
Katram no mums sirdī ir sava 
dziesma. Jo mūsu sirdis pieder 
dziesmai. Tādēļ mēs dziedam vienat-
nē, dziedam korī un laiku pa laikam 
tūkstošbalsīgajā kopkorī – Dziesmu 
svētkos. Apbrīnojams ir mūsu kopē-
jās dziesmas spēks vienot un apgarot 
mūs – tik dažādus un daudzveidīgus, 
lepnus un mazāk lepnus, iedomīgus 
un mazāk iedomīgus, daudz pazemo-
tus un spaidītus, tāpēc nereti diemžēl 
iztapīgus varas, naudas, svešu kungu 
priekšā. Tajā pašā laikā mēs esam 
spējīgi vienoties kopējā dziesmā, lai 
sauktu un celtu Gaismas pili no pa-
zemes dzīlēm, vienoties kopējā lūg-
šanā par tautas brīvību un neatkarību. 
Kad cilvēks dzied, viņš top stiprāks 
un labāks, viņš izstaro gaismu. Mēs 
visi savās sirdīs esam virzīti uz augšu, 
vai to atzīstam, vai neatzīstam. Mūsu 
dzīvē darbs un skaistums, daba un 
dvēsele savijušies kā ziedi Jāņu vai-
nagā, bez kura nav zāļu vakara, nav 
lūgšanas, nav arī Dziesmu svētku. 
Dziesma ir mūsu tautas dzīvība, ar 
dziesmu mēs atguvām brīvību. Ar 
dziesmu mēs esam stipri un mūžīgi, 
kā to dzejas rindās pauž Marta Bār-
bale (1933, Murmastiene):

„Turies dziesma! Un tālāk ziedi!
Turies tauta! Un dziedi, vēl dziedi!” 

(Jānis  Bērziņš „Dziesmotais 
novads” II daļa/Mantojums 
2007./394. lpp.)

 

2016. gada sākums Varakļānu no-
vadā iezīmējās ar dziesmotu notikumu; 
24. janvārī Stirnienes Sv. Laura Romas 
katoļu baznīcā notika dievkalpojums, vel-
tīts erudītajam, sirsnīgajam, izpalīdzīga-
jam, cienījamam mūzikas pedagogam, 
diriģentam – JĀNIM GRUDULAM. Ar 
savu pašaizliedzīgo kalpošanu mūzikas 
mākslai un plašai sabiedrībai Jānis ir ie-
mantojis godu un cieņu. Dzimis 1946. 
gada 26. janvārī Stirnienes pagasta „Čau-
nānos”, Veronikas (dz. Sondore) un Do-
nata Gruduļu divu bērnu ģimenē. Dzīves 
skolas pirmās mācības vecāku zemnieku 
saimniecībā, tad vietējā pamatskolā. Pēc 
Varakļānu vidusskolas (1964.) Jānis izvē-
lējās Rēzeknes mūzikas vidusskolu, bet 

1965. gadā tika mobilizēts. Pēc dienesta 
viņš turpina iet uz savu nosprausto mērķi 
un 1971. g. beidz Rēzeknes mūzikas vi-
dusskolu. Pirmās darba gaitas tēva dzim-
tajā pusē – Murmastienē. Te sāk apgūt 
praktisko dzīves pieredzi gan kā mūzikas 
pedagogs pamatskolā, gan vadot jaukto 
kori. Tomēr Rēzekne (mūsu bijusī apriņ-
ķa pilsēta) piesaista Jāni ar plašākām 
iespējām darboties mūzikas lauciņos. No 
1979. g. Jānis Gruduls ir pedagogs Rē-
zeknes mūzikas koledžā, 1991. g.beidz 
Daugavpils Pedagoģisko institūtu. 1979. 
gads ir Rēzeknes rajona vīru kora „Olūts” 
(Avots) dzimšanas gads, diriģents Jānis 
Gruduls. Būt vai nebūt korim – lielā mērā 
atkarīgs no diriģenta personības Tas ir arī 
novadnieka Jāņa Grudula SEVIS APLIE-
CINĀŠANAS laika sākums. Koris „Olūts” 
ir bijis XXII Latvijas Vispārējo Dziesmu 
svētku laureāts vīru koru grupā, atstājot 
aiz sevis 2. un 3.vietā slavenos vīru ko-
rus, „Gaudeamus” un „Absolventi”. Kon-
kursos un festivālos daudzreiz gūti augsti 
novērtējumi. J. Gruduls ir bijis Latgales 
novada Dziesmu svētku virsdiriģents 

Daugavpilī 1987. gadā. Latgales novada 
Dziesmu svētku virsdiriģents Ludzā, Viļā-
nos, Latvijas sieviešu un vīru koru virsdiri-
ģents Ogrē 1997. gadā, Latgales novada 
un Latvijas zēnu koru VI salidojuma virs-
diriģents 1996. g. Cēsīs.

Ar koru kolektīviem apceļojis vai pus 
pasaules. Piedalījies neskaitāmos Lat-
vijas dziesmu svētkos kā dziedātājs un 
diriģents. Neaptverami plašs ir god. pe-
dagoga darbības lauks. Dzimtās puses 
draudzes – Stirnienes baznīcas koris, 
kurā dzied un piepalīdz Latvijas Lepnu-
mam – Stērnīnes Īvai muzikālajā darbā ar 
bērniem, Aglonas svētkos ir kopā ar ko-
riem u.c. Kad presē lasiet frāzi: „no aus-
trumu robežas līdz Teiču rezervātam”, tad 
ziniet, ka runa par diriģentu Jāni Grudulu. 
Daudzveidīgie kultūras pasākumi Latga-
lē, kuros būs Jānis, būs arī dziesma un 
jautrības brīži. Vienmēr cilvēcīgi sapro-
tošs, izpalīdzīgs sabiedrībai dažādās dzī-
ves situācijās.  Ģimenē kopā ar sievu Ilzi 
(bijušo Rēzeknes Mākslas koledžas pe-
dagoģi, arhitekti) izaudzinājuši meitu Ilzi, 

Dziesma ir mūsu dzīvība
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 28. janvārī  
Nr. 1

1. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Va-
rakļānu novada pašvaldības 2016. gada 
budžetu” apstiprināšana

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali

3. Par pabalsta apmēra bērna uztu-
ram noteikšanu audžuģimenēm

1. Noteikt, ka Varakļānu novada paš-
valdības pabalsts bērna uzturam audžu-
ģimenēm par katru bērnu ir EUR 120,00 
apmērā mēnesī.

2. Noteikt, ka Varakļānu novada 
pašvaldības pabalsts bērna apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēm 
par katru bērnu ir EUR 40,00 apmērā 
mēnesī.

4. Par valsts mērķdotāciju sadali 
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem

5. Par līdzfi nansējumu dabas aizsar-
dzības plāna izstrādei dabas liegumam 
„Lielais Pelečāres purvs”.

6. Par nekustamā īpašuma „Būvīši ” 
sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Dārziņi” 
sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Zeltiņi” 
sadalīšanu.

9. Par zemes nomas līgumiem.
10. Par pašvaldībai piederoša ne-

kustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Vara-
kļāni, atsavināšanu atklātā izsolē.

11. Par nekustamā īpašuma  Brīvī-
bas ielā 1A, Varakļāni, nosacītās cenas 
apstiprināšanu un pārdošanu par brīvu 
cenu.

12. Par nekustamā īpašuma  Kos-

monautu ielā 18A, Varakļāni, nosacītās 
cenas apstiprināšanu un pārdošanu par 
brīvu cenu.

13. Par nedzīvojamo telpu nomu.
14. Par pašvaldībai piederošā auto-

busa „IVECO” norakstīšanu un nodoša-
nu utilizācijai.

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

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

17. Par dzīvokļa īres līguma pagari-
nāšanu.

18. Par dzīvokļu maiņu.
19. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-

līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
20. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
21. Par pabalsta piešķiršanu ārkār-

tas situācijā nonākušiem.
22. Par nekustamā īpašuma „Liepā-

res 1” sadalīšanu.
23. Par apdzīvojamās platības pie-

šķiršanu. 
24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu N.S.
25. Par ceļa V893 Tumaševa – Inčār-

nieki – Vecumnieki pārņemšanu pašval-
dības īpašumā.

 I. Broka, 
Lietvedības nodaļas vadītāja

Paziņojums
Pamatojoties uz Varakļānu novada 

domes sēdes 28.01.2016. lēmumiem 
Nr. 1.12 un Nr. 1.13., ir apstiprināta Va-
rakļānu novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu Kosmonautu 
iela 18A, Varakļāni (kad. Nr. 7017 001 
0696; 256 m2 platībā) nosacītā cena 
EUR 415,00 un Brīvības iela 1A, Vara-
kļāni (kad. Nr. 7017 001 0693; 1323 m2 
platībā) nosacītā cena EUR 1407,00.

Zemes gabali tiks pārdoti garāžu 
īpašniekiem par brīvu cenu, kas ir vie-
nāda ar nosacīto cenu – atbilstoši kat-
ras garāžas īpašniekam pienākošajai 
domājamai daļai. Maksāšanas līdzek-
lis noteikts – 100% euro valūtā. 

Viena mēneša laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas tiks sagatavots 
un nosūtīts paziņojums garāžu īpaš-
niekiem par zemes gabala pārdošanu.

Policijas informācija
10.01. Varakļānu pag., Stirnienē, 

konfl ikts starp pils. A.B. un A.D.
12.01. Varakļānos, Rēzeknes ielā 

21, noticis ģimenes konfl ikts.
12.01. Varakļānu pag., pa a/c 

Rēzekne – Jēkabpils, pils. I.I. vadīja 
a/m Opel Omega, būdams alkoho-
lisko dzērienu ietekmē un bez jebkā-
da veida transportlīdzekļu vadīšanas 
tiesībām, pārbaudē konstatētas 1,77 
promiles alkohola.

14.01. Murmastienes pag., „Blisi-
ņos”, gruzdēja mājas telpu starpsie-
na.

15.01. Varakļānos, Rīgas ielā 8-2, 
alkohola koplietošanas laikā augšlū-
pas sasitumu guvusi pils. S.K.

19.01. Varakļānos, Rīgas ielā 67-2, 
noticis konfl ikts starp māti un dēlu.

19.01. Varakļānos, Daugavpils 
ielā 14-2, alkohola koplietošanas laikā 
konfl ikts starp pils. A.Z. un E.P.

23.01. Varakļānos, Lubānas ielā 7, 
dega dzīvojamā mājā un ugunsgrēkā 
bojā gāja pils. J.S.

23.01. Varakļānos, Rīgas ielā 19, 
pils. V.B. konfl ikts ar pils. A.S.

26.01. Murmastienē, Jaunatnes 
ielā 9-11, skurstenī dega sodrēji.

27.01. Saņemts pils. S.G. iesnie-
gums par gūtajiem miesas bojājumiem 
Murmastienes pag., iekrītot neaizvērtā 
kanalizācijas akā.

28.01. Varakļānos, Pils ielā 42-2, 
alkohola koplietošanas laikā konfl ikts 
starp pils. Ē.Z. un D.S.

29.01. Varakļānos, Fabrikas ielā 1, 
pils. I.K. nokrītot guvis plaukstas trau-
mu. 

31.01. Murmastienes pag., „Ra-
sās”, noticis ģimenes konfl ikts.

M. Lindāns

Izsole
 Varakļānu novada pašvaldība pār-

dod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Dārzu iela 1D, Va-
rakļānos, kadastra Nr. 7017 501 0009. 
Izsoles sākumcena – EUR 695,00. Iz-
soles solis – EUR 20,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2016. gada 
21. martam plkst.17.00, tā notiks 2016.
gada 22. martā plkst.14.00 Rīgas ielā 
13, Varakļānos, novada domes sēžu 
zāles telpās.

Izsoles dalībniekiem dalības 
maksa EUR 5,00 un nodrošinājuma 
nauda EUR 69,50 jāpārskaita Vara-
kļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000054750) Swedbank konts Nr. 
LV25HABA0001402041751, kods HA-
BALV22 vai jāsamaksā Varakļānu no-
vada pašvaldības kasē.

Pretendenti ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Varakļānu novada 
mājas lapā www.varaklani.lv sadaļā 
„Aktualitātes”. Saņemt informāciju, 
apskatīt īpašumu dabā (iepriekš pie-
zvanot pa tālr. 64866416, 27790016) 
un reģistrēties izsolei var katru dienu 
Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, 
Varakļānos, tālr. 64860840.

Mednieku kandidātu 
apmācības visā 

Latvijā
SIA „Latvijas Lauku  konsultāciju  

un izglītības centrs” fi liāle „Meža kon-
sultāciju pakalpojumu centrs” aicina 
pieteikties apmācībām mednieku 
kandidātus.

Organizēto kursu norises vietas:  
Ozolnieki, Tukums, Ventspils, Valka, 
Valmiera, Madona, Rēzekne, Līvāni, 
Daugavpils.

Apmācības sāksies, tiklīdz būs 
nokomplektēta pilna grupa (apmē-
ram 15 klausītāju).

Vairāk informācijas: JURIS ŠAI-
TERS, tālrunis 20223626. E-pasts: 
juris.saiters@mkpc.llkc.lv



„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada februāris 3

Turpinājums 5. lpp.
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Par Varakļānu novada 
2016. gada budžetu

Varakļānu novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 1. 
EUR 2 736 252 (ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citus pašu 
ieņēmumus), izdevumi  EUR 2 927 049 pamatbudžeta kases apgrozības līdzekļi EUR 
115 000  saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

Varakļānu novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumi plā-2. 
noti EUR 132 800 un izdevumi EUR 195 322 saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

Pielikums Nr. 1.                                                                                                                            
Klasifi -
kācijas 
kods

Nosaukums Gada plāns 
(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 736 252
 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 233 384
 III Nodokļu ieņēmumi 1 228 804
 Tiešie nodokļi 1 228 804
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 097 527
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         131 277
 IV Nenodokļu ieņēmumi 4 580
09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS                                                                                                                                         
4 380

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 200
 V Transfertu ieņēmumi 1 351 968
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      1 291 968
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                      60 000
 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 150 900
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        150 900
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM 
2 927 049

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                         313 563
01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             105 397
01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi                                                                      29 200
01.830  Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta 

pašvaldību budžetam                                                
110 000

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             19 178
04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     27 122
06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   273 716
07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        23 965
08.100  Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi                                                                                 22 141
08.210  Bibliotēkas                                                                                                            68 577
08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     63 335
08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           202 953
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi                                                                30 577
09.100  Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms 

(ISCED-97 0. un 1. līmenis)                                             
249 840

09.219   Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi, kuras 
vienlaikus nodrošina vairāku ISCED-97 līmeņu izglītību 
ISCED-97 1.–3.līmeņa ietvaros

882 808

09.510  Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                           177 573
10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        128 193
10.400  Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            14 500
10.700  Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts sociāli atstumtām 

personām                                                       
70 650

10.910  Pārējās citur neklasifi cētās sociālās aizsardzības 
pārraudzība                                                         

113 761

 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 

2 927 049

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            1 855 091
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 500 507

kurai jau Rēzeknes mūzikas vidussko-
lā patika spēlēt Bahu un kura jau divus 
desmitus gadu ir veltījusi barokam, dzīvo 
Bāzelē, bieži viesojas ar senās mūzikas 
koncertiem Rēzeknē, arī citviet Latvijā.  
Ilzes dzīvesbiedrs Vincents Flikigers, 
šveicietis, prot latviešu valodu, sarunā-
jas arī latgaliski, ir daudzpusīgi talantīgs: 
komponists, spēlē lautu, zīmē ikdienā 
redzēto. Viņu saista latviešu kultūra. Ilzes 
un Vincenta ģimenē aug meita Madara 
(inf. no RV 2016.01.28.). Stirnienes „Mār-
tiņos” ik pa laikam pulcējas mākslinieku, 
talantu kopa, es teiktu – Superdzimta! 
Jāņa dēls Mārtiņš, – koktēlniecības spe-
ciālists, iespējams nākotnē šo dzimtu 
„Mārtiņos”  iemūžinās, ne tikai fotogrā-
fi jās? Lai piepildās sapņi un ieceres, lai 
katram un visiem ir kopīga dziesma, kas 
skan savās mājās, Latvijā!  

Martas Bārbales dzeja, veltījums no-
vadniekam – diriģentam Jānim Grudulam 
50 gadu jubilejā nav novecojis, tāpat kā 
pats jubilārs! 

CILVĒKS KĀ DZIESMA

Ja ar dziesmu cilvēks ir dzimis,
Allaž viņš stiprs un neaprimis
Paceļ citus, pats celdamies augstāk.
Gavilē dvēsele. Strādā plaukstas.

Ja ar dziesmu cilvēks ir audzis,
Ja to ceļā vienmēr ir saucis,
Atsauksies daudzi un līdzi tai dzīvos,
Dziesma kā karogs mūžīgi plīvos.

Sasildīs bāros, gurušos tirdīs,
Iemetīs brīnumu cilvēku sirdīs.
Kori kā pasaku milži ceļas,
Tie, kas klausās, spēku sev smeļas.

Turies, dziesma!
Un tālāk ziedi.
Turies, tauta!
Un dziedi, vēl dziedi! 

Mūziķa, pedagoga, diriģenta Jāņa 
Grudula lielais ieguldījums plašas sa-
biedrības, it sevišķi jaunatnes izglītošanā, 
atverot mūzikas dvēseli ir neaprakstāms. 
70 gadu jubilejas dievkalpojums Stirnie-
nes draudzes baznīcā un jubilejas svinī-
bas Tautas namā pulcēja plašu diriģenta 
cienītāju pulku. Kad vēl draudzes baznīca 
piedzīvos tik emocionāli spēcīgu kopkora 
dziedājumu, kad visi tika „pacelti augstu-
mos”, – pat vīriešiem sirds aizkustinājums 
bija līdz asarām!  

Paldies, Jāni,  par skaistajām atmi-
ņām, ar kurām Tu esi piebārstījis visu no-
vadu, visu Latgali, Latviju!

 AR VESELEIBU, AR VYSU LOBU! 

Pateicībā Valērija u.c. bijušie koristi 
Murmastienē, novadā, Latvijā, ārzemēs, 

visā plašajā pasaulē! 
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15
Aļona Grigorjeva
Daniēls Leitāns
Sanita Piļpuka
Enija Zaķe

18
Uģis Gruduls

20
Dainis Pauniņš

25
Raivis Kinne
Jānis Plots
Vika Rēze
Ingūna Ulnicāne

30
Evija Siksaliete
Elīna Timma
Māra Zepa
Rita Zepa
Arita Zvirgzdiņa

35
Arvis Jekimāns
Igors Onufrijevs

40
Oļegs Avdevičs
Santa Broņiča
Aigars Gruduls
Arnis Strods

45
Ronalds Zaķis

50
Maruta Apine
Māris Bečs
Aldis Juška
Iveta Pauniņa
Valdis Šidlovskis
Ausma Ugaine

55
Jāzeps Broks
Ilze Dolgā
Jānis Eriņš
Inta Zepa

60
Anna Āboliņa
Ināra Čiževska
Aleksandrs Groznovs
Jakovs Kondratjevs
Agnese Kozlova
Marija Medvecka
Jāzeps Mičulis
Helēna Siliņa

65
Lida Cvilikovska
Janīna Grāvele
Tālivaldis Sprūdžs

Sirsnīgi sveicam februāra 
jubilārus novadā!

75
Tekla Bikovska
Anatolijs Indāns
Vladislavs Skabs
Alma Zvīdre

85
Antoņina Eiduka
Leontīna Garanča
Magdalēna Pelša

90
Felicija Pekstiņa

Ir labi, ja nav ko nožēlot,
Ja mirkļus godam aizvadījis esi.
Ir katrs gads tik reizi mūžā dots,
To otru reizi dzīvot nevarēsi.
  /P. Vīlips/

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā „Varakļōnīts”, 
lūdzam, laicīgi paziņot laikraksta redaktorei  

ainajaunzeme@inbox.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā 
(e-pasts dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!
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Turpinājums no 3. lpp.

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

354 584

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     744 398
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni                                                                                                                                       
3 016

2200 Pakalpojumi 435 720
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000                                                                                                           

282 132

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 662
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 21 868
3000 Subsīdijas un dotācijas 2 000
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

izņemot lauksaimniecības ražošanu, 
sabiedriskajām organizācijām un citām 
institūcijām                                                                             

2 000

4000 Procentu izdevumi 25 000
4300 Pārējie procentu maksājumi 25 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 80 210
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 520
5200 Pamatlīdzekļi 78 690
6000 Sociālie pabalsti 110 350
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 75 200
6300 Sociālie pabalsti natūrā 3 000
6400 Pārējie pabalsti 32 150
7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti
110 000

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti

110 000

 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 
DEFICĪTS (–)

-190 797

 FINANSĒŠANA: 190 797
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 305 797
F210 Atlikums uz perioda beigām -305 797
         -115 000
F4002 -Aizņēmumi -115 000

Ilona Skutele,
Varakļānu novada domes centralizētās grāmatvedības 

galvenā grāmatvede

Pielikums nr.2.
 I KOPĀ IEŅĒMUMI 132 800
 II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA 

VEIDIEM
132 800

 Dabas resursu nodoklis 3 000
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM                                                                                                                                          
3 000

 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 129 800
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      129 800
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 
195 322

04.510   Autotransports                                                                                                         177 015
05.100   Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              18 307
 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 
195 322

1000 Atlīdzība 32 628
1100 Atalgojums 26 400
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              

6 228

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     156 845
2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          117 797
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000                                                                                                           

37 948

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       1 100
5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       5 849
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        5 849
 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–)
-62 522

 FINANSĒŠANA: 62 522
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 62 522
F210 Atlikums uz perioda beigām -62 522

Ar jautru noskaņojumu un gaišām 
domām iesākās 5. februāra rīts Varakļā-
nu vidusskolas 1. klases skolēniem, jo 
pēc pāris stundām visi varēja piedalīties 
pasākumā „100 dienas skolā”. Rodas 
jautājums – pa kuru laiku tās jau ir pagā-
jušas? Bet ir taču paveikts arī ļoti daudz – 
esam iemācījušies saskaitīt un atņemt 20 
apjomā, burtus protam ne tikai izlasīt un 

100 dienas skolā

uzrakstīt, bet iesaistīt arī vārdos, no kuriem, savukārt, veidojas teikumi. 
Mūsu labākais draugs ir grāmata, ar kuru var būt vienmēr kopā, un tā 
nekad neliedz savu padomu. Grāmata visus vienā mirklī paceļ sapņu 
zemē un ir tik labi un priecīgi!

 1. klases audzinātāja Ināra Laura
Foto – Aina Kazāka
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Aktualitātes lauku uzņēmējiem
Murmastienes Kultūras centra telpās 

11. februārī notika informatīvs seminārs 
lauksaimniekiem, saimnieciskās darbības 
veicējiem par jaunumiem un aktualitātēm 
nozarē 2016. gadā. Sākumā AS „Attīstī-
bas fi nanšu institūcijas „Altum” Gulbenes 
reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis 
informēja par pieejamām valsts atbalsta 
programmām, kuras domātas uzņēmēj-
darbības attīstībai. „Altum” turpina sniegt 
atbalstu Latvijai nozīmīgām jomām, tai 
skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināša-
nai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, 
lauksaimnieku atbalstam.

Ir pieejama Zemes iegādes kreditē-
šanas programma. Aizdevuma termiņš 30 
gadi, viens saimnieciskās darbības vei-
cējs var saņemt vairākus Zemes iegādes 
aizdevumus, kur kopsumma nepārsniedz 
EUR 430000. Zemes iegādes aizdevumu 
piešķir lauksaimniecībai izmantojamās ze-
mes iegādei lauksaimniecības produktu 
ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei, ja 
būvju kadastrālā vērtība nepārsniedz 30% 
no zemes kadastrālās vērtības.

 Tuvojoties pavasara darbu sezonai, 
saistoša varētu būt programma Apgrozā-
mie līdzekļi lauksaimniekiem. Aizdevumi 
pieejami LR reģistrētiem saimnieciskās 
darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu primāro ra-
žošanu, lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst 
normatīvajos aktos par lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību at-
tīstības izvērtēšanu noteiktajām prasībām, 
kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupām. 
Aizdevuma summa ir EUR 7000 līdz EUR 
1 000 000, lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvajām sabiedrībām līdz EUR        
2 850 000. Aizdevuma atmaksas termiņš 
līdz 24 mēneši, fi ksētā aizdevumu procen-
tu likme: no 4%.

Par minētajām un citām atbalsta prog-
rammām sīkāk var uzzināt „Altum” mājas-
lapā www.altum.lv, kur atrodami tuvāko 
fi liāļu darba laiki un darbinieku kontaktin-
formācija.

  Par grozījumiem nodokļu normatīva-
jos aktos runāja VID  Nodokļu pārvaldes 
Nodokļu un nodevu grāmatvedības me-
todikas daļas galvenā nodokļu inspek-
tore Līga Īvāne. Viņa stāstīja vairāk par 
izmaiņām un aktualitātēm, kas interesē 
lauksaimniekus. L. Īvāne īsumā informēja 
par izmaiņām, kas saistītas ar PVN mak-
sājumiem, par izmaiņām nodokļu sistēmā 
vieglo automašīnu īpašniekiem, ja uz saim-
niecības reģistrēti vairāki transportlīdzekļi.

 Ir dažas izmaiņas likumā „Par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli”, proti, nodokļa lik-
me 2016. gadā ir 23%, minimālais mēneša 
neapliekamais minimums 2016. gadā – 75 
euro, nodokļa atvieglojums mēnesī ir 175 

Lauku atbalsta 
dienesta klientu 

ievērībai!
Sākot ar 2016. gadu ir paredzēts, 

ka platībmaksājumu pieteikumus būs 
iespējams iesniegt vienīgi izmanto-
jot EPS sistēmu! Pieteikšanās papīra 
formātā vairs nebūs pieejama.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jā-
noslēdz līgums „Par Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. 
Informāciju par pieteikšanos sistēmai, 
tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem 
e-pakalpojumiem var iegūt: 

* Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv;

* Izmantojot LAD klientu apkalpo-
šanas centrus  LAD reģionālajās pār-
valdēs vai to nodaļās;

* vai pie Varakļānu  novada LAK 
Janīnas Grudules, iepriekš sazinoties,  
mob. 26543747.

euro. Turpmāk atvieglojumu nevarēs pie-
mērot par nestrādājošu laulāto, par nestrā-
dājošiem vecākiem un vecvecākiem, kā arī 
par personu, kuras labā pēc tiesas spriedu-
ma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda 
(alimenti). Ar 2016. gadu ir ieviests diferen-
cētais neapliekamais minimums. Minimālā 
mēneša darba alga normālā darba laika ie-
tvaros ir 370 euro. Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva ir 0,36 euro. Minimālās stun-
das tarifa likmes aprēķināšana notiks at-
bilstoši mēnesī noteiktām darba stundām. 
No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli atbrīvo arī 2017. un 2018. gadā sa-
ņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts 
atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Gada ienākumu deklarācijas par 2015. 
gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz 
obligāti tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

- veikuši saimniecisko darbību (piem., 
ir ZS īpašnieki, izīrē savu īpašumu u.c.);

- guvuši ienākumus ārvalstīs;
- guvuši ar nodokli neapliekamos ie-

nākumus, kas kopsummā 2015. gadā pār-
sniedza 4000 euro (piem., gūti ienākumi 
no personiskās mantas pārdošanas);

- guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 
10% nodokļa likmi (piem., ienākumu no 
kapitāla, ienākumu no augoša meža vai 
kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem 
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas 
vietā;

- guvuši citus ar nodokli apliekamus 
ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav 
ieturēts nodoklis.

  Iesniegšanas termiņš no 2016. gada 
1. marta līdz 2016. gada 1. jūnijam.

Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts 
kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vē-
lāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās 
deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā 
budžetā 50 euro,

 - ja taksācijas gadā nav gūts ar no-
dokli apliekams ienākums no saimniecis-
kās  darbības vai

- ja aprēķinātā nodokļa summa no 
saimnieciskās darbības apliekamā ienāku-

ma nepārsniedz 50 euro.
Par aktualitātēm, ES un valsts atbalstu 

2016. gadā informēja SIA LLKC Madonas 
nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante Ani-
ta Briška. Šogad pieteikšanās 2016. gada 
platībmaksājumiem  būs iespējama tikai 
elektroniski, tāpēc A. Briška aicināja visus 
savlaicīgi griezties  LAD nodaļās vai pie 
konsultantiem un slēgt līgumus par EPS 
izmantošanu. Maksājumiem varēs pieteik-
ties no 10. aprīļa. Zemniekiem nopietni 
jāseko līdzi visām izmaiņām un jaunināju-
miem, lai saņemtu valsts un ES atbalstu. 
2016. gadā gaidāmas vairākas projektvei-
dīgo pasākumu kārtas, tai skaitā, mazajām 
saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem, 
ar lauksaimniecību nesaistītu nozaru ražo-
tājiem. Jāseko līdzi informācijai presē, SIA 
LLKC un LAD mājaslapās. Joprojām LLKC 
organizē lauksaimniecības pamatu, biolo-
ģiskos un AAL lietotāju kursus. Zemnieki 
var griezties Madonas birojā pēc palīdzī-
bas projektu rakstīšanā un grāmatvedības 
pakalpojumu saņemšanā.

Mežu konsultāciju pakalpojumu cen-
tra Madonas nodaļas vadītāja Mairita Bon-
dare informēja par ES atbalstu mežu īpaš-
niekiem, kā arī par noteikumu grozījumiem 
pēc projektu pirmās kārtas. Viņa aicināja 
visus aktīvi izmantot iespējas saņemt at-
balstu mežu kopšanai un atjaunošanai.

Semināra dalībnieki varēja saņemt 
atbildes uz neskaidriem jautājumiem un 
konsultēties par interesējošām tēmām.

      Janīna Grudule,
Varakļānu novada lauku 

attīstības konsultante
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Jau 10. reizi Roberts Mūks! 
Tā vēlētos iesaukties, domājot par lai-

ka skrējienu 10 gadu garumā.
Ir 15. janvāris, stindzinoši spirgtā un 

skaidrā ziemas diena sauc mūs uz Galē-
niem. 17 mūsu Varakļānu vidusskolas lie-
lie un mazie „rakstnieki” dodas uz Galēnu 
pamatskolu, lai piedalītos 10. Vislatvijas 
jaunrades darbu konkursa noslēguma 
apbalvošanas pasākumā, kas veltīts dzej-
niekam un reliģiju pētniekam Robertam 
Mūkam. Jā, mēs esam to čaklo rakstītāju 
vidū, kuri šajā jaunrades darbu konkursā 
piedalās jau 10. reizi.

Spilgti atceros 1. pasākumu, kad 
tas notika mazajā skolas aktu zālē, kurā 
pārstāvētas bija vien padsmit skolas. 
Neaizmirst gadu gaitā godalgotos Līnas 
Garančas, Līgas Čeveres, Dagnijas Vecs-
taudžas, Māras Ūzuliņas, Ievas Garančas  

Viens ziemas brīnuma 
uzburts mirklis

brīnišķīgos darbus. Tie bija krāsaini, iek-
šējā gara spēka un optimisma apgaroti 
radošie domu lidojumi.

Bet nu par šī gada konkursu.
Arī šogad mēs varam lepoties ar 

panākumiem. Konkursā piedalījās 400 
jaunrades darbi no Latvijas 70 skolām. 
Vēlētos sevišķi slavēt 2 skolēnus, kuri 
šajā konkursā piedalās no 5. klases – nu 
jau 8 reizi. Tie ir 12. klases skolēni: Sig-
ne Viška un Kaspars Eiduks. Katru gadu 
šie radošie skolēni ir iesnieguši savus 
darbus šim konkursam un vienmēr izcī-
nījuši godalgotas vietas. Jāteic, ka Signe 
Viška decembrī R. Blaumaņa 11. jaun-
rades darbu konkursā Ērgļos ieguva 1. 
vietu. Arī Kaspars, spējot ikdienas steigā 
sabalansēt mācības ar daudziem ārpus-
skolas pienākumiem, ir savdabīgs, impul-
sīvs rakstītājs, kurš kā burvis spēlējas ar 
vārdiem, tā iepilinot pa mazu spraudzi-
ņu darba lasītājam reālistisku mūsdienu 
skatījumu uz lietām un parādībām. Un tā 
mūsu „lielajiem” vidusskolas grupā no 
iesniegtajiem 102 darbiem 1. vieta Signei 
un 3. vieta Kasparam. Mēs, kas atradā-
mies šajā pasākumā, bijām patiesi gan-

darīti un iekšēji pacilāti, ka mūsu skolas 
vārds izskanēja tik skaļi un svinīgi. Paldies 
Jums, jaunieši!

Citās klašu grupās vislabāk veicās 
Amandai Ikauniecei, Ievai Ikauniecei (5. 
kl.), Lauritai Skurulei (6. kl.), Robertam Ei-
dukam (8. kl.), Līgai Vecstaudžai (12. kl.), 
jo šie skolēni saņēma Atzinības rakstus. 
Paldies visiem–  Elīzai, Haraldam, Saman-
tai – no 5. kl., Dinai un Nikam (6. kl.), Kin-
tijai un Initai (9. kl.), Jurim (10. kl.), Inesei, 
Sandai (12. kl.) Kā jau katru gadu,  jaunra-
des darbus vērtēja neatkarīga Rēzeknes 
Augstskolas žūrija, kuru pārstāvēja augst-
skolas pasniedzēji. Šie vērtētāji pasnie-
dza, viņuprāt, balvu labākajam darbam 
vidusskolas grupā – mūsu Signei Viškai.

Cerīgi skatoties uz mūsu rakstītāju 
jauno paaudzi, varu teikt – mums būs 
rakstītāji, jo viss taču ir pašu rokās. Ticu 
arī tām baltajām, ziemas brīnuma uzbur-
tajām dienām kā šī, jo nekas jau nebei-
dzas, tikai turpinās.

Paldies domei par doto iespēju mūs 
nogādāt šajā pasākumā.

Aija Caune,
Varakļānu vidusskolas skolotāja

Latvijas Futbola federā-
cija ikgadēji rīko gada Lau-
reāru vakaru, kurā sumina 
aizvadītā gada izcilniekus 
kā Latvijas futbola lauku-
mos, tā arī ārpus tiem.

Varakļānu vidusskolas 
absolvents Renārs Pastars 
(RTU FC) tika godināts kā 
2015. gada Latvijas labā-
kais pludmales futbolists.

Apsveicam!

Latvijas labākais pludmales futbolists



„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada februāris8

Barikādēm – 25

1991. gada barikāžu dalībnieki no kreisās – J. Dukaļskis, 
Dz. Kalniņš, A. Pelšs, J. Bērziņš, J. Vēveris.

Janvāris ik gadu atnāk caur barikāžu 
laika atmiņām. Vieniem ar dziļi sirdī nogla-
bātām emocijām, citiem ar pasākumiem 
un atmiņu ugunskuriem. Šogad aprit jau 
25 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad 
Latvijas iedzīvotāji drosmīgi iestājās par 
savas valsts drošību un neatkarību. Tas 
bija laiks, kad vīri un sievas idejas vārdā 
bija gatavi ziedot pat savu dzīvību. Visda-
žādākie cilvēki no visas Latvi-
jas pulcējās Rīgā, lai dienu un 
nakti kopīgiem spēkiem sar-
gātu savas valsts stratēģiski 
svarīgākos objektus. Viņu 
vidū bija arī vairāki desmiti 
mūsu novada  iedzīvotāju, 
kas nešauboties devās aiz-
sargāt mūsu valsti pret iebru-
cējiem. Ir pagājis labs laika 
sprīdis, un  kāda daļa Latvijas 
iedzīvotāju priekšstatu par  tā 
laika notikumiem Rīgā  rod 
no nostāstiem, grāmatām vai 
fi lmām. Barikāžu laiks mums 
kļūst aizvien tālāks, bet mēs 
nedrīkstam ignorēt šo Lat-
vijai nozīmīgo vēsture faktu. 
Tāpēc, atzīmējot barikāžu 25. 
gadadienu, Murmastienes 
pamatskolā  organizējām ne-
lielu piemiņas pasākumu. Lai 
labāk izprastu tā laika notiku-
mus un barikāžu dalībnieku 
izjūtas, aicinājām  ciemos tos 
Murmastienes pagasta iedzī-
votājus, kuri 1991. gada jan-
vārī  piedalījās barikādēs.Pie 
ugunskura atmiņās  par no-
tikumiem Rīgā ar Murmastie-
nes pamatskolas  skolēniem  
dalījās   Jānis Dukaļskis, Dzin-
tars Kalniņš, Jānis Bērziņš, 
Aivars Pelšs un Jānis Vēveris.  

Dzejnieces un literatūrzinātnieces 
Paulīnes Zalānes-Vallenas atmiņu stās-
tījums par Atmodas notikumiem,  Ogrē, 
2016. gada 3. februārī

 
Paulīne Zalāne-Vallena (1931.) 

dzimusi Stirnienē, Latgalē. Ar ģimeni de-
vusies trimdā, sākumā bēgļu nometnēs 
Vācijā, vēlāk izceļojusi uz ASV. Studējusi 
valodas, senlaiku literatūru un vēsturi, pē-
tījusi Dainas. Nozīmīgākais darbs „Dainu 
iespaids somu Kalevalā”. 1989. gadā Ko-
lorado palīdz nodibināt „LTF atbalsta gru-
pu Denverā”, kur 9 gadus veic sekretāres 
pienākumus. Latvijā pasniegusi lekcijas 
rietumzemju literatūrā Rēzeknes augstsko-
lā. Šobrīd dzīvo Ogrē, raksta un veic pētī-
jumus literatūrā.

Piedalījos ALA (Amerikas Latviešu 
Apvienības) aktivitātēs. Jūtot atbrīvošanās 

iespējamību un PSRS pretsparu, izveidoja 
īpašu sakaru sistēmu. Noteica, ka apvie-
nības centrā Vašingtonā vienmēr jābūt 
kādam cilvēkam, lai nodrošinātu sistēmas 
funkcionēšanu – saņemot svarīgas ziņas, 
no ALA zvanīja cilvēkam katrā latviešu ap-
dzīvotā pilsētā, nododot tālāk informāciju. 
Šie cilvēki katrs zvanīja desmit cilvēkiem, 
kuri savukārt piezvanīja katrs nākamajiem 
desmit citiem cilvēkiem, un tā īsā laikā tika 
informēta visa ASV. 

Pēc studiju beigām es strādāju ASV 
vidusskolās, kur stāstīju gan skolēniem, 
gan citiem ASV iedzīvotājiem par Latviju 
un tās likteni.  Ar referātiem uzstājos pla-
šai publikai manā pilsētā Mineapolisā, vai-
rākkārt par latviešu dzīvi PSRS jūgā runā-
ju televīzijā. Strādāju arī latviešu skolā un 
atceros, kā liku skolēniem rakstīt vēstules 
prezidentam. Cik tālu tās nonāca, nezinu, 

Kā bērni, tā arī pieaugušie ar 
interesi uzklausīja barikāžu  
dalībnieku stāstus. Šiem vī-
riem joprojām  dzīvas atmiņas 
un emocijas par tā brīža noti-
kumiem Rīgā.  Mēs secinājām, 
ka viņi ne mirkli nav šaubījušies 
par savu izvēli, ir bijuši gatavi  
cīnīties par savas valsts brīvī-
bu. Tajā brīdī viņi domājuši par 
to, kā aizstāvēt  televīzijas torni 
no iebrucējiem, un tikai vēlāk 
apzinājušies  situācijas nopiet-
nību un reālos draudus  savai 
dzīvībai.   Ir pagājuši 25 gadi, 
ne vienmēr  valdības dotie so-
lījumi ir bijuši patiesi, bet, kā 
teica mūsu barikāžu aizstāvji, 
ja vajadzētu,  arī tagad viņi do-
tos uz Rīgu un aizstāvētu savu 
dzimteni.

Es lepojos, ka  mūsu no-
vadā un Murmastienes  pagas-
tā dzīvo tādi drosmīgi un stipri 
vīri! Novēlu mums visiem, lai 
barikāžu laikā iedegtā drosme 
un kopības sajūta neapdzistu!

Murmastienes pamatskolas
 direktora v.i. Inguna Pelše

bet jaunatnei bija sajūta, ka paveikts kaut 
kas Latvijas labā.

Dažādās situācijās, it īpaši PSRS 
draudu gadījumos un Baltijas valstu svēt-
kos rīkojām demonstrācijas. Sievietes 
gāja tautastērpos, demonstranti nesa Lat-
vijas karogus, dalījām sagatavotas lapiņas 
ar informāciju par Latvijā notikušo. Šādu 
demonstrāciju bija daudz un trimdinieku 
atsaucība bija milzīga.

Atceros arī ļoti saviļņojošu notikumu. 
Mineapolisā 80. gados bija atvesta PSRS 
izstāde. Latvieši, protams, devās apskatīt, 
bet tur – izstādīts dzintars. Mana māsa pie 
šīs izstādes dežurēja ar karogu, stāstīja 
par apmeklētāju likteni PSRS okupētajās 
zemēs. „Tas ir latviešu, lietuviešu, somu 
dzintars,” viņa teikusi, “un to mums krievi 
nozaguši, viņi arī tika laupījuši, slepkavo-
juši un deportējuši mūsu tautas”. Gide, 
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Intervija ar politiķi un 
žurnālistu Daini Īvānu 
Madonā, 
2016. gada 7. februārī 

Dainis Īvāns (1955) ir Latvijas politiķis 
un žurnālists. Latvijas Tautas frontes priekš-
sēdētājs no 1988. līdz 1990. gadam, vēlāk 
laikraksta „Literatūra. Māksla. Mēs" redak-
tors un LSDSP priekšsēdētājs no 2002. līdz 
2005. gadam. No 2001. gada līdz 2009. 
gada jūnijam Rīgas Domes deputāts, no 
2001. līdz 2005. gadam vadījis tajā Kultū-
ras, mākslas un reliģijas lietu komiteju, no 
2006. gada — Vides komiteju. Apbalvots 
ar III Šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. 
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Jūs esat bijis līdzdalībnieks Trešās 
Atmodas svarīgākajiem notikumiem, kā 
arī nozīmīgākās organizācijas Latvijas 
neatkarības atjaunošanai – Latvijas Tau-
tas frontes vadītājs. Kāpēc tieši Jūs?

Es teiktu, ka tā bija sagadīšanās, 
tas bija liktenis. Dzīve vispār ir nejaušību 
virkne. Varētu teikt – iemesls bija fakts, ka 
biju pazīstams publicists. Apstākļi spieda, 
toreiz man likās nepieciešams pacīnīties 
pret Daugavas HES projektu, lai gan pēc 
izglītības esmu fi lologs un strādāju citā 
sfērā. Tas mani arī ierāva politikā, un LTF 
dibināšanas kongresā Jānis Peters izvirzī-
ja mani vadītāja amatam, un nācās izvēlē-
ties, teiksim tā, to krustu nest.

Vai vēlaties teikt, ka Jūsu motivāci-
ja piedalīties neatkarības atjaunošanas 
aktivitātēs bija pienākuma apziņa?

Ne tik ļoti pienākums, kā nepiecieša-
mība, ko radīja situācija, jo pienākuma jau 
nebija, neviens mani nespieda. Es uzska-
tīju, ka esmu brīvs cilvēks. Mani izvirzīja, 
nebija citu kompromisu un negribīgi es 
piekritu.

Kā Jūs atceraties Trešās Atmodas 
sākumu, kādas bija izjūtas?

Visiem, it īpaši latviešiem, gruzdē-
ja netaisnības sajūta, protams, arī citām 
tautām Latvijā, jo komunistiskais režīms 
bija kā tāds ļauns murgs visiem. Viens no 
iemesliem, kāpēc es iestājos augstskolā, 
bija drausmīgā iespēja tikt iesauktam oku-
pantu armijā, pret režīmu nekādas lojalitā-
tes un mīlestības nebija. Kad PSRS sāka 
brukt fi nansiāli, arī savu armijas izdevumu 
dēļ (piem., 60% Latvijas budžeta novirzī-
ja padomju armijai), tas viss radīja PSRS 

tādu slogu, ka šī valsts sāka brukt un bija 
spiesta sākt nelielas reformas, lai iegūtu 
Rietumu palīdzību. Gorbačova solītā ne-
lielā vārda brīvība nenāca pati par sevi, tā 
bija jāizcīna. Tiklīdz bija iespējams iztaisnot 
muguru un pateikt, ko domā, tas tika da-
rīts. Daugavas kampaņa bija sākums, tas 
bija pirmais lielais Kremļa projekts, kas tika 
apturēts pēc mūsu raksta, ko arī, protams, 
tik viegli nebija publicēt cenzūras dēļ, pro-
testi turpinājās un pēc pusotra gada pirmo 
reizi vēsturē tika apturēts Maskavas kom-
partijas projekts. Cilvēkiem radās sajūta, 
ka ir iespēja ko mainīt. Tad tauta saprata, 
ka jācīnās tālāk – par iespēju runāt savā 
valodā, kas arī bija aizliegts. PSRS tajā brī-
dī darbojās doktrīna, ka jau izveidojusies 
padomju tauta (kas runā nekā citādi kā 
primitīvā krievu valodā). Latviešiem nebija 
ko zaudēt, mūs centās sistemātiski iznīci-
nāt, un palika divas iespējas – padoties un 
tautu iznīcinātu, vai arī protestēt, jo sliktāk 
būt tāpat nevarēja. Pieprasījām preses 
brīvību, tiesības dibināt organizācijas, tika 
radīta grupa „Helsinki-86”, kura pieminēja 
represiju datumus, par kuriem tajā laikā 
bija aizliegts runāt. Tad M.Vulfsons, bū-
dams komunists, pārsteidza, ar faktiem un 
kartēm pierādot, ka nekādas sociālistiskās 
revolūcijas Latvijā nav bijis, ka mēs nekad 
neesam iestājušies Padomju Savienībā, 
ka ir notikusi okupācija, par ko, protams, 
arī bija liegts runāt. Tas bija sprādziens. 
Un tad Boriss Pugo nobāla un krieviski 
teica: „Tu nogalināji Padomju Latviju.” Tā 
bija patiesība. Režīms arī tika nogalināts 
ar īstenību un faktiem. Tālāk runājām par 
represijām, par deportācijām. Un tad jau 
patiesība atrāva vaļā slūžas. „Helsinki-86” 
1987. gadā pieminēja represiju upurus, un 
padomju laikraksti viņus zākāja par ame-
rikāņu līdzskrējējiem. Interesanti, kādas 
paralēles ar Kremļa politiku var vilkt arī 
mūsdienās. 

Sākumā visi uzvedās piesardzīgi, pie 
Brīvības Pieminekļa iznāca pāris desmiti, 
un, labi, ja tūkstotis nāca skatīties. Nā-
kamajos pasākumos 1988. gadā nāca 
aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Cilvēkos 
radās drosme. Tajos laikos bija svarīgi ne-
vis tas, kurš pirmais pateiks, jo drosmīgu 
cilvēku jau netrūka, (tikai tos varēja iemest 
cietumā), bet vajadzēja sekotājus, jo, kad 
šie pasākumi pieauga apmēros un tūkstoši 
cilvēku nāca ielās pieprasīt patiesību, tad 
jau arī cietumā sasēdināt būtu grūtāk. Tad 
radās ideja mazās organizācijas apvienot – 

gan „Helsinki-86”, gan Vides aizsardzības 
klubu u.c. Tautas frontē. 1988. gada jūnijā 
radās manifests, ko es arī parakstīju [par 
to, ka jādibina Tautas fronte], kuru mums 
kompartija aizliedza publicēt. Jūlijā citi 
parakstīja otru manifestu. Sākās organizē-
šanās Rakstnieku savienības namā. Kom-
partija vēlējās šo kustību kontrolēt, un tās 
sekretāri deva rīkojumu lielām PSRS mē-
roga rūpnīcām stāties kolektīvi iekšā, kas 
nozīmētu, ka viņi būtu pārstāvēti Tautas 
frontē. Tad ierosinājām pieteikšanos tikai 
ar individuālu iesniegumu, kas novērsa 
masveida nelojālu krievvalodīgo iestāša-
nos. Lielo LTF kustību, kurā mani ievēlēja 
par priekšsēdētāju, mēs sākām ar milzīgu 
manifestāciju un nosaucām Atmodu par 
Dziesmoto revolūciju, kas bija ļoti svarīgs 
faktors, ņemot vērā, ka Latvijā tajā brīdī at-
radās no 150 – 200 tūkstoši padomju mili-
tāro vienību. Latvija bija visvairāk pasaulē 
militarizētā teritorija ar vairākiem desmi-
tiem militāro bāzu, atomzemūdenēm, ko-
dolraķešu bāzēm. Protams, fi zisku karu 
pieteikt nevarējām, mūs noslaucītu no Ze-
mes virsmas, bet mēs pieteicām karu citā 
veidā – ar nevardarbīgu pretestību, dzies-
mām un gara spēku. Fiziski armija varēja 
(11. novembra) krastmalā sanākušo cilvē-
ku simtus un tūkstošus nošaut, bet ja tie 
cilvēki nepretojas, tas ir cita veida spēks, 
un tad jau Atmoda devās uzvaras ceļā. 

Vai Jūs izjutāt trimdas latviešu palī-
dzību un darbību Latvijā?

Jā, protams! Vispār jau priekšstati par 
brīvo Latviju mums, padomju skolēniem, 
kuriem mācīja tikai, ka jāceļ komunisms, 
jāveido padomju tauta, radās no radio 
„Amerikas Balss”, “Brīvā Eiropa”, “Brīvī-
ba”. Šajās raidstacijās strādāja trimdas 
latvieši, tur arī uzzinājām par citu pasauli, 
lai kā padomju vara viņus sauca par tero-
ristiem un fašistiem. Ar uztveršanu [Mado-
nā] bija labāk kā Rīgā, kur uz katras mājas 
bija uzlikts radioviļņu slāpētājs. Nemaz 
nerunājot par to, ka, sākoties Atmodai, 
politiskās koordinējošās akcijas jau notika 
caur šīm radiostacijām. Neviena avīze taču 
nedrukāja, ka „Helsinki-86” pulcē cilvēkus 
akcijai pie Brīvības pieminekļa, par to mūs 
informēja trimdas latviešu raidstacijas. 

Kad nodibinājās TF, Rietumu lat-
viešiem radās dilemma, jo, kā jau teicu, 
nevarējām pieteikt karu padomju armijai, 
taču kompromisu ceļā, atbalstot perestroi-
ku, izcīnījām pamatbrīvības. Tas Rietumos 

kura bija atbraukusi no PSRS stāstīt par 
šo izstādi, stāvējusi raudādama, tad kritu-
si viņai ap kaklu, atvainojusies, sakot, ka 
atstāstot, kas viņai teikts, ka viņa neesot 
zinājusi. Tas notika apmeklētāju priekšā, 
varbūt kādam arī radās viela pārdomām.

20. gs. 80. gados notika Čatokvas 
konference Jūrmalā. Režīms vairs ne-
bija tik stingrs, tāpēc konferencē bija arī 
ievērojami ASV žurnālisti, kuri ar trimdas 

latviešiem un citiem starptautiskiem žurnā-
listiem apsprieduši Baltijas valstu neatkarī-
bas atjaunošanas iespēju.

Deviņus gadus biju Latvijas  Tautas 
frontes Denveras atbalsta grupas sekretā-
re. Kad notika uzbrukums Viļņai neatkarī-
bas atjaunošanas aktivitāšu laikā, ārvalstu 
mediju informētība bija tuvu nullei, un tika 
izvirzīts uzdevums – nodot pasaulei ziņu. 
Ātri tika izveidoti saraksti ar cilvēkiem, kam 

sūtīt telegrammas. Atceros, kā ar vīru no 
desmitiem vakarā līdz četriem rītā sūtījām 
telegrammas ASV politiķiem un Eiropas 
Parlamenta locekļiem, un citi darīja to 
pašu. Vēlāk Amerikas telekanāli ziņoja, ka 
baltu tautu trimdinieki aprakuši Amerikas 
Kongresu lūgumos glābt Baltijas valstis.

Ivars Dominiks Zeps
Intervija noZPD „Trimdas latviešu 

ieguldījums Trešās atmodas procesos”

Turpinājums 10. lpp.
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Februāris Tālivaldim Sprūdžam ir ga-
dumijas mēnesis, šogad tāda pusapaļa 
jubileja, kad var atskatīties uz paveikto un 
padomāt par nākotni.

Sprūdžu ģimene jau izsenis dzīvo 
„Pļaviņās”, vectēva laikā dots māju no-
saukums, bet ar to ir gadījies arī ne viens 
vien pārpratums. Daži nu nekā nevarējuši 
saprast, kā tas Tālivaldis ik dienu no Pļavi-
ņām (pilsētas) var skriet uz Murmastieni, 
pabūt Varakļānos un tad atkal uz Pļavi-
ņām.

Tālivaldis ir divas nopietnas aizrauša-
nās – biškopība un teātris. Biškopība ir arī 
maizes darbs, par to un ap to tad parunā-
sim vairāk.

Bērnībā Tālivaldis, tāpat kā vairums 
bērnu, no bitēm baidījies, bet vēlāk arvien 
vairāk un vairāk tās viņu ieinteresējušas. 
Interesējusi arī galdniecība, tāpēc, skolu 
beidzot, vajadzējis izvēlēties, par ko kļūs. 
Sākumā izvēle kritusi uz galdniecību, un 
jaunietis devās uz Rīgu, lai sāktu mācības 
Rīgas Industriālajā politehnikumā, bet… 
pirmajās rudens brīvdienās uz mājām jau 
atbrauca no Vecbebru biškopības teh-
nikuma. Tā nu Tālivaldis ar lepnumu var 
teikt, ka ir šī tehnikuma pirmā izlaiduma 
absolvents (1966./69.). Pirmā darba vieta 
Madonas rajona Liezērē, kur viņa pārziņā 
nodotas 15 bišu saimes, sācis strādāt, 
rudenī ieziemojis un iesaukts obligātajā 
karadienestā. Armijas gadi pagājuši Igau-
nijā, no stingrā armijas režīma diezgan 
brīvā atmosfērā. Bijis gan biškopis, gan 
elektriķis, gan santehniķis, karavīru brigā-
de montējusi centrālapkures katlus.

Atgriežoties no obligātā dienesta, 

Medus vīriņš

Tālivaldis uzsāk darbu p/s „Varakļāni” un 
20 gadus ir saimniecības biškopis. Darbs 
atbildīgs un reizē smags. Saskaitīt nevar 
daudzās medus kannas (40l), kas celtas 
un pārvietotas, tāpēc tagad tas atsaucas 
uz veselību, jau piecas muguras operācijas 
bijušas. Saskarsmē ar cilvēkiem Tālivaldis 
ir draudzīgs, jautrs, saprotošs, pats izmet 
kādu joku un saka, ka esot bijis jauns un 
izskatīgs, ļaudis viņu iesaukuši par TRA-
NU, bet sievu gan mīļi par BITĪTI. Sākumā 
uz bišu dravām braukājis ar zirdziņu, kad 
bites dusmīgas, tās uzbrūk visam, kas pa-
gadās. Tā no bišu kodieniem aizgājis zirgs, 
arī suni nokoda. Pats atceras, ka reiz, kad 
klētī sviedis medu, ticis sakosts tā, ka no 
Puščiem līdz Murmastienei gājis 5 stun-
das, cilvēks jau daudz var izturēt.

Kad sākās kolhozu un saimniecību 
likvidācija, arī Sprūdžu ģimene uzsāk savu 
biznesu. Sākumā ar lopkopību. Ir pat 15 
slaucamas govis, visa tehnika sagādāta. 
Tagad pamatvirziens ir biškopība, ar lop-

kopību nodarbojas tikai savām vajadzī-
bām, arī graudus sēj tikai, lai pabarotu 
mājlopus. 40 ha lauksaimniecības zemes 
izmanto arī pļavām, nektāraugiem, sēj bal-
to āboliņu, bišu amoliņu u.c. Pašreiz Tāli-
valdis viens pats apkopj 50 bišu saimes. 
Pats apkopj, pats arī tirgo medu, lielāko-
ties Rēzeknes un Madonas tirgū, tāpēc 
viņu pazīst it visur, madonieši pat uzskata 
par savējo un iesaukuši par Medus vīriņu. 
Par bitēm nepārtraukti jārūpējas. Rudenī 
Tālivaldis izgrābj no dārza visas kritušās 
lapas, lai pasargātu stropus no peļu vai 
caunu iebrukuma. Ziemā bites barību 
un ražo siltumu, stropam jābūt sausam, 
tīram, ar labu ventilāciju, tad nekādas 
krasas laika maiņas to labsajūtu nevar ie-
tekmēt. Ievāktā medus daudzumu nosaka 
laika apstākļi, no savam bišu saimēm Tā-
livaldis ievāc apmēram 2 tonnas medus. 
Stropi ir tikai pašgatavoti, tas vecākā dēla 
pārziņā. Žēl, ka neviens no bērniem un 5 
mazbērniem īpašu interesi par bitēm neiz-
rāda, taču viņa audzēknis Jānis Trops jau 
ir biškopības biedrības loceklis.

Sākot strādāt saimniecībā, aizsākās 
arī piedalīšanās Murmastienes mākslinie-
ciskajā pašdarbībā. Sākumā deju kolek-
tīvā, vēlāk režisore Velta Orinska ievilka 
dramatiskajā kolektīvā. Un tā bez pārtrau-
kumiem Tālivaldis ir dramatiskā kolektīva 
„Aizvējš” dalībnieks, spēlējuši gan dažā-
dus skečus, gan lielākas lugas, uzstāju-
šies visos apkārtējos klubos un kultūras 
namos. Nu jau vairākus gadus viņš spēlē 
arī Varakļānos.

Sirsnīgs sveiciens jubilejā! Lai sirdi 
mierina bišu klusā sanēšana! Lai daudz 
interesantu lomu! Viss ir tā, kā ir, un viss 
būs tā, kā būs.

Aina Jaunzeme, teksts un foto

daļai trimdinieku radīja pretestību: „Viņi 
atbalsta komunistu perestroiku, mēs ne-
varam TF atbalstīt.” Tomēr atbalsts nāca, 
jo saprata, ka jāatbalsta jebkas, kas uz-
labos stāvokli. Un tad, kad Latvijas radio 
tiešraidē translēja Tautas frontes kongre-
su, Zviedrijas latvieši sūtīja telegrammu, 
ka nodibinājuši pirmo LTF nodaļu Stok-
holmā. Citi bija piesardzīgāki, dibināja „at-
balsta grupas”, kuras palīdzēja materiāli, 
ar tehniku – mums bija jaunākā tehnika, 
datori, kurus, pateicoties diplomātiskajām 
pasēm un sakariem ar Zviedriju, varējām 
ievest. Viņi palīdzēja arī veidot pirmās tik-
šanās ar Rietumu politiķiem. Tad 1989. 
gadā notika pirmā Kanādas latviešu or-
ganizētā konference, kur piedalījās TF. Un 
pamazām, izmantojot sakarus ar trimdā 
esošajiem atbalstītājiem, mēs sākām ra-
dīt kontaktus ar Rietumiem un teikt, ko 
mēs vēlējāmies pavēstīt. Gribu apgalvot, 
ka bez trimdas palīdzības neatkarību diez 
vai būtu izdevies atjaunot, viņu loma bija 
milzīga. Arī šodien latviešu diaspora dara 

visu, lai atbalstītu mūsu (Latvijas Valsts) 
intereses.

Kā Jūs vērtētu Latvijas attīstību no 
neatkarības atgūšanas? Vai valsts tie-
cas uz mērķiem, ko nosprauda pirms 
25 gadiem?

Uz šo jautājumu var raudzīties divējā-
di. Protams, vienmēr kāds nebūs apmieri-
nāts. Bet, ja paskatāmies, kādā bedrē bi-
jām pirms 25 gadiem, ir milzīgs progress. 
Mēs esam NATO, Eiropas Savienībā. Lai 
kādas ir mūsu partijas, NATO un ES pie-
spiež tās uz eiropeisku dzīvesveidu. Tā-
pēc šobrīd es ar aizdomām vēroju anti-ei-
ropeiskā un anti-amerikāniskā populisma 
veidu, jo šīs koalīcijas tomēr dod mums 
demokrātiskas vērtības. Šobrīd, pateico-
ties ES, mums ir lielākā teikšana, kāda 
mums jebkad ir bijusi, jo Latvijas valstij 
ir vienlīdzīgas pozīcijas ar citām. Tagad 
svarīgi vien, lai populisms to nesagrauj, 
kas var beigties bēdīgi, jo attālinoties no 
ES un ASV vērtībām, mēs pietuvojamies 
Kremļa tvērienam. Arī ekonomiskā ziņā 
mums nav par ko raudāt. Nav tā, ka lai-

mes zeme būtu ārzemēs, iespējas arī šeit 
ir milzīgas, tikai nepieciešama uzņēmība. 
Attīstība mums ir strauja, un daudzi paši ir 
vainīgi, ka padomju cilvēka garā dodas, 
kur vairāk maksā par šampinjonu lasīša-
nu. Izglītība gan vēl ir jāreformē, un daudz 
kas šai sistēmā jāmaina.

Mēs zinām, ka par visu dzīvē ir jā-
maksā. Daži par Latvijas neatkarību sa-
maksāja ar dzīvību, citi, ciešot represi-
jas. Vai Jūs varat pateikt, kas bija Jūsu 
maksa par dalību šajos notikumos?

Es samaksāju, galvenokārt, ar per-
sonīgo dzīvi. Mani bērni ir izauguši mani 
neredzot, Atmodas gadi bija murgs ģi-
menei – šai laikā praktiski nebiju mājās 
un ne par ko citu nespēju domāt. Tā ir arī 
manas sapņu, manas iedomātās karjeras 
nobīde. Daugavas HES protests mani ie-
vilka citā darbības sfērā – no publicistikas 
politikā. Bet no padomju murga bija jāat-
brīvojas, un, lai uzvarētu, šajā cīņā katram 
vajadzēja arī daudz ziedot.

Paldies!

Turpinājums no 9. lpp.
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Līnijdejotāju karnevāls

2016. gadā pakāpeniski uzsāks pen-
siju (vecuma, apgādnieka zaudējuma, iz-
dienas pensiju, kas piešķirtas saskaņā ar 
nolikumu „Par izdienas pensijām”) pārrē-
ķinu cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai 
pārrēķināta 2010. gadā, informē Labklājī-
bas ministrija (LM). Pārrēķins turpināsies 
līdz 2016. gada augustam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA) pārrēķinās tās pensijas, kas ir 
piešķirtas vai pārrēķinātas laikā no 2010. 
gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. de-
cembrim, proti, kuru aprēķināšanā piemē-
rots 2009. gada negatīvais apdrošināša-
nas iemaksu algas kapitāla indekss.

VSAA pārskatīs pensijas, ņemot vērā 
to piešķiršanas secību 2010. gadā. Tas 
nozīmē, ka vispirms pārskatīs tās pensi-
jas, kas piešķirtas vai pārrēķinātas 2010. 
gada pirmajā ceturksnī, pēc tam secīgi 
arī tās pensijas, kas piešķirtas nākamajos 
gada periodos.

2010. gadā piešķirtās pensijas pār-
skatīs, pārrēķinot pensijas kapitālu, proti, 
2009. gada negatīvā kapitāla indeksa vietā 

Pakāpeniski uzsāks 2010. gadā piešķirto pensiju pārrēķinu
piemērojot skaitli „1”.  Šīs pensijas VSAA 
pārskatīs līdz 2016. gada augustam.  Ja 
pensija pēc pārskatīšanas būs lielāka 
nekā iepriekš, tad pensijas starpību par 
laika posmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 
mēnesim, kad VSAA reāli veiks konkrētās 
pensijas pārskatījumu, cilvēks saņems 
pēc lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk 
kā 2016. gada augustā.

Pārskatītās pensijas saņēmējam 
VSAA nosūtīs lēmumu par pensijas pār-
skatīšanu, tādejādi katrs cilvēks, kuram 
būs pārskatīta pensija, par to saņems in-
formāciju. Lēmumā būs norādīts pensijas 
apmērs pēc pārskatīšanas un pensijas iz-
maksas kārtība.

Pārrēķins notiks arī divos nākamajos 
gados:

2017. gadā pārrēķinās 2011. gadā • 
piešķirtās (pārrēķinātās) vai pensijas; 
2018. gadā pārrēķinās 2012., 2013., • 
2014. un 2015. gadā piešķirtās (pār-
rēķinātās) pensijas.
Turpmāk būs novērsta situācija, kad 

kapitāla indekss ir negatīvs, piemērojot 

izlīdzināšanas metodi. Tas nozīmē, ka ne-
gatīvos un pozitīvos indeksus aizstās ar 
skaitli "1" līdz laikam, kad negatīvo un po-
zitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par 
skaitli "1". Jauno pensijas kapitāla aktuali-
zēšanas kārtību piemēros, sākot ar 2009. 
gadam noteikto indeksu, kas bija pirmais 
negatīvais indekss.

LM atgādina, ka pensiju aprēķina kat-
ram cilvēkam individuāli, par pamatu ņe-
mot pensijas sākuma kapitālu (aprēķināts, 
ņemot vērā darba stāžu līdz 1996. gadam 
un vidējo iemaksu algu laika periodā no 
1996. gada līdz 1999. gadam), pensijas 
kapitālu (no 1996. gada 1. janvāra per-
sonifi cētajā kontā reģistrētās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas), kā arī pensio-
nēšanās vecumu. Pensionēšanās vecums 
katru gadu palielinās par 3 mēnešiem un 
2016. gadā ir 62 gadi un 9 mēneši.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas vadītāja, 

67021581, 29538825 

Katru gadu janvārī Varakļānu KN līnij-
dejotājas aicina ciemos draugus uz kopī-
gu sadancošanos. Šogad tas bija 16. jan-
vārī. Ieradās 15 kolektīvi –  jau pazīstamie 
draugi un jauni. Pirmo reizi pie mums bija 
Ogres „Follow Me”, Līvānu un Rožupes 
kolektīvi, arī Galēnu meitenes pirmo reizi 
izgāja tautās, jo dejo tikai no 8. oktobra, 
bet ļoti jauki jau sevi ir parādījušas priekš-
nesumos. Citi jau bija redzēti mūspusē – 
Rīga, Madona, Kusa, Dzelzava, Koknese, 
Birži, Madliena, Sauleskalns, Viļāni, Bo-
kāni un Varakļāni  – raibu raibais draugu 
pulks un maskās tik krāšņi un interesanti 
pārstāvēts. 

Par pasākumu palūdzu izteikties de-

jotājai no Madonas – Velgai (stāstiņu kon-
kursa uzvarētājai).

Viņa sacīja:
„Katru ziemu janvārī caur kupenām 

vai caur dubļu šļakstiem, baudīt Latgales 
viesmīlību līnijdeju mīļotāji sanāk Varakļā-
nu kultūras namā.

Šogad kā jau karnevālā – masku pa-
rāde. Daiļas un maigas būtnes, negantus 
velnus,  pat Karlsonu, Brālīti un Pelnrušķīti 
laipni sagaida eleganta vietējā Kode.

Ne tikai priekšnesumi un garda kafi ja 
piepilda vakara omulību. Stātu konkurss, 
kurā katram vārdam jāsākas ar burtu P, 
iesaista rakstītājus, domātājus un līdzi ju-
tējus, aizmirstot pat dejošanu.

Balvas tiek visiem – gan labākajām 
maskām, gan ineteresantākajiem stāsti-
ņiem.

Paldies Anitai un viņas meitenēm! 
Patiess Prieks Par Patīkami Pavadīto 

Pievakari!
PAKA PAKA (īstajā vārdā Velga).”

Es, savukārt, gribu teikt lielu paldies 
Varakļānu kultūras nama direktorei, viņas 
darbiniekiem un visiem, kas palīdzēja pa-
sākuma tapšanā. Par visu bija padomāts!  
Fotogrāfs un pat piens kafi jai!  Prieks, ka 
joprojām, satiekoties jau citos pasāku-
mos, dzirdam priekpilnus paldies!

Anita un „Četras debesspuses”
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Skolas gados gūtās atziņas – 
ceļamaize dzīvei

Februāra avīzītē turpinām ritināt atmi-
ņu kamolīti par Varakļānu vidusskolu un 
tur gūto pieredzi.

ALTERNATĪVĀS 
APRŪPES CENTRS

Aina Kanča, 1979. gada absolvente.
Atsaucot atmiņā skolas gadus, vis-

pirms atceros skolotājus – personības: 
Antoņina Viļuma – atraktīva, zinoša, stin-
gra, Vitālijs Viļums – taktisks, godīgs, 
augsts domu lidojums, bija lietas kursā 
par visiem notikumiem Latvijā un pasau-
lē, Anna Zepa – izsmalcināta, smalka 
būtne, vienmēr ļoti gaumīgi ģērbusies, in-
teresantas latviešu valodas un literatūras 
stundas. Ortkārt, atmiņā palikuši skolas 
grandiozie pasākumi – skolas dziesmu 
un deju svētki, dažādie tradicionālie va-
kari, kuriem visi ļoti intensīvi un nopietni 
gatavojāmies. Treškārt, dažādie interešu 
pulciņi un nodarbības. Patika mājturības 
pulciņš, kurā skolotāja Leonora Ziemele 
iemācīja daudzus meitenēm nepiecieša-
mos noslēpumus. Rakstījām savas sie-
nas avīzes. Protams, neiztika arī bez jaut-
rības un palaidnībām, bet kopumā bijām 
saliedēta un draudzīga klase.

Evita Caune 
Šogad aprit 25 gadi, kopš pabeigta 

Varakļānu vidusskola. Tas ir liels skaitlis, 
taču laiks ir aizskrējis neticami ātri un ik-
dienas steigā par to pat neaizdomājos. 
Tuvojas skolas jubileja maijā  un, sa-
tiekoties ar bijušajiem klases biedriem, 
varēsim  dalīties ar atmiņām no skolas 
laikiem. 

Skolas laiks bija ļoti piepildīts ar mā-
cībām un ārpusskolas aktivitātēm, pie-
mēram, pamatskolā dejoju tautu dejās, 
dziedāju korī, piedalījos orientēšanās pul-
ciņā, ar kuru startējām sacensībās rajona 
mērogā. Ar klasi piedalījāmies rajona ie-
rindas skates sacensībās, ja nemaldos, 

Alternatīvās aprūpes centrs – Ginta 
Prusakova, Aina Kanča, Evita Caune

ieguvām pat 2. vietu. Skolotājs V. Briška 
vadīja šaušanas pulciņu, kuru man ļoti 
patika apmeklēt, un ar komandu brau-
cām uz dažādām sacensībām. Vairāku 
gadu garumā dejoju sarīkojumu dejas, 
ar deju kolektīvu piedalījāmies Jauniešu 
dziesmu un deju svētkos. Nedēļa, ko pa-
vadījām mēģinājumos Rīgā, gatavojoties 
dziesmu un deju svētkiem, bija patiešām 
atmiņā paliekošs jauks notikums. Daudz 
sportojām, spēlējām basketbolu, bet atli-
ka arī nedaudz laika mācībām.

No mācību priekšmetiem vislielāko 
interesi izraisīja matemātika, ko pasnie-
dza skolotāja R. Golubeva. Liels paldies 
skolotājai par attieksmi, stingrību, taisnī-
gumu, profesionalitāti un prasmi iemācīt 
skolniekiem savu priekšmetu. Ir piepil-
dījies skolotājas solījums, ka viņa mums 
iemācīs Pitagora teorēmu tā, ka, pamos-
toties pat naktī divos, mēs to varēsim no-
skaitīt. Es to varu, un Jūs?

Ginta Prusakova, 2008. gada absol-
vente.

Klases audzinātāja Velga Stepiņa. 
Bijām jautra, saliedēta, draudzīga klase. 
Tā kā bijām matemātiķu klase, tad pati-
ka skolotājas Marfas Mālnieces vadītās 
stundas. Piedalījos jaunsargu aktivitātēs, 
bijām nometnē Alūksnē. Tautu dejas – 
viens no maniem mīļākajiem pulciņiem. 
Bijām Dziesmu un deju svētkos, brau-
cām uz sadančiem Lubānā un Cesvainē. 
Pēdēja zvana dienā visa klase bijām pie 
Endija mājās – jautrības netrūka. Raugo-
ties no šodienas skatu punkta, apzinos, 

Sandra Gritāne, Silvija Savicka, Anna Inķēna, 
Velta Strode, Sandra Sipoviča, Dina Inķēna.

ka varējām mācīties labāk. Varakļānu vi-
dusskola deva ļoti lielu pamatu un daudz 
zināšanu, kas palīdz turpmākajā dzīvē. 
Skolā pavadītais laiks ir labākais laiks 
manā dzīvē.

SOCIĀLĀS 
APRŪPES CENTRS

Anna Inķēna
Varakļānu vidusskolu beidzu 1970. 

gadā. Klases audzinātāja – Maija Sprū-
dža. Bijām ļoti aktīva klase. Piedalījāmies 
dažādos pulciņos, pasākumos. Patīkami 
bija klases vakari, aģitbrigādes. Apbrau-
kājām vairākus ciemu klubus, kur uzstā-
jāmies ar koncertiem. 

Atmiņas par skolu un skolotājiem ir 
gaišas un priecīgas.

Dina Inķēna
Varakļānu vidusskolu beidzu 1991.

gadā. Klases audzinātāja – Antoņina Ga-
tiņa. Ja šobrīd jāsaka, ko visspilgtāk atce-
ros no vidusskolas laika, tad tie laikam ir 
nevis notikumi, bet sajūtas – savstarpējās 
attiecības, dzīves atziņu veidošanās, jau-
nības maksimālisms un tam sekojošās 
uzvaras un vilšanās. Noteikti lielā mērā 
šīs sajūtas veidojās skolotāju un klases-
biedru iespaidā, īpaši ārpus mācību pro-
cesa.

Atmiņā palikušie notikumi – sarīkoju-
mu deju konkursi, Dziesmu un deju svēt-
ki, jauno ugunsdzēsēju pulciņa izbrauku-
mi un sacensības,

Skaists laiks ar skaistām atmiņām.

Kristīne Kļaviņa
Vidusskolu absolvēju 1992. gadā. 

Klases audzinātāja vidusskolā bija Lilita 
Strode, kura mums mācīja krievu valodu. 
Interesantas un aizraujošas bija vēstures 
stundas pie Vitālija Viļuma. Patika arī ģeo-
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grāfi jas un bioloģijas stundas pie skolotā-
jas Leonoras Ziemeles. Matemātiku mā-
cīja Tekla Ikauniece.

Skolas gadi paliks atmiņā ar dažā-
diem pasākumiem – jaungada eglītes, 
vakari „Par skolas godu” u.c.

Sandra Gritāne, 1982. gada absol-
vente.

Sirsnīgas atmiņas ir par audzinātā-
jām: Annu Mičuli, kas pirmajās klasītēs 
bija kā otra mamma – mīļa un sirsnīga, Li-
lija Čerņecovu, kas iemācīja ar patiku lasīt 
grāmatas, un Valentīnu Brišku, kuras mā-
cītās dzīves gudrības atceros vēl šodien. 
Joprojām atceros mācību priekšmetus, 
ko mācīja izcili skolotāji, sava darba en-
tuziasti, kas ielika pamatus manai turp-
mākajai dzīvei: algebru un ģeometriju pie 
skolotājas Marfas Mālnieces, ķīmiju pie 
Maijas Sprūdžas, vēsturi pie skolotājiem 
Viļumiem. Spilgtā atmiņā ir arī daudzie 
skolas pasākumi: nakts orientēšanās, 
skolas eglītes, ekskursija uz Ļeņingradu, 
balles, kurās spēlēja klases zēni, ierindas 
skates, pirms kurām mēs ar paralēlklasi 
cīnījāmies par skaistāko karogu ar ga-
rākajām bārkstīm. Bija liels prieks par 
klases meiteņu ansambli, kurš veiksmīgi 
piedalījās konkursā „Ko tu proti?”, kuru 
vadīja skolotājs Viktors Čerņecovs.

Skolas gadi vienmēr paliks atmiņā kā 
vislabākie, visjautrākie.

Sandra Sipoviča
Mana klases audzinātāja bija Anto-

ņina Gatiņa, viņa mums pasniedza vācu 
valodu. Skolotāja bija stingra un prasīga. 
Atmiņās palikuši skolas pasākumi – Jaun-
gada eglītes, nakts orientēšanās, priekš-
nesumi, kuros uzstājās krievu valodas 
skolotāja Raisa Sokolova. Patika pieda-
līties rudens kartupeļu talkās. Spilgtā at-
miņā palikusi latviešu valodas skolotāja 
Anna Zepa kā zinošs pedagogs. Ļoti pa-
tika militārā mācība pie skolotāja Viktora 
Briškas. Patika fi zkultūras stundas pie Va-
lentīnas Briškas.

Patīkamas atmiņas par vidusskolā 
pavadītajiem gadiem.

Silvija Savicka
Varakļānu vidusskolā mācījos no 

1966. gada līdz 1977. gadam. Bijām ļoti 
draudzīga, entuziasma pilna klase. Mūsu 
pirmā klases audzinātāja bija Veronika 
Selicka. Lielākā klases daļa piedalījās da-
žādos ārpusklases pulciņos: dziedājām, 
dejojām, spēlējām teātri. Ar lielu nepacie-
tību gaidījām sarīkojumu dejas, ko mums 
mācīja skolotāja Spodra Tutāne. Vis-
spilgtākās atmiņas saistās ar skolotājām: 
Mariju Broku, kas mums mācīja latviešu 
valodu, Marfu Mālnieci – matemātiku, 
mūsu vidusskolas audzinātāju Leonoru 
Ziemeli. Ļoti spilgta personība mūsu kla-

sei bija Raisa Sokolova, kas mums mācīja 
krievu valodu. Skolotāja prata mūs aizraut 
ar saviem interesantajiem stāstījumiem, it 
sevišķi skolas vakaros viņas dziedātās 
dziesmas vēl arvien ir palikušas atmiņā.

Skolas jubilejā gribētos novēlēt sko-
lotājiem – labus, paklausīgus, veselīgus, 
mācīties gribošus skolēnus, skolēniem – 
mīļus, saprotošus, zinošus skolotājus.

Velta Strode
Varakļānu vidusskolā pavadītie gadi 

bija jautrības pilni un interesanti. Pirmā 
audzinātāja bija Veronika Selicka – diez-
gan stingra skolotāja. Genovefa Melne – 
man bija vismīļākā skolotāja, viņa mums 
pasniedza krievu valodu un to viņa mums 
prata ļoti labi iemācīt. Bet tagad, pēc tik 
daudz gadiem, satiekoties, ar lielu sirsnī-
bu apvaicājas, kā klājas. Vidusskolas au-
dzinātājs – Jānis Lukasevičs, arī patīkams 
skolotājs.

Prieks bija mācīties tādā skolā, un arī 
mani 3 bērni ir beiguši Varakļānu vidus-
skolu.

TAUTAS BIBLIOTĒKA 

Indra Broka, 1999. gada absolvente.
Klases audzinātāja Sanita Zabur-

dajeva – atbildīga, apzinīga, saprotoša. 
Viņa mūs aizveda uz Rīgu, lai noskatītos 
fi lmu „Titāniks”. Bijām pirmā klase, kur 
meitenes izlaidumā bija krāsainās kleitās. 
Mums bija ekskluzīva iespēja brīvi padzī-
voties bibliotēkā, ko arī labprāt izmanto-
jām. Bijām izteikti meiteņu klase. Patika 
Ziemassvētku pasākumi, tematiskās die-
nas – cepuru, krāsu dienas, POP ielas.

Līga Sondore, 1996. gada izlaidums.
Klases audzinātājas – Marija Kolneja, 

Aina Jirjena – gādīgas, rūpīgas, mīļas. Sā-
kumskolā gājām pie skolotājas Kolnejas 
ciemos, viņa mūs aizveda ekskursijā uz 
Rēzeknes Piena kombinātu, stājoties pio-
nieros, stādījām bērziņus. Ziemassvētku 
pasākumos vajadzēja gatavot maskas, 
atceros, ka man vajadzēja stārķa masku, 
tad tētis gatavoja knābi, citu gadu  – vāve-
res masku, tad tētis veidoja asti, mamma 
– cepurīti. Vasarās bija obligātie lauciņa 
darbi, vienu gadu strādāju bibliotēkā, ļoti 

Katram pēc 
savas varēšanas

Jaunībā ļoti patika braukt ar ve-
losipēdu, jo arī, mācoties Varakļānu 
vidusskolā, tos 8 km no Dekšārēm 
līdz skolai pārvārēju, braucot ar riteni. 
Manā jaunībā autobuss skolēnus līdz 
skolai un atpakaļ nevizināja.

Ar interesi vēroju senioru riteņ-
braukšanas sacensības, gribējās līdzi-
nāties slavenajam riteņbraucējam Ri-
bakovam, bet tas neizdevās (ha–ha!).

Dzīve sagrozījās, un, klausot dak-
teriem, mans braukšanas prieks ar ve-
losipēdu izplēnēja.

Tad, apskatot mūsu mazās pilsē-
tiņas sludinājumus, ieraudzīju Alter-
natīvās aprūpes centra paziņojumu. 
Būdama zinātkāra, gāju iekšā, kur sa-
tiku vadātāju – A. Kančas kundzi, kurai 
izstāstīju savu vēlmi. Viņa mani ieveda 
trenažieru istabiņā, tur bija „pelēcītis”, 
tikai no metāla un visādiem „ verķiem”, 
kuru sauc par velosipēdu (tādu rāda 
arī fi lmā „Ugunsgrēks”, bet tas mū-
sējam līdzi netiek, mūsējais labāks). 
Te mani sagaidīja vienmēr laipnā un 
smaidīgā Diāna Mālnieces kundze.

Tā noteiktās stundās pēc manas 
varēšanas ripinu savus kilometrus 
pretī vecumam. Kādreiz vairākus ga-
dus sanatorijā apmeklēju trenažierus, 
bet tagad kājas ar katru gadu paliek 
īsākas. Bet te – netraucē ne policija, 
ne kas cits, par baltu velti turpinu savu 
iemīļoto velobraucienu.

Tik skaisti ir vēl piedzīvot atlikušās 
dzīves gadiņus, satikt ikdienā laipnus 
darbiniekus un gaidīt vasaru. Tas ti-
kai uzlabo garastāvokli! Tāpēc iesaku 
visiem senioriem to darīt, redzēsiet – 
būs mazāk zāļu jālieto!

Vēlot visiem veiksmi, patiecībā 
A. Dūda

Tautas bibliotēka –
 Indra Broka, Līga Sondore.

patika. Skolotāja Golubeva ielika pama-
tus matemātikā, patika Anitas Salenieces 
kultūrvēstures stundas – diapozitīvi, in-
teresantie, izzināt vairāk rosinošie stās-
tījumi. Atceros viktorīnu „Visu vai neko”, 
kurā arī pati kopā ar klasi piedalījos, pa-
tika klases vakari. No 3. klases dejoju 
tautu deju pulciņā. Patika tūrisma pulciņa 
nodarbības, ko vadīja jaunais skolotājs 
Arvis Strods. Braucām uz dažādām sa-
censībām, kur notika orientēšanās apvi-
dū, šķēršļu joslas pārvarēšana. Žetonu 
vakarā visi skaitījām Martas Bārbales 
dzeju, savu dzejoli vēl šodien atceros 
no galvas. Saņēmām gredzenus žetonu 
vietā. Vidusskolu pabeidzu, pateicoties 
skolotāju neatlaidībai.

Atmiņas apkopoja Aina Jaunzeme
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Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts.
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.
  /A. Krūklis/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
janvārī mūžībā aizgājušajiem:
Varakļāni

Jānis Zīra – 83
Antons Salinieks – 84
Jānis Broks – 79
Paulīna Zakare – 90
Konstantīns Bečs – 94

Murmastienes pagasts
Oļģerts Stalīdzāns – 85

Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No zemes, pēdu pēdā nostaigātās,
No liepām, ābelēm un kļaviem...
Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No saviem pagalmiem uz Dieva sētu.  
   /A. Līce/

Kad Dieva sētai vārti atvērti,mūsu 
patiesa līdzjūtība
ANNAI GAILUMAI

un visiem tuviniekiem,
atvadoties no brāļa Antona.

Kaimiņienes – Emīlija, Zinaida,Tāle

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi…
Viss notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.

Mūsu līdzjūtība JĀŅA SKANGAĻA 
tuviniekiem, viņu pāragri zaudējot.

Jāņa klasesbiedri

Kam tu nāci, melnā māte,
Nodzēst manu saules gaismu?
Kam tu ņēmi, zemes māte,
Manu mīļu auklējumu?

Izsakām dziļu līdzjūtību 
JANĪNAI LEIMANEI, dēlu Gintaru 

aizsaulē pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Maina labiekārtotu 2 izolētu 
istabu dzīvokli (46,8 m2) 

Kosmonautu ielā 20 (Varakļāni), 
pret līdzvērtīgu 1 istabas dzīvokli 

ar mazāku platību.
Sīkāk pa tel. 22 148 241

e-pasts: diksis2@inbox.lv

Piedāvā manikīra un pedikīra 
pakalpojumus

Varakļānos, Pils ielā 25A (1. stāvā).
Iepriekšēja pieteikšanās pa 

T. 20345096

Kā man nosargāt tevi,
Kad vēl pumpuros raisies?
Lai tos nenokož salna,
Vējš lai neizpūš gaisā.
Mana meitiņa mīļā!
Mana laimīte mazā!
Saudzē dvēseli tīru, 
Kura šodien vēl basa.
 /R. Urtāne/
Sveicam Zani un Jāni Krastus ar 
meitas Ievas dzimšanu

,
sies?

a,
.

āni Krastus ar

Tu esi krasts, kurš gaida,
Kurš pretī liek laipas 
ar smaidu
Un kā ceļazvaigzne sola,
Ka vienmēr pie Tevis
Sirdsmiers un spārni būs.

Sirsnīgs sveiciens Helēnai Siliņai 
nozīmīgajā mūža jubilejā!

LSIB „Aspazijas” Varakļānu 
nodaļas meitenes

Paliks Tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi Tu iet…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 

ILGU RAGAUSI un LAURITU BROKU, 
tēvu, vectēvu mūžībā pavadot.
Veikala „Mini TOP” kolektīvs

Paldies visiem, kas aukstajā 24. jan-
vāra ziemas dienā Stirnienes Sv. Laura 
Romas katoļu baznīcā piedalījās piemi-
ņas dievkalpojumā, kas bija veltīts ma-
niem viņsaulē aizgājušajiem skolotājiem 
un tiem kora OLŪTS puišiem, kas tagad 
dzied debesu korī.

Paldies visiem, kas mani sumināja 
jubilejā!

Kordiriģents Jānis Gruduls

Pieredzējuši meistari veic 
ŪDENSAPGĀDES un 

KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi 
privātmājām un iestādēm.

Bezmaksas tāmes izstrāde.
Visa veida santehnikas darbi.

Kāpurķēžu ekskavatora pakalpojumi.
T. 22339868

20. februārī 
plkst. 22.00

Varakļānu KN

Balle
„Ar mīlestību un 
pavasari sirdī”

kopā ar grupu „Straume”Februārī dzimušajiem ieeja bez maksas
(uzrādot pers. apliec. dok.)

Pirmās 50 biļetes – EUR 2,00

No plkst. 22.00 – 23.00 – EUR 3,00

Pēc plkst. 23.00 – EUR 4,00

Iespējama galdiņu rezervācjia (EUR 4,00 
personai) pa tālr. 29324773 (līdz 19.02.)

konkursi, spēles, atrakcijas, 
balvas...

20. feb
plkst. 2

Varak

Februā
(uzrād

Pirm

No 
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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