā.

Aina Jaunzeme

celiņiem un laukumiem. Nav jāuztrau-
cas par ozolu stādījumiem – tie zaļos arī 
turpmāk. Smagākais jautājums jau kopš 
pirmajām iecerēm par rekonstrukciju ir 
divas skaistās egles. Sadarbojoties ar 
projektētājiem ir rasts risinājums atstāt 
vienu no eglēm, kuru arī nākotnē varēs 
izmantot gadumijas uzpošanai. Kā jau 
teicu, pilnīgai ieceres īstenošanai pro-
jekta finansējums ir nepietiekams, tāpēc 
daļu no idejām mēģināsim realizēt nāka-
majās kārtās.

Varakļānu attīstībai ir svarīga ikviena 
ražotne, jauna darba vieta. Šobrīd vēro-
jama aktivitāte bijušās linu fabrikas teri-
torijā. Prieks par to, ka vietējie uzņēmēji 
redz iespējas darbības paplašināšanai. 
2014. gada janvārī notika SIA „Aļņi AS” 
paredzētās darbības „Ražošanas ceha 
rekonstrukcija par biomasas granulu ra-
žotni Kosmonautu ielā 19” publiskā ap-
spriešana. Organizētajā sanāksmē pie-
dalījās 11 dalībnieki, kuriem tika izklāstīta 
projekta iecere un rūpnīcas ražošanas 
tehnoloģija. Sanāksmes laikā debatējot 
izkristalizējās galvenās bažas par topošo 
objektu. Pēc vides speciālistu domām šis 
nav videi bīstams projekts, tomēr pilnīgi 
skaidrs, ka zināmas neērtības un iespē-
jami piesārņojuma riski pastāv. Sapulces 
gaitā tika izteikts atbalsts rūpnīcas būv-
niecībai, izvirzot nosacījumus par dūme-
ņu minimālo augstumu, virszemes ūde-
ņu savākšanu un nostādināšanu pirms 
novadīšanas apkārtējā vidē, teritorijas 
apzaļumošanu, trokšņu līmeņa kontroli 
un uzturēšanu normu robežās. 

Kādi būs ieguvumi, kādi zaudējumi? 
Šie jautājumi nav viennozīmīgi. Vienkār-
šāk būt skeptiķim, tomēr ceru, ka ņemot 
vērā mūsdienu tehnoloģijas, tiks uzpro-
jektēta moderna un droša rūpnīca, uzņē-
mējam godprātīgi ekspluatējot to, mēs 
varēsim lepoties ar vēl vienu ražotni.

Izteiktais pārmetums par iedzīvo-
tāju neuzklausīšanu nav īpaši korekts. 
Organizējot publiskās apspriedes tiek 
aicināts jebkurš iedzīvotājs iepazīties ar 
projektiem, izteikt savu viedokli un pa-
līdzēt atrast veiksmīgākos risinājumus. 
Turpmāk ierosinu būt aktīvākiem, nākot 
uz apspriedēm, domes sēdēm un pie 
speciālistiem novada pašvaldībā izrunā-
jot problēmas klātienē. 

Tuvojoties pavasarim aicinu pievērst 
uzmanību ceļiem un ielām. Visur neva-
ram uzlikt aizlieguma zīmes, tomēr pa-
domāsim, kas notiek ar ceļa segumu, 
braucot ar smago tehniku. Daudz neat-
risinātu jautājumu ir ar sadzīves atkritu-
miem un būvgružiem. Ja redzat nekār-
tības, zvaniet, nāciet –  mēģināsim rast 
risinājumus kopīgi. 

                                      
 M. Justs, 

Varakļānu domes priekšsēdētājs  Avīzes „Varakļōnīts” redaktore Aina Jaunzeme.

Gleznu 
izstādes 
atklāšana.

Ieva Melne-Mežajeva stāsta 
par gleznu tapšanu.

„Rīgas ielas stāsti” dalībnieki.
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Pirms 20 gadiem
Astoņdesmito gadu beigās un de-

viņdesmito sākumā līdz Varakļāniem 
atplūda svaigas, jaunas Pasaules vēs-
mas, kas uzjundīja cilvēku prātus un 
sirdis. Pasaule krasi, redzami mainījās. 
Iespējams, tagadējai jaunajai paaudzei 
tas šķiet sveši un neizprotami. Jaunās, 
svaigās ziņas izraisīja nebijušu interesi 
par notikušo. Lasītājam atklājās līdz šim 
nezināmi, rūpīgi slēpti un maskēti ap-
vāršņi, pilnīgi neticami un izbrīnas pilni 
vēstījumi. Arī skolās, kas šodien pašsa-
protami, pirms divdesmit gadiem, bija 
pilnīgi citādi. Skolotāju istabā notika 
dzīvas, aizraujošas aktuāli laikmetīgas 
sarunas.

Vienā no tā laika agrā pavasarī iz-
skanējušajām sarunām radās doma 
izveidot Varakļānos jaunu savu ziņu 
sakopojuma izdevumu. Dažās dienās 
doma aktualizējās, izkristalizējās un ie-
guva sev reālas aprises.

Mēs abi ar mākslinieku, vēstures 
skolotāju, aizrautīgu novadpētnieku 
Jāni Piļpuku sākām reālāk apcerēt ra-
dušos ideju. Nobrieda doma veidot 
savu ikmēneša laikrakstu Varakļāniem 
un to apkārtnei.

Jā, uzsākt pilnīgi jaunu, līdz šim 
nebijušu nodarbi mums – diviem sko-
lotājiem nebūt nebija tik vienkārši. Tā 
bija ne vienam, ne otram nezināma, līdz 
šim nepazīstama, sveša darbošanās. 
Tai vajadzēja savu uzdrīkstēšanos, uz-
drošināšanos, savu apjausmu, ka mūsu 
darbs būs vajadzīgs un nepieciešams. 
Protams, galvenā loma bija laikmeta 
maiņai un uzvirmojošo vēsturisko akti-
vitāšu būtībai. Radās jaunas, nebijušas 
pārmaiņu iedvesmas un vajadzības. 
Jaunajam laikrakstam paredzējām mai-
nīgās pasaules elpas uztveršanu, līdz 
šim noklusētu, noliegtu un stingri liku-
mīgi aizliegtu īsteno vēstures faktu at-
klāšanu un vēstīšanu lasītājiem. 

Mūsu ideja ļoti ātri izplatījās un 
guva atzinību, sākumā pieklusinātu, 
nogaidošu, bet arvien augošu plašumā. 
Jo sevišķi dedzīgu atbalstu guvām no 
klaidu varakļāniešiem, kas, tuvojoties 
padomju okupācijai, ar asarām acīs un 
sūrstošu sāpi sirdī bija atstājuši dzim-
to zemi. Mēs saņēmām sirsnīgus pa-
teicības vārdus, viņu likteņstāstus par 
izdzīvošanu svešumā, pārsūtītus kaut 
nelielus, bet nozīmīgus materiālos pa-
balstus laikraksta atbalstam. Visus viņu 
prombūtnes gadus kā zelta stīdziņa 
tiecās viņu uzmanība, interese un rūpe 
pāri trejdeviņām slēdzenēm aizzieģe-
lētajiem dzelzs vārtiem uz savu ilgu un 
mīlestības zemi. 

Varakļōnīt!
Pa gadu kāpnēm kāpjot 
tik raiti,
Jau 20 pakāpienu februārī 
tu skaiti,
Un tikpat pavasaru, vasaru, 
rudeņu stihiju
Tu radošs un dižens veic 
savu misiju.

Kopš 1994. gada tavas 
dzimšanas dienas skaistās
Ikviena lasītāja mīlestība ar 
tevi saistās.
Ik mēnesi katrā mājā gaida 
tevi kā draugu,
Par saviem ļaudīm un 
pasauli vēstījumu jaunu.

Par savējo priekiem, 
pasākumiem un likstām 
paud,
Novada vēsturi latviskos 
varavīksnes rakstos aud.
Lai kā dižozols, kam zari 
pretī saulei liecas,
Zaļo tavi nākamie gadi un 
jaunās desmitgadēs sniedzas!
Pirmajam redaktoram Jānim 
Piļpukam Dieva miers!

Lai dzīvo „Varakļōnīts”!
Dzidra Bokōnos

Ar savu aktīvo darbību un pārpāro 
mīlestību viņi  iedvesmoja un rosināja 
atbalstam arī vietējos iedzīvotājus un 
bijušos varakļāniešus, dzīvojošos cit-
viet tepat Latvijā.  „Varakļōnīts”  kopš 
pastāvēšanas pirmsākumiem sadarbo-
jās ar Varakļānu pilsētas domi.

 Laikraksta redaktors Jāni Piļpuks 
avīzes pirmajā ievadrakstā uzrunāja 
lasītājus ar vārdiem: „Jūs esat vēsturis-
ka notikuma aculiecinieki, jo ir iznācis 
pirmais Varakļānu novada laikraksta 
numurs...

Varakļānos ir tikusi atvērta viena 
no pirmajām Latgales ģimnāzijām. Tās 
iespaidā no Varakļānu novada nākuši 
daudzi ievērojami rakstnieki, dzejnie-
ki, zinātnieki, skolotāji, garīdznieki un 
valsts vīri...” 

Pašā pirmajā avīzes lappusē mūs 
sveica arī Varakļānu katoļu draudzes 
dekāns Antons Boldāns un novēlēja 
laikrakstam bagātīgu Dieva svētību un 
palīgu ar cerību, ka laikraksts bagātinās 
lasītāju garīgo dzīvi un dos daudzus 
praktiskus padomus. 

Ļoti siltus novēlējumus saņēmām 
no novada cilvēkiem. Viņi sūtīja laik-
rakstam publicēšanai savus dzejoļus, 
stāstus, aprakstus, fotogrāfijas un citus 
iespiedmateriālus. Nozīmīgs un cerīgs 
bija apsveikums no slavenā, agrākā va-
rakļānieša  –  rakstnieka, dzejnieka un 
kultūrvēsturnieka Jāņa Broka: ”...Par 
drūsmi redakcijai un izdevējim vyssir-
neigōkō pateiceiba un vēlējums, lai „Va-
rakļōnīšam”, kas ar pyrmū numuru sevi 
pīsoka kai  simpātisks izdavums,  byutu 
gluds ceļš pi pastōveigi augušōs lasei-
tōju un labvēļu saimes na tikai Varakļōnu 
nūvodā, bet arī vysur, kur šudiņ dzeivoj 
kaidreizejī varakļōnīši”.

Veiksmes vēlējumi atlidoja no vi-
sas Pasaules varakļāniešiem – no ASV, 
Kanādas, Vācijas, Anglijas, Austrālijas, 
Latvijas u.c 

Tātad varakļānieši bija izslāpuši pēc 
savas puses vārda, valodas, pēc savas 
Dzimtenes un gribēja redzēt šo zemi 
bagātu un laimīgu. 

Mūsu laikraksta sākums būtu ne 
tik vērtīgs, ja nesekotu „Varakļōnīša” 
dzīves gaitas turpmākos vairāk kā sep-
tiņpadsmit gadus, agrāk Ainas Jaunze-
mes un Sanitas Zaburdajevas, pēdējos 
gados tikai Ainas Jaunzemes veiksmī-
gajā radošajā redakcijā. Lai laikrakstam 
arī turpmāk būtu daudz labvēļu, aktīvu 
rakstītāju un nekad nepietrūktu zinātkā-
ru lasītāju.

LAI VEICAS!
Genovefa Melne
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Roberta Mūka literārā konkursa noslēgums Galēnos
Bija skaista, auksta, ar sniegu trūcīga 

17. janvāra diena, kad Galēnu pamatsko-
lā norisinājās Robertam Mūkam veltītā 
literārā konkursa noslēguma pasākums. 
Tajā tika apbalvoti labākie jaunie literāti. 
Kopā tika iesniegti 246 darbi no 42 Latvi-
jas skolām. Kā jau katru gadu, arī mūsu, 
Varakļānu vidusskola, piedalījās šajā 
konkursā, turklāt – ar diezgan teicamiem 
rezultātiem.

2.–4. klašu grupā atzinību ieguva 
4. klases skolnieks Linards Naglis, bet 
5.–7. grupā Inita Upīte (7. klase) un Ri-
nalds Mozuls (6. klase). Vidusskolas kla-
šu grupā atzinība tika piešķirta 11. kla-
ses skolniecei Elīnai Eidukai, godpilnā 
3. vieta Kasparam Eidukam (10. klase) 
un 1. vieta – Signei Viškai no Varakļānu 
vidusskolas 10. klases.Paldies skolotā-
jām Aijai Caunei un Ainai Jaunzemei par 
skolēnu sagatavošanu konkursam.

Kā jau katru gadu, tikām uzņemti ļoti 
viesmīlīgi un draudzīgi. Pasākuma laikā 
tikām arī kvalitatīvi izklaidēti – dzirdējām 
dažādu dziesmu izpildījumus, mūsu acis 
priecēja mazo deju kolektīvs; savus pa-
kalpojumus pat sniedza zīlniece, kura ar 

Ikvienam pirmklasniekam pienāk brī-
dis, kad viņš jau ir iemācījies rakstīt un la-
sīt burtiņus, prot tos savirknēt vārdos un 
teikumos. Tad ir laiks svinēt svētkus!

Varakļānu vidusskolas pirmo klašu 
skolēni savus svētkus izdzīvoja teatralizē-
tā uzvedumā par lellīti Tinci. Lellīte arī gri-
bēja mācīties un meklēja savu leļļu skolu, 
tāpēc drosmīgi devās ceļojumā. Pa ce-
ļam viņa satika dažādus varoņus – Vis-
tu saimi, Kurmi, Vardīti, Taurenīti, Vāveri, 
Pūci, Pelīti. Ikviens viņai gribēja palīdzēt. 
Tince atrada Meža skolu, taču tur mācīja 
tikai ātri skriet, lekt, bet burtiņus nemācīja. 
Visbeidzot Tince satika skolnieci Sandru, 
kura apsolīja lellītei iemācīt burtiņus.

Uzvedumā piedalījās arī POP grupas 
dalībnieki (vadītāja skolotāja Ilze Eiduka).

„Jumts ir visām mājām līdzīgs bur-
tam A; Vīrs ar platām kājām arī līdzīgs A”, 
tā par katru burtiņu mazie pirmklasnieki 
skaitīja savu pantiņu.

Svētku noslēgumā vecāko klašu 
skolēni sveica pirmklasniekus, viņi saņē-
ma sertifikātu – par burtu apguvi un tiesī-
bām lasīt. 

Paldies skolotājai Ingrīdai Melnei par 
lieliski sagatavoto pasākumu. Prieks bēr-
niem un viņu vecākiem.

Noslēgumā atzinums: „Zināt burtus 
tas ir maz, jāsāk lasīt grāmatas!”

Aina Jaunzeme, teksts un foto

kāršu palīdzību ieskatījās nākotnē (jāsa-
ka – diezgan profesionāli; viņa paredzē-
ja, ka janvāris man būs dejām bagāts 
mēnesis... interesanti, ka tieši tobrīd biju 
nolēmusi pieslīpēt savas trūcīgās valša 
iemaņas).

Pasākums noslēdzās ar ikgadējo 

tradīciju – skaisto „Dvēseles dziesmu” 
un bagātīgu mielastu.

Paldies Galēnu pamatskolai par lie-
lisko pasākumu – tiešām jauki un patī-
kami pavadīts laiks. Noteikti tiksimies arī 
nākošgad! 

Signe Viška

Ābeces svētki

Pirmo klašu skolēni un audzinātājas.

Lellīte Tince satiek skolnieci Sandru.
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Kā mēs svinējām 
M. Stārastes 
100 gadu jubileju

2. februārī bērnu rakstniecei un māks-
liniecei Margaritai Stārastei apritēja 100 
gadi. Jau 70 gadus latviešu bērnus priecē 
jauki pasaku tēli ar mīlīgām apaļām acti-
ņām, strupiem deguntiņiem – mākslinie-
ces stils ir neatkārtojams un nepārspēts 
joprojām. Ir grūti noticēt, ka ņiprajam Zī-
ļukam jau 53 gadi – tik pat interesants un 
aktuāls viņš ir arī mūsdienu bērniem.

Lai godinātu autori, janvāra mēnesī 
Varakļānu vidusskolā notika virkne pasā-
kumu, kas adresēti pašiem mazākajiem – 
sākumskolas skolēniem. Vispirms skolēni 
tika mudināti izlasīt M. Stārastes grāmatu 
„Zīļuks”, lai vēlāk aktīvi varētu darboties 
bibliotekārajās stundās. Daži lasīja paši, 
citi lasīšanas stundā ar skolotāju. Paralēli 
tam skolas bibliotēkā notika „Zīļuka ” lasī-
jumi – skolēni pēc stundām nāca un klau-
sījās pasaku, aplūkoja ilustrācijas. Šim 
priekšdarbam sekoja bibliotekārās stun-
das, kuras apmeklēja katra sākumskolas 
klase atsevišķi. Bērni bibliotēkā iepazinās 
ar M. Stārastes sarakstīto un ilustrēto grā-
matu izstādi, vēroja videosižetu, kurā īsi 
bija stāstīts par rakstnieces dzīvi, ģimeni, 
daiļradi, dzirdēja kā runāja pati autore. 
Skolēni iepazinās ar rakstnieces valodas 
pētījumu, uzzināja ar kādu izdomu un 
fantāziju viņa ir darinājusi vārdus saviem 
varoņiem, izvēlējusies vietu nosaukumus 
pasakās aprakstītajiem notikumiem u.tml. 
nianses. Tālāk sekoja pārruna par Zīļuku 
– zīļu vīriņu, kuram nav svešs nekas cilvē-
ciskais- gluži tāpat kā cilvēkbērns viņš no-
nāk kļūmīgās situācijās, iekuļas ķibelēs, ir 
lecīgs, lielās… Bet viss taču beidzas labi 
un Zīļuks saprot savas kļūdas, jo tā taču ir 
pasaku vecmāmiņas, mīļuma sniedzējas 
Margaritas Stārastes grāmata! Lai vēlreiz 
izsekotu Zīļuka gaitām, skolēni atbildēja 
uz testa jautājumiem par katru grāmatas 
nodaļu. Katram tika pa saldai balvai, jo svi-
nējām taču dzimšanas dienu!

Paralēli bibliotēkas aktivitātēm, arī zī-
mēšanas stundās notika konkurss. Sko-
lotājas Lolita un Margarita  bērniem lasīja 
kādu no M. Stārastes pasakām un bērni 
ilustrēja to. Labāko darbu autori:  Laima 
Melne (1.kl.), Evelīna Irbīte (1.kl.), Raivis 
Ikaunieks (1.kl.), Roberts Upenieks (2.kl.), 
Laura Seile (2.kl.), Patrīcija Pelša (4.kl.), 
Evita Svilāne (4.kl.), Rainers Zeps (4.kl.), 
Laurita Skurule(4.kl.), Samanta Sondore 
(4.kl.), Nikola Benislavska (4.kl.), Deina Svi-
lāne, (4.kl.) Anda Viška (4.kl.), Elizabete Go-
lubcova (4.kl.)

Paldies visiem, kuri piedalījās!
Sanita Zaburdajeva,

Varakļānu vidusskolas bibliotekāre

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Murmastienes PII iemīļoto mākslinieci 
Margaritu Stārasti 100. gadu jubilejā 
godina ar karnevālu

Murmastienes pamatskolas pirms-
skolā 31. janvārī Zilā Koka Zirga gads 
iesākās ar karnevālu, kurā vecāki savām 
atvasēm bija sarūpējuši ietērpus un mas-
kas no Margaritas Stārastes daiļrades 
pasakainajiem un neaizmirstamajiem 
tēliem. Karnevālā „Mēs nākam no pasa-
kām” ieradās pats Sniegavīrs, kurš vaja-
dzības gadījumā bija noskaņots palīdzēt 
olimpiešiem Sočos, divas Burtu meitiņas, 
kuras tik ļoti mīļas ir pirmsskolas bērniem 
ikdienas lomu spēlēs, Saulīte, kas palīdz 
mosties visām radībiņām, rozā Laumiņa, 
kas aicina pasapņot, saulainā Spārīte, 
kas atgādināja par vasaru,  spriganie za-
ķēni, dažādie rūķi, tai skaitā divi Knīpuči, 
Pelīte, Zaķīte, kaķīte Raibīte, putniņi, ne-
rātnā piparkūka Kraukšķītis, pat Ežuks, 
kurš ar rudens veltēm groziņā pamodies 
no ziemas miega. Vecāki bija sagādājuši 
skaistus svētkus saviem bērniem un arī 
sev, jo skolotājas aicināja pārskatīt jau ie-
priekš gatavotos ietērpus, maskas un at-
ribūtus, kas izmantoti skolas un grupiņu 
pasākumos, bet cie-
mos sagaidījām īpaši 
gatavotus un gādātus 
tērpus.  Tāpat visu 
janvāra mēnesi cītīgi 
iepazinām Margari-
tas Stārastes varoņus 
caur daudziem zinā-
majām pasakām un 
mākslinieciski  nepār-
spējamām grāmatām, 
kas turpat pirmsskolā 
gozējās īpašā izstādē. 

Karnevālu iesā-
kām ar izvingrošanos. 
Tad sekoja iepazīša-
nās ar svētku dalīb-
niekiem, kurā katrs 
varonis izstaigāja 
savu goda apli. „Cālī-
šu” grupiņas bērni un 
skolotājas sevi pre-
zentēja  caur dziedo-
šajām mīklām, vecākie 
pirmsskolēni braši no-
dziedāja dziesmu par 
jokiem un spokiem, 
kā arī katrs noskaitīja 
pa tautasdziesmai, 
kas tik ļoti jauki un 
viegli saprotamas pa-
teicoties simtgadnie-
ces atspoguļojumam 
zīmējumos. Lai mazie 
mākslinieki varētu at-

pūsties, vecākiem nācās arī iejusties jubi-
lārei tuvu pasakas varoņu lomās, „izspē-
lējot” nelielu skeču „ Sniegavīru bēdas”. 
Kā jau karnevālā tika vareni dejots un 
smiets, kas tik ļoti nepieciešams aukstajā 
ziemā. 

Gatavojoties karnevālam,  aicinājām 
vecākus atbalstīt Draudzīgo Aicinājumu – 
pēc saviem ieskatiem un brīvas gribas uz-
dāvinot ietērpus, maskas vai kādu atribūtu  
pirmsskolas masku fondam, ar ko skolo-
tājas un bērni varētu turpmāk radoši dar-
boties ikdienas nodarbībās un gatavoties 
citiem pasākumiem. Sirsnīga pateicība 
par ieguldīto darbu, sapratni un atbalstu 
bērnu vecākiem, jo pirmsskolas krājumā 
ir nonācis vairums karnevāla ietērpu, kas 
ir ļoti liels ieguldījums mazo bērnu pilnvei-
došanā. Paldies Rūtas un Matīsa ģimenei 
par sarūpētajām gardajām plātsmaizēm 
karnevāla dalībniekiem. 

Edīte Grudule,
pirmsskolas skolotāja

Foto no bērnu vecāku personīga-
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Datums Laiks Pasākums Vieta

Visu mēnesi

Apskatāmas:
pastāvīgās ekspozīcijas•	 ,
Andreja Svilāna personīgā kolekcija •	 „Jūras gliemežvāki”,
gleznu izstāde •	 „Latvijas vecmeistaru mākslas darbi”.

Muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas skolēniem:
„Bez pagātnes nav nākotnes”;	
„Purvs dzīvībai”;	
„Princeses stāsts”.	

Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums iepriekš jāpiesaka: 64866162 
vai 64866164

Varakļānu novada 
muzejs

Visu mēnesi

2. februārī grafiķei, bērnu rakstniecei
MARGARITAI STāRASTEI 100 GADu JuBILEJA.
Bibliotēkā visu februāri  skatāma literatūras izstāde ,,MARGARITAS 
STāRASTES TēLu PASAuLē”
Bet katrs tiek  laipni aicināts un mīļi  lūgts februāra mēnesi radoši 
pastrādāt, gatavojot visdažādākos rokdarbu izstrādājumus ar Margaritas 
Stārastes pasaku un dzejoļu tēliem un tos dāvināt Murmastienes 
bibliotēkas bērnu stūrītim

Murmastienes 
bibliotēka

21. februārī 19:00

Muzikāla izrāde divās valodās „SALIDoJuMS”
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā: EUR 5, izrādes dienā: EUR 7
Pulcēšanās pie dežuranta
Vietu ieņemšana pie galdiņiem ar saviem groziņiem
Pēc izrādes nesteidzīgs vakars dzīvās mūzikas ritmos

Varakļānu KN

22. februārī 16:00
Kinopunkts piedāvā filmu „GhETTo GAMES – TAS IR TIKAI SāKuMS”
Teju 100 novados visā Latvijā tiks demonstrēta Latvijā lielākās ielu sporta un 
kultūras kustības Ghetto Games 2013. gada dokumentālā filma.  Ieeja: EUR 1

Varakļānu KN

22. februārī 16:00 „TEIJāTERu SABRAuKšANA”
Piedalās Stirnienes dramatiskais kolektīvs ar apkaimes draugiem Stirnienes TN

25. februārī Dzejnieces Martas Bārbales 
ATCERES PASāKuMS

Murmastienes 
bibliotēka

28. februārī  13:00
LITERāRāS JAuNRADES KoNKuRSA NoSLēGuMA PASāKuMS
Piedalās novada vispārizglītojošo skolu jaunatne
Pasākumu organizē Varakļānu vidusskola

Varakļānu novada 
muzejs

1. martā 12:30

DZIESMu DIENA VARAKĻāNoS
Mazo vokālistu koncerts – konkurss „Varakļānu pilsētas Cālis 2014” un  
jauno vokālistu koncerts – konkurss „Lai skan Varakļānos! 2014”
Ieeja: EUR 0,85 (Ls 0,60)

Varakļānu KN

2. martā 16:00
KoRIS „KAMēR...” viesojas ar jauno koncertprogrammu
Ieeja: EUR 2,85 (Ls 2,00). Informācija tiks papildināta un precizēta Varakļānu KN

3. marts – 
4. aprīlis

Latvijas okupācijas muzeja Ceļojošā izstāde
„PRETēJāS PuSēS: LATVIJAS KARAVĪRI oTRAJā PASAuLES KARā”
Muzeja izglītojošā programma „Es karā aiziedams...”

Varakļānu novada 
muzejs

4. martā 12:00 AIZGAVēņA PASāKuMS uN RoKDARBu IZSTāDES ATVēRšANA Stirnienes TN

8. martā 14:30 Pieaugušo attīstības projekta izstādes „SIEVIETES TALANTu FABRIKA”
atklāšana

Varakļānu novada 
muzejs

8. martā 15:00 Tematisks pasākums „SIEVIEšu SoLIDARITāTES SKRēJIENS” Varakļānu novada 
muzejs

8. martā 20:00

Romantisks pasākums pie galdiņiem veltīts Starptautiskajai sieviešu 
dienai
Svētkos būs dziesmoti un dejiski sveicieni no pašdarbības kolektīviem,
bet uz aizrautīgām dejām jūs aicinās „Brāļi Puncuļi”. Ieeja: EUR 2,85 (Ls 2,00)

Varakļānu KN

Tuvākie pasākumi Varakļānu novadā
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Par Varakļānu Novada muzeja aktualitātēm 
vecajā un jaunajā gadā

Jau ir pagājis krietns laika sprīdis, kā 
mēs sagaidījām Jauno 2014 gadu, kurš pēc 
Ķīniešu horoskopa iestājās tikai 30. janvārī. 
Jaunais 2014. gads lielai daļai cilvēku ir at-
nesis rūpes par gaidāmo nākotni. Taču bez 
rūpēm mūsos mājo jauni sapņi un cerība 
visam labajam. Tāpēc, lai mūsu cerības un 
sapņi piepildītos, domāsim labas domas, 
uzticētos pienākumus veiksim ar vislabā-
ko sirdsapziņu, būsim atvērti un saprotoši 
viens pret otru, ticēsim gaišākai nākotnei 
un attīstībai.

Ieskatoties vecā gada muzeja noti-
kumos, vēlos teikt, ka tas pamatā ir bijis 
diezgan piesātināts ar dažādām izstādēm 
un pasākumiem. Gada sākumā piedalī-
jāmies tūrisma gadatirgū Balttour – 2013, 
kur triju dienu garumā popularizējām sava 
novada tūrisma objektus. Lielā gavēņa lai-
kā muzejs organizēja psalmu dziedāšanu, 
kurā tika aizlūgts par Borhu dzimtas piede-
rīgo dvēselēm. Maijā notika lielais Muzeju 
nakts pasākums. Gada laikā notikušas 13 
dažādas izstādes, 5 tematiski pasākumi, 
1 lekcija par jūras gliemežvāku kolekciju. 
Izklaidējošajā programmā jaunlaulātajiem 
„Ceļš uz titulu” ir piedalījušies un titulu ie-
guvuši 6 laulātie pāri. Notika 1 sudrabkāzu 
programma, kā arī pie Varakļānu pils laulī-
bu noslēdza viens pāris. Tika realizētas 2 
muzeja pedagoģiskās programmas „Prin-
ceses stāsts”, kurās piedalījās Galēnu un 
Atašienes skolu mazāko klašu audzēkņi.  
Kopā pa visu gadu muzeju ir apmeklējuši 
2553 apmeklētāji, t.sk., 43 ārzemju viesi 
no Vācijas, Itālijas, Polijas, Somijas, ASV, 
Īrijas un Lietuvas. Pagājušajā gadā mu-
zejs ir ieguvis vērtīgus dāvinājumus: bijušā 
novadnieka Antona Nagļa (1944 – 2009) 
medību trofejas, liela rokdarbu un tekstiliju 
kolekcija no Broņislavas Kokares (dzimusi 
Veipa, 1921 – 2012)  pūra, divas Latvijas 
vecmeistaru O. Zvejsalnieka un J. Ģērma-
ņa gleznas, gleznotāja A. Pīzeļa glezna, 
akadēmiķa Ē. Mugureviča grāmata – vēs-
turisks dzīves apraksts „No ganuzēna līdz 
akadēmiķim”, Polijas zinātņu akadēmijas 
mākslas zinātnieces Jolantas Polanovskas 
zinātniskie pētījumi par grāfu Borhu dzim-
tu, kā arī unikāla arheoloģisko izrakteņu 
kolekcija atrasta Malmutes upes krastos. 
Par īpašiem dāvinājumiem un ziedojumiem 
muzejs teic lielu paldies Rozālijai un Jurim 
Golubeviem, Dabas aizsardzības pārval-
des Latgales reģionālajai administrācijai 
par informatīvajām planšetēm, kurās ir at-
tēlota plaša informācija par purva floru un 
faunu.

2014. gada muzeja darba plānā ir pa-
redzēti daudz dažādi tematiski pasākumi, 
izstādes u.c. aktivitātes. Vēl līdz marta sā-

kumam var paspēt iepazīties un apskatīt 
Andreja Svilāna personīgo jūras gliemežvā-
ku kolekciju, kura ir unikāla un nekur citur 
Latvijā vienkopus nav apskatāma. No 13. 
janvāra līdz 6. martam ir apskatāma Latvijas 
populārāko vecmeistaru gleznu izstāde no 
mākslas zinātnieka Pētera Savicka perso-
nīgās kolekcijas. Paralēli izstādēm janvāra 
beigās notika sveču liešanas darbnīca, kas 
izvērtās par interesantu un izglītojošu pasā-
kumu. Skolu izglītojošā jaunatne visu laiku 
tiek aicināta uz muzeja pedagoģiskajām 
programmām „Purvs dzīvībai”, „Bez pagāt-
nes nav nākotnes” un „Princeses stāsts”. 
Marts, kā parasti, saistās ar sieviešu dienu. 
Par godu šim notikumam muzejs kopā ar 
biedrību „Pieaugušo attīstības projekts” or-
ganizē sieviešu rokdarbu izstādi „Sievietes 
talantu fabrika”. Martā būs pieejama Latvi-
jas okupācijas muzeja ceļojošā un izglītojo-
šā izstāde „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri 
Otrajā pasaules karā”, kura it sevišķi ir pa-
redzēta skolu izglītojošai jaunatnei.  Aprīlis 
šogad ir Lieldienu mēnesis. Jau tagad aici-
nām interesentus padomāt un apsvērt ide-
jas, lai varētu pieteikties izstādei – konkur-
sam „Lieldienu galda noformējums”. Maija 
sākumā ir ieplānota Baltijas – baltkrievu 
mākslinieku apvienības izstāde „Baltkrievu 
iespaidi Latvijā”. Šā gada Muzeju nakts pa-
sākums ar tēmu „Sarkanā krāsa – dzintars” 
aizvedīs mūs visus pa senajām dzintara 
pēdām Lubāna apkārtnē. Muzeju nakts 
pasākuma ietvaros paredzēta izglītojoša 
lekcija, rotas lietu darbnīca, kā arī izstāde 
par dzintara izstrādājumiem u.c. Vasaras 
vidū būs lieliska iespēja baudīt mākslinieku 
Maijas Jakovičas un Valērija Baidas māks-
las darbus. 

Līdz gada beigām muzejā vēl notiks 
daudz un dažādi pasākumi. Tuvāku infor-

māciju par tiem varēs izlasīt turpmākajos 
„Varakļōnīša” numuros, tā būs pieejama 
Varakļānu mājas lapā www.varaklani.lv  un 
uz ziņojumu dēļiem. Pasākumi būs, bet 
galvenais, lai tiem būtu arī atbalstītāji. Tā-
pēc aicinu visus vietējos iedzīvotājus, sko-
lu izglītojošo jaunatni, pilsētas viesus u.c. 
interesentus apmeklēt muzeju gan pasā-
kumu norises laikā, gan jebkurā jums izde-
vīgā brīvā brīdī. Vasaras sezonai sākoties 
(šogad no 18. maija līdz 30. septembrim), 
muzejs apmeklētājiem būs atvērts katru 
dienu 10:00 – 16:00, kā arī sestdienās un 
svētdienās 11:00 – 16:00. Ziemas sezonā 
muzejs svētdienās ir slēgts. Par muzeja pe-
dagoģiskajām un kāzu programmām, eks-
kursijām, telpu īri u.c. interesējošiem jautā-
jumiem var zvanīt pa tālruņiem: 64866164; 
64866162 vai 29359242.

Jāteic, ka ne mazums pūļu un izdo-
mas tiek ielikts, lai ar minimāliem līdzek-
ļiem uzturētu sirmo pils ēku. Līdz šim 
neviens bagāts investors nav izteicis vēlē-
šanos investēt mūsu pils atjaunošanā. Lai 
palīdzētu uzturēt šo skaisto pilsētas pērli, 
lūgums visiem, kas var ziedot, ziedojumus 
pārskaitīt ziedojumu kontā ar konkrētu 
norādi tieši kādam mērķim tas ir domāts 
(jumta remontam, vai sienu gleznojumu 
restaurācijai, vai jaunas vēstures ekspozī-
cijas iekārtošanai).

Ziedojumu konts:
Varakļānu novada pašvaldība
Reģ. Nr. LV90000054750
A/s Swedbank, HABALV22
Konts: LV28HABA0551025903848

Varakļānu Novada muzeja vadītāja  
Terese Korsaka

Foto – Māris Kančs
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Autosacensības uz ledus – 2014
Tradicionālās autosacensības uz le-

dus „Ļovānos” šogad notika 2. februārī. 
Pavisam piedalījās 44 dalībnieki no Vara-
kļāniem, Varakļānu novada, Zilupes, Ma-
donas, Cesvaines, Barkavas, Jēkabpils, 
Līvāniem, Viļāniem.

Vissīvākā konkurence un visvairāk 
dalībnieku bija automašīnām ar priekšas 
piedziņu – sacensībās piedalījās 20 auto-
mašīnas.

I vieta Jurim Titovam no Madonas, II 
vieta – Inesei Titovai no Madonas, viņai arī 
I vieta dāmu konkurencē, III vieta Valdim 
Upeniekam no Varakļāniem.

Sporta automašīnu konkurencē I vie-
ta Jānim Bērziņam, II vieta Intim Bērziņam 
(Murmastiene), III vieta – Mārtiņam Kun-

dziņam (Līvāni).
Automašīnu ar Quatro (4x4) piedziņu 

grupā I vieta Ojāram Ošānam (Jēkabpils), 
II vieta Artim Kozulim (Viļāni), III vieta Val-
teram Brokam (Līvāni).

Automašīnām ar klasisko piedziņu 
uzvaras laurus plūca Intis Bērziņš, II vieta 
Jānim Bērziņam, III vieta Ivaram Bērziņam 
(Murmastiene).

Kvadraciklu grupā I vieta Francim 
Melnim, II vieta Rinaldam Mozulam, III vie-
ta Vitālijam Šostakam.

Paldies visiem atbalstītājiem, palīgiem 
un sacensību dalībniekiem!

Jānis Erels,
Sacensību galvenais tiesnesis 

Daudz mūžā strādāts, ciests,  
Daudz citu labā ziedots.  
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,  
Nu klusā takā solis mieru rod. 
 (A. Balodis)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par mūžībā aizgājušajiem 

janvārī:
Varakļānu pagastā

Petr Abolin – 65
Broņislavs Barkovskis – 68
Jānis Zeps – 47

Liels paldies Varakļānu Romas kato-
ļu baznīcas dekānam A. Boldānam, 
priesterim Vladislavam, ērģelniecei 
Ievai Zepai, Dekšāru un Varakļānu 
dziedātājiem, Jānim Zepam, čakla-
jām saimniecēm, Dekšāru kapelai 
„Sovejī”, visiem radiem, draugiem, 
kaimiņiem par atbalstu grūtajos brī-
žos un pavadot mūsu mīļo VALEN-
TĪNU LATKOVSKU šīszemes pēdējā 
ceļā.

Bērni, mazbērni, mazmazbērni, 
brālis, māsas

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Iespējams kredīts.

Februārī ziemAs AtlAides

Aizvērās acis, kas sargāja Jūs,
Apstājās sirds, kas mīlēja Jūs.
Nogura kājas, kas gāja dēļ Jums,
Norima rokas, kas auklēja Jūs.

Kad uz mūžu apklususi mīļās, labās 
MĀTES sirds, kad pa skuju taku aiziet 
prom uz neatgriešanos padoma un 

ceļamaizes devēja, izsakām visdziļāko 
līdzjūtību FROLOVU ģimenei, 

māmuļu mūžībā pavadot.

4. kāpņu telpas kaimiņi un 
Kučina Kosmonautu ielā 22

Viss aizgājis –
Kas izdzīvots un bija,
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij.
  (J. Jaunsudrabiņš)

Skumju brīdī esam kopā ar AIJU un 
viņas ģimeni,

MāMuLĪTI mūžībā pavadot.
Darbabiedri PII „Sprīdītis” un 

pansionātā „Varavīksne”

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt?
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt,
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Klusa un patiesa līdzjūtība
ANNAI MESTEREI, māmiņu zemes 

klēpī guldot.

Dekšāru kapela „Sovejī”

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ANNAI MESTEREI un tuviniekiem, 

MāMIņu un VECMāMIņu mūžībā 
aizvadot.

Biedrības „Pieaugušo attīstības 
projekts” kolektīvs

Sirsnīgi pateicamies visiem, visiem, 
kas bija kopā ar mums domās un 
darbos mūsu lielajās, pēkšņajās 
bēdās decembrī, izvadot mīļo vīru, 
mūsu tēti un vectētiņu JĀNI MELNI 
pēdējā gaitā mūžībā.

Dziļā pateicībā – sieva, bērni, 
mazbērni

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...

Izsakām vissirsnīgāko pateicību 
priesterim tēvam Vladislavam La-
pelim, kā arī vissirsnīgākā pateicība 
ģimenes ārstei Sandrai Gritānei un 
māsiņai Silvijai Savickai par daudzu 
gadu ārstēšanu un iejūtību. Sirsnī-
ga pateicība Marijas Leģionam par 
dziedāšanu, ērģelniecei Ievai Ze-
pai un dirigentam Jānim Grudulim, 
radiem, kaimiņiem, draugiem un 
visiem, visiem, kas pavadīja mūsu 
mīļo onkuli Jāzepu Berns pēdējā 
gaitā kapu kalniņā.

Piederīgie

Ar Varakļānu novada domes 
27.08.2009. lēmumu Nr. 7.4 
Grozījumi: 31.10.2013. protokols Nr. 19.1 
 Apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 4 

„Par godalgām, naudas balvām un 
materiālo palīdzību Varakļānu novadā”  
/Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4., 5. ,6. punktu, 
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu 
un 43. panta trešo daļu/

1. Vispārīgie noteikumi 
1.3. „ ... materiālo palīdzību var sa-

materiāla palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā
ņemt persona, kuras dzīves vieta uz god-
algas, naudas balvas vai materiālās pa-
līdzības ierosināšanas vai pieprasīšanas 
brīdi ir deklarēta Varakļānu administratī-
vajā teritorijā...”

 2. Godalgu, naudas dāvanu un ma-
teriālo pabalstu veidi  

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 nova-
da 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. 
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Pārdod malku.
T. 29480554, Ivars

Dievkalpojuma apmeklētāji 
saka lielu, sirsnīgu paldies ērģelnie-
cei IEVAI, Jānim, visiem kora dalīb-
niekiem par jauko dziedājumu sv. 
Mises laikā.

Lai Jums visiem spēks, enerģi-
ja, Dieva svētība Jūsu radošajā dar-
bā! Paldies!

Sv. Mises apmeklētāji

Stirnienes tautas nams 

piedāvā 
skaistas un mājīgas telpas 

dažādiem lustīgiem un 
nopietniem pasākumiem:

semināriem, konferencēm, • 
lekcijām – 4,27 eiro/h

saviesīgiem pasākumiem – 5,69 • 
eiro/h vai 113,83 eiro/diennaktī

palīgtelpa – 0,71 eiro/h• 

Tuvāka informācija 29678002

Iepērkam vecu kokmateriālu.
Pamatsortiments: apšuves dēļi, 
grīdas dēļi, roku cirstas brusas.

T. 28481236, 26885661
e-pasts: veciekoki@inbox.lv

Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā 

sabiedrība 
„Viļāni” PēRK PIENu no 

ražotājiem un aicina pievienoties 
jaunus piena piegādātājus.

Piena samaksa ir 
konkurētspējīga un samaksu 

veicam regulāri 2 reizes mēnesī.
Esam lojāli un pozitīvi ar 

klientiem.

Kontakttālruņi:  64662543  
mob. 29489812

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim, pieliekot 
mīļumu klāt.
/Ā. Elksne/

Sveicam:
Martu Gorsāni 
un Mārtiņu 
Pujātu ar dēla Roberta dzimšanu
Līgu Beču un Mārtiņu Zepu ar 
meitas Lienes dzimšanu
Jolantu Čeičinieku un Kasparu 
Smelteru ar meitas Kerolainas 
dzimšanu
Santu Roziņu un Jāni 
Smoroģinu ar dēla Renāra 
dzimšanu

Lai katrs labais vārds,
Ko draugi saka,
Tev prieku sniedz un dziļi ticēt liek,
Ka dzīvē vajadzīga un mīlēta Tu esi
Un godam novērtēts Tavs dāsnums tiek.

Almiņ!
Laimi, veselību un enerģiju 
skaistajā jubilejā Tev vēl –

Anna Strode, Anna Kluša, Pēteris 
Golubcovs ar ģimeni

Dienas bijušas kā ābeles,
Kur vainagi dāsni augļus nes,
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt Jūs varat,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Cik siltus vārdus nācies daudziem dot.

Sveicam pirmo audzinātāju 
Venerandu Visnapi jubilejā!
Vēlam labu veselību, spēku 
dzīvei, prieku sirdij, smaidu 

katrai dienai!
1977. gada audzēkņi

Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Vienīgā vēlme – izdzīvot katru mirkli.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
Sirsnīgi sveicam lielajā jubilejā
Venerandu Visnapi,
Raimondu Sprūdžu!
Bijušie kolēģi 
Varakļānu 
vidusskolā

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).

Kvalitatīvi!
T. 27450715

Stirnienes 
  tautas nama
Ar lustīgiem un amizantiem joku 
gabaliem skatītājus priecēs Mur-
mastienes, Dekšāru, Stabulnieku, 
Atašienes, Sīļukalna senioru klu-
biņa un Stirnienes pašdarbnieki. 
Ieeja brīva

Visi sirsnīgi aicināti!

22. februārī 16.00 
„Teijāteru sabraukšana” 

Stirnienes baznīcā dievkalpojumi 
ik svētdienu 13.00

Sveicam pirmo audzinātāju 
Venerandu Visnapi jubilejā!Venerandu Visnapi jubilejā!Venerandu Visnapi
Vēlam labu veselību, spēku 
dzīvei, prieku sirdij, smaidu 

katrai dienai!
1977. gada audzēkņi
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu


