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Jau 18 gadus ar nepacietību un in-
teresi ik mēnesi gaidām mūsu novada 
laikrakstu „Varakļōnīts”. 

Tas ir MŪSU, tas ir SAVS, tieši par 
mums pašiem un pašu darbiem, par 
mūsu bērniem un mazbērniem.

Manuprāt, mēs esam bagāti un 
veiksmīgi ar to, ka mums tāds laikraksts 
pastāv un regulāri atnes pēc iespējas 
dažādu, interesantu un vajadzīgu infor-
māciju. Tā ir lieliska iespēja ikvienam no 
mums paust savas domas un aktivizēt 
savu dzīvi.

Ļoti pieņemami un uzteicami ir tas, 
ka laikraksts darbojas un to veiksmīgi 
izdodas uzturēt uz pozitīvas nots nu jau 
ilggadējai „Varakļōnīša” redaktorei Ainai 
Jaunzemei. Zinu, tas nebūt nav vieg-
li, bet, acīm redzami, redaktores Ainas 

izvēle ir pareiza, jo no kašķiem un strī-
diem mūsu dzīve nekļūst labāka.

Sirsnīgi sveicu Ainu laikraksta „Va-
rakļōnīts” pilngadībā un saku lielu PAL-
DIES! Par viņas māku un rūpi uzturēt 
laikrakstu visus šos gadus!

Saistībā ar avīzītes pilngadību un 
laikraksta svētkiem lūdzu redaktorei 
pārpublicēt manu rakstu no piecu gadu 
jubilejas 1999. gadā, lai atceramies avī-
zītes pašus pirmos bērnības soļus. Šinī 
rakstā daudz kas būtu pieliekams, bet 
noteikti, ne atņemams.

Lai „Varakļōnīšam” arī turpmāk 
daudz lasītāju un rakstītāju! Lai Redak-
torei neapsīkst iedvesmojošas idejas un 
līdzenāks ceļš to īstenošanai!

Genovefa Melne

pilngadnieks

„Varakļōnīts” – pilngadnieks  
1. – 2. lpp.

Avīzītes pirmsākumi pirmās 
redaktores Genovefas Melnes 
skatījumā

Varakļānu novada domē. 
Ārkārtas domes sēdes materiāli  
3. lpp.

Sveicam marta jubilārus novadā  
4. lpp.

Aktuāla informācija 
lauksaimniekiem 5. lpp.

Tautas nobalsošanas rezultāti 
Varakļānu novadā 5. lpp.

Vija Eiduka par siltuma 
maksājumiem un citām 
nebūšanām 6. lpp.

Jauniešu projekts „Mana 
istaba – tava istaba” 6. lpp.

Sociālie un medicīnas 
pakalpojumi Varakļānu 
veselības aprūpes centrā 7. lpp.

Projektu konkurss „Sabiedrība 
ar dvēseli 2012” 7. lpp.

Jaunumi Stirnienes Tautas 
namā 8. lpp.

Novada skolēnu skatuves runas 
konkurss 8. lpp.

Projektu nedēļa Murmastienes 
pamatskolā 9. lpp.

„Sidrablāses” svin jubileju 10. lpp.

Dzejas krājumu prezentācija 
Varakļānu Tautas bibliotēkā 11. lpp.

Svētki sievietēm Salacgrīvā 12. lpp.

Pasākumi Varakļānu kultūras namā. 
Dievkalpojumi Varakļānu 
un Stirnienes baznīcās 13. lpp.

Varakļānu vidusskolas skolēni 
par Ēnu dienām 14. – 15. lpp.

Policijas ziņas. 
Veiksmīgs starts 15. lpp.

Aktualitātes, sludinājumi, līdzjūtības 
15. – 16. lpp.
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Kolēģis Jānis Piļpuks 1994. gada 
sākumā sarunas laikā vidusskolas skolo-
tāju istabā pavisam nejauši ieminējās, ka 
Varakļānu pusei derētu savs laikraksts, 
lai varētu uzzināt jaunumus, saistītus ar 
tā laika vēsturiskajiem procesiem. Ra-
jona laikrakstā „Stars” mūs reti atceras, 
paši esam par kautrīgiem atgādināt par 
sevi un, ja uzrakstām, tad ne jau viss 
liekas interesants lasītājiem no malas. 
Dzīvojam laikmeta griežos, pārvērtību 
procesi apsteidz viens otru. Jaunākās 
ziņas baumu līmenī neapmierina. Saru-
nā iebildu, ka pēdējā laikā jau tā daudz 
papīra tiek smērēts vajadzīgiem un ne 
tik vajadzīgiem izdevumiem. Nedomāju, 
ka būtu liela nepieciešamība pēc jaunas 
lapeles. Tādā mazā pilsētiņā var iztikt arī 
ar dzirdēto. Pārmijuši vēl dažas domas, 
devāmies uz mācību stundām, bet dzir-
dētais „pielipa” un nelika mieru.

Pašai nemanot, sāku apsvērt dažā-
das dzirdētā īstenošanas iespējas. Skolo-
tāja Jāņa Piļpuka izteiktā ideja sāka mani 
vajāt: „ Nu, vienkārši jādabū tas gatavs 
un cauri! Tas būtu tā vērts!”

Manas ģimenes vīrieši tikko bija no-
dibinājuši savu nelielu auto tehniskās 
apkopes uzņēmumu SIA „MEĻŅI”. Tā 
statūtos starp citiem noteikumiem bija 
ierakstīts punkts: „...veikt citas funkcijas, 
kas atbilstu sabiedrības mērķiem un uz-
devumiem, kas nav pretrunā ar spēkā 
esošo Latvijas valsts likumdošanu. Dar-
bība, kurai nepieciešama speciāla atļauja 
(licence), iespējama tikai pēc šādas at-
ļaujas (licences) saņemšanas.”

Domāju, kāpēc gan šī „darbība” ne-
varētu būt laikraksta izdošana? Tā ideja 
pieņēma reālu apveidu. Dēls Valdis Ties-
lietu ministrijā nokārtoja formalitātes – 
veica iemaksas, dabūja atļauju, reģistrēja 
jauno novada laikrakstu. Aigars (otrais 
dēls) kārtoja izdošanas tehnisko procesu 
Viļānu tipogrāfi jā un ar to saistīto grāmat-
vedību. Pirmos paskaidrojumus mums 
ar Jāni Piļpuku sniedza žurnāla „Kato-
ļu Dzeive” atbildīgā sekretāre Maruta 
Latkovska un korektors Ilmārs Zeimuls. 
Liels paldies viņiem par labiem atbalsta 
vārdiem un darbiem! Pateicoties viņiem, 
mums izpalika lieka taustīšanās ceļa 
meklējumos. Maruta drošības dēļ piedā-
vāja variantu – izdošanā apvienoties ar 
tobrīd topošo Viļānu laikrakstu „Slieks-
nis”. Mājās atbraukuši, izvērtējām visus 
par un pret, un tomēr palikām tikai pie 
sava novada avīzītes varianta.

Līdztekus papīru kārtošanai uzsākām 
nopietnu darbu pie laikraksta veidošanas. 
Abi ar skolotāju Piļpuku paralēli tieša-

jam skolotāja darbam vācām materiālus 
savam lolojumam – rakstījām vēstules, 
stāstījām tajās par savu ideju, rakāmies 
dažādos manuskriptos, vecos savas ze-
mes un ārvalstu publicējumos, saistītos 
ar novadu un tā ļaudīm, brīvvalsts mate-
riālos, veicām pirmās intervijas, rakstījām 
paši. Vārdu sakot, ļāvāmies pamatīgam 
azartam. Jānis bija vēsturnieks, no aiz-
vēstures izraka dažādas interesantas zi-
ņas. Viņš iegrima zinātniskāk pamatotu 
un ar kultūru saistītu materiālu gatavoša-
nā. Es veicu mūsdienu ikdienišķo, sadzī-
visko darbu.

Tuvojās nodomātais pirmā numura 
izdošanas laiks. Tipogrāfi jā pieprasīja 
laikraksta galvas noformējumu. Divas rei-
zes taisījām klišejas (arī turpmāk tās pa-
sūtījām Cinkogrāfi jas cehā Rīgā) no pašu 
zīmētājiem virsrakstiem, bet novilkums 
neapmierināja. Lūdzām Ilmāru Zeimuli, 
lai saliek galviņu no atsevišķiem burtiem. 
Iebilzdams, ka tā neesot pieņemts, viņš 
tomēr tā izdarīja. Rezultāts izdevās tīri 
labs. Ļoti apmierināja Ilmāra ieteiktais pa-
pīra formāts, bija parocīgs lasīšanai.

Kad materiāli pirmajai avīzītei bija 
sagatavoti, lūdzu savu vedeklu, latviešu 
valodas skolotāju Ingrīdu, labot kļūdas, 
koriģēt. Viņa piekrita, kā gan var vīramā-
tei atsacīt!

Nu viss bija sarūpēts. Un 1994. gada 
martā, Lieldienu priekšvakarā, Jānis at-
veda no Viļānu tipogrāfi jas mūsu pirmo 
garabērnu. Abi bijām uztraukušies un ļoti 
saviļņoti. Rokās beidzot turējām pēc tipo-
grāfi jas krāsas smaržojošo mūsu novada 
pirmo laikrakstu – „Varakļōnīts” – skolo-
tāja Piļpuka idejas piepildījumu. Lai aplie-
cinātu, ka tas mums mīļš, izraudzījāmies 
Jōņa Leidumnīka (Mozgas) dzejas rindas 
par laikraksta moto:

„Varakļōni, Dzimtine muna,
Lauki, dōrzi un kopu syls,
Kur ikvokoru bazneicā zvona
Vosoras debesīs dzydrums zyls”.
Šī dzejas rindas bija iespiestas katrā 

laikraksta numurā visu pirmo iznākšanas 
gadu. Otrajā gadā, kas vairs neiespie-
dām šīs rindas, lasītāji izteica nožēlu, ka 
to vairs nav. Avīzīte esot bijusi mīļāka un 
sirsnīgāk ar tām. Pirmos piecus numurus 
izdevām bez fotogrāfi jām. Nevarējām 
sadūšoties. Bija jābrauc uz Rīgu – tātad 
papildus laika (kura tāpat bija par maz) 
un līdzekļu izdevumi. Te mums izpalīdzē-
ja Ieviņa (skolotāja Piļpuka meita), kura 
dzīvoja Rīgā. Viņa laipni uzņēmās klišeju 
kārtošanu. Vēlāk kolēģis šinī darbā ie-
saistīja arī savu sievu Staņislavu. Viņa jau 
kopš pirmajiem mūsu darbiem pie laik-

raksta bija šī pasākuma labais gariņš tā 
kļūmēs un veiksmēs.

Visu veicām ar milzīgu entuziasmu. 
Kā redaktori mēs rangos nebijām sadalī-
jušies, bet domāju, ka svarīgākā persona 
un galvenais redaktors bija Jānis Piļpuks. 
Viņš no visas sirds pamatīgi strādāja pie 
laikraksta.

1995. gadā lūdzām pilsētas domi at-
ļaut laikraksta galviņā izmantot Varakļānu 
pilsētas ģerboņa attēlu. Atļauju dabūjām 
ar noteikumu ik mēnesi nodrošināt domi 
ar laikraksta eksemplāru. 1996. gadā 
Ieva (mana meita) izveidoja jaunu laik-
raksta galvu slīpā rakstā. Ar šo virsrakstu 
laikraksts iznāk arī šodien.  Tā darbojo-
ties, izdevām avīzi līdz 1996. gada sep-
tembrim.

Kāpēc pārtraucām avīzes rediģēša-
nu? Atbilde ļoti individuāla. Es savu aiz-
iešanu pamatoju sekojoši – tas, ko mēs 
ar kolēģi Jāni izveidojām, ir laikraksts. Un 
laikrakstam vajadzīgi profesionāli redak-
tori, nu kaut vai valodniecību, fi loloģiju, 
bibliogrāfi ju labi pārzinoši speciālisti. Es 
biju neprofesionāle. Strādāju tikai pēc 
nojautas. Ļoti pārdzīvoju dažādas neko-
rektas, rupjas piezīmes un telefona zva-
nus, kurus nācās uzklausīt pat no šķieta-
mi solīdu cilvēku puses. Vēl pārliecinājos, 
ka avīžniekam, korespondentam jābūt 
iekšēji iedzimtam knifi ņam uz šo arodu. 
Manī tāda nav. Izjutu dažādus komplek-
sus, veicot intervijas. Tādēļ, visu pamatīgi 
apsvērusi, ķēros pie piemērotāku re-
daktoru meklēšanas. Sapratu, ka ārpus 
skolas man tādus neatrast. Izvēle krita 
uz latviešu valodas un literatūras skolo-
tāju Ainu Jaunzemi. Pazinu viņu jau sen 
un redzēju, ka šī niša viņai būs piemēro-
ta sevis apliecināšanai. Noskatīju skolas 
bibliotekāri Sanitu Zaburdajevu. Šķiet, ka 
esmu izraudzījusies saskanīgu redaktoru 
duetu. Pēc atkārtotas aģitācijas jaunās 
redaktores bija ar mieru veidot jau sep-
tembra numuru.

Ko darītu, ja kolēģes nepiekristu pār-
ņemt laikraksta rediģēšanu? Turpinātu to 
darīt pati. Pārkāptu saviem kompleksiem 
pāri, bet laikrakstu nepazudinātu. Abi ar 
kolēģi Jāni bijām pārliecināti, ka varakļā-
nieši bez „Varakļōnīša” vairs nevar iztikt.

Redaktori bija jauni, bet, lai viņas 
neizbītos no jaunajiem pienākumiem 
un laikraksts neizputētu, izdevēji palika 
tie paši vecie līdz 1998. gada februārim, 
kad Aina nodibināja Atklāto sabiedrisko 
fondu „Varakļōnīts”, kas kopš tā rašanās 
veic novada laikraksta „Varakļōnīts” sek-
mīgu izdošanu.

Esmu gandarīta, ka mūsu radītais 
laikraksts cerīgi turpina pastāvēt. Kaut tas 
priecētu lasītājus vēl ilgi!

Genovefa Melne

Avīzītes pirmsākumi 
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Sēde 2012. gada 23. 
februārī, Nr. 2

1. Saistošo noteikumu Nr. 2 „Gro-
zījumi 25.08.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 „Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtība”” apstiprināšana.

2. Varakļānu novada pašvaldības 
indikatīvo investīciju vajadzību 2014. – 
2020. gadam apstiprināšana.

3. Par nekustamā īpašuma „Avoti-
ņi” sadali.

4. Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Ģirta 
Mālnieka.

5. Par pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu iznomāšanu.

6. Par naudas balvu piešķiršanu.
7. Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai sadali.
8. Par biedrības „Pieaugušo attīstī-

bas projekts” projektu „Nāc un darbo-
jies”.

9. Par biedrības „Pieaugušo attīs-
tības projekts” projektu „Sabiedriskais 
centrs Varakļānos”.

10. Par dzīvokļu īres līgumu pār-
slēgšanu.

11. Par pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā.

12. Par sociālo dzīvokļu piešķirša-
nu.

13. Par atteikumu piešķirt vienrei-
zēju materiālo pabalstu.

14. Par sociālās aprūpes mājās pa-
kalpojumu. 

15. Par dienesta dzīvokļa īres līgu-
ma pagarināšanu.

16. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma laušanu

17. Par AS „Latvenergo” dāvanu 
karšu piešķiršanas mērķa grupu papla-
šināšanu.

18. Par biedrības „TRĪS PLUS” dar-
bības uzsākšanu.

19. Par domes 29.04.2010. lēmu-
ma Nr. 4.30 „Par adreses noteikšanu” 
un 30.06.2011. lēmuma Nr. 7.5 „Par ad-
reses piešķiršanu” precizēšanu.

Ārkārtas sēde
2012. gada 1. martā        
Nr. 3

1. Par SIA „Varakļānu veselības ap-
rūpes centrs” pamatkapitāla palielinā-
šanu un grozījumiem statūtos:

1.1. piešķirt naudas līdzekļus LVL 
15 000,00 apmērā SIA „Varakļānu ve-
selības aprūpes centrs” pamatkapitāla 
palielināšanai;

1.2. apstiprināt SIA „Varakļānu ve-
selības aprūpes centrs” jaunu pamat-
kapitālu LVL 184539 apmērā.

2. Par valsts budžeta līdzekļu mācī-
bu literatūras iegādei sadali starp nova-
da vispārējās izglītības iestādēm

3. Par biedrības „Zemes bites” pro-
jektu „Sporta aktivitāšu nodrošināšana 
Murmastienē“.

 Projekta „Sporta aktivitāšu nod-
rošināšana Murmastienē“ realizācijas 
gadījumā nodrošināt biedrībai „Ze-
mes bites” 10% līdzfi nansējumu līdz Ls 
500,00 apmērā no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem.

4. Par projektu „Hokeja laukuma – 
slidotavas izbūve Varakļānos”:

 4.1. atbalstīt ieceri par hokeja lau-
kuma – slidotavas izbūvi Varakļānos, 
iesniedzot pieteikumu Madonas nova-

da fondā ES ELFLA atklāta projektu ie-
sniegumu konkursā pasākumam „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijā”;

4.2. apstiprināt projekta kopējās iz-
maksas Ls 19 365,06  apmērā, t.sk.:

- attiecināmās izmaksas Ls 
14 000,00;

- neattiecināmās izmaksas Ls 5 
365,06;

4.3. projekta fi nansēšanai paredzēt 
šādus attiecināmo izmaksu fi nansēša-
nas avotus:

- ELFLA fi nansējums (75%) – Ls 
10 500,00;

- pašvaldības līdzfi nansējums 
(25%) – Ls 3 500,00;

4.4. projekta realizācijas gaitā paš-
valdībai segt neattiecināmas izmaksas 
(PVN) – Ls 5 365,06 apmērā. 

5. Par biedrības „Pieaugušo attīs-
tības projekts” projektu „Sabiedriskais 
centrs Varakļānos”.

6. Par telpu nomu biedrībai „Pieau-
gušo attīstības projekts”. 

7. Par trīspusēja līguma pacienta 
ievietošanai SIA „Varakļānu veselības 
aprūpes centrs” sociālajās gultās slēg-
šanu.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

IZSOLE
Pamatojoties uz Varakļānu novada 

domes 2012. gada 26. janvāra sēdes 
lēmumu Nr. 1.5. „Par pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu atkārtotu 
izsoli”, Varakļānu novada pašvaldība 
2012. gada 19. aprīlī  rīko izsoli se-
kojošiem objektiem: 

Plkst. 14.00  divistabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 49.3 m² un 493/1531 
domājamo daļu no daudzdzīvokļa mā-
jas divām palīgēkām un zemes gabala 
2420 m², kas atrodas  Satiksmes  ielā 
13-2, Stirnienē, Varakļānu pagasts, Va-
rakļānu novads, mutvārdu izsoli. 

Izsoles sākumcena  Ls 833.00, iz-
soles solis  Ls 50.00

Plkst. 15.00 divistabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 45.2 m² un 452/1531 
domājamo daļu no daudzdzīvokļa mā-
jas divām palīgēkām un zemes gabala 

2420 m², kas atrodas  Satiksmes  ielā 
13-3, Stirnienē, Varakļānu pagasts, 
Varakļānu novads,   mutvārdu izsoli. 

Izsoles sākumcena  Ls 609.00, iz-
soles solis  Ls 50.00

Plkst. 16.00  vienstāvu dzīvojamās 
ēkas ar kopējo platību 157,8 m² (ēka 
atrodas uz fi ziskai personai piedero-
šas zemes), kas atrodas  Miera  ielā 8, 
Varakļāni, Varakļānu novads,  atkārto-
tu mutvārdu izsoli. Izsoles sākumcena 
Ls  1637.00 Ls, izsoles solis Ls 50.00

Ar izsoles objektiem  var  iepazī-
ties  Varakļānu novada pašvaldībā, 
Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās  
no plkst. 13.00 līdz  15.00 un piektdie-
nās  no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš  
piezvanot pa tālruni  64860840.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Varakļānu novada pašvaldības 
mājas lapā www.varaklani.lv un Vara-
kļānu novada domē Rīgas ielā 13, Ne-
kustamo īpašumu nodaļā.
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Sirsnīgi sveicam marta 
jubilārus novadā!

Sniegpulkstenīte saka – 
Mīļi sveicam Tevi mēs.
Piesaulītē balta taka,
Katrs zieds Tev laimi nes.
Sniegulkstenīte zvana,
Tava diena ziedēt sāk.
Prieka, laimes lai Tev gana – 
Sniegpulkstenītes apsveikt nāk!

15
Elīna Krūze
Sanda Ozoliņa
Juris Paeglis
Elīna Pelše
Agneta Trūpa

18
Sandris Mālnieks
Ilona Paklone
Jānis Radziņš

20
Mārtiņš Akmentiņš
Kristaps Gorsāns
Ilze Grēvele

Ingus Kančs
Nauris Odumiņš
Andris Pelšs
Edžus Runčs
Jānis Skangalis
Aldis Sondors
Mārtiņš Strods
Jānis Suhačevs
Rinalds Zeps

25
Ainārs Leimans
Laila Locāne
Jolanta Nagle
Lienīte Patmalniece
Gunta Puisāne
Vita Smirnova
Olita Smirnova
Jānis Tumans

30
Andrejs Bistrovs
Romans Ferčuks

35
Normunds Miška 
Māris Pauniņš
Kristīne Saleniece

40
Ināra Broka
Agnese Broka
Ruslans Grudulis
Jānis Kaļvāns
Līga Kupča
Jānis Leimanis
Ilze Marinska
Velta Zaķe

45
Andris Broks
Valdis Gailums 
Ilga Mestere
Ainārs Viška

50 
Jānis Klaužs
Jānis Leimanis 
Zinaida Rēze
Valdis Selickis
Evalds Seržants
Līvija Strode
Ēriks Zeps

55
Andrejs Akmentiņš
Nelija Dokāne
Alberts Eiduks
Leons Kokars
Kārlis Poļaks

Jānis Ščuckis
Jānis Vecstaudžs
Voldemārs Veips

60
Ligita Beča
Pēteris Eriņš

65
Tāle Greine
Ilga Anna Grudule

70
Janina Zvīdriņa

75
Antons Ančevs
Leontīna Garanča
Tekla Saleniece
Leontina Stivriniece-Geiduka
Jānis Strods

80
Antonija Dzenovska
Alīda Ikauniece
Veneranda Treikališa
Roberts Upenieks
Gunārs Vanags

85
Anna Eriņa
Stefānija Vanaga
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18. februāra tautas nobalsošanas rezultāti Varakļānu  novadā

Informācija lauksaimniekiem

2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanā par likumprojektu „Grozījumi  Latvijas  Republikas  Satversmē” Va-
rakļānu  novadā  piedalījās 2354 pilsoņi, kas ir 76,16% no balsstiesīgo kopskaita, no tiem 2097 balsotāji savas bal-
sis atdeva vēlēšanu  iecirkņos Varakļānos, Stirnienē, Murmastienē, bet 257 balsotāji nobalsoja savās atrašanās vietās.

Tautas nobalsošanas rezultāti pa iecirkņiem

Velēšanu iecirknis Balsotāju 
kopskaits

Balsošanas zīmju 
skaits ar atbildi 

„PAR”

Balsošanas zīmju 
skaits ar atbildi 

„PRET”

Balsošanas 
zīmes, kurās 

balsotāju griba nav 
saprotama

Varakļānu kultūras nams 1676 66 1608 2

Stirnienes tautas nams 262 1 260 1

Murmastienes pagasta pārvalde 416 4 412 0

A. Ščucka 
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Šogad ir izmaiņas gada ienākumu 
deklarācijas sastādīšanā par 2011. gadu. 
Valsts ieņēmumu dienestā deklarācijas 
jāiesniedz no 2012. gada 1. marta līdz 
2012. gada 1. jūnijam.

  Gada ienākumu deklarācija par 
2011. gadu likumā „Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli” obligāti jāiesniedz:

saimnieciskās darbības veicē-• 
jiem;

nodokļu maksātājiem, kuriem ie-• 
nākuma nodoklis taksācijas gadā nav 
ieturēts no visa apliekamā ienākuma;

fi ziskām personām, kuras guvu-• 
šas ar nodokli apliekamus ienākumus 
ārvalstīs;

fi ziskām personām, kuras tak-• 
sācijas gadā guvušas neapliekamos 
ienākumus, kas pārsniedz četrkāršotu 
taksācijas gadam noteikto neapliekamā 
minimuma apmēru. 2011. gadā neaplie-
kamā minimuma apmērs par gadu bija 
540 lati, tātad četrkāršots gada neaplie-
kamais minimums ir 2160 latu.

Tuvāk par gada ienākumu deklarā-
cijas aizpildīšanu informāciju var atrast 
Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā: 
www.vid gov.lv.

Bez tam šogad fi ziskajām personām, 
kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi 
vai ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvī-
gā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uz-
turēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus 
Latvijas rezidenti, ir noteikts pienākums 
iesniegt VID mantiskā stāvokļa deklarā-
ciju. Arī par šo deklarāciju iesniegšanu 
sīkāka informācija atrodama VID mājas 
lapā, pie VID konsultantiem. Veidlapas 
pieejamas internetā, arī pie novada lau-
ku attīstības speciālistes.

Februārī Zemkopības ministrijas 
Lauksaimnieku konsultatīvajā padomē ir 

apstiprināti ZM priekšlikumi bezakcīzes 
dīzeļdegvielas piešķiršanai periodam 
no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 
30. jūnijam. Tika nolemts bezakcīzes 
dīzeļdegvielas piešķiršanai saglabāt 
pašreizējo ieņēmumu slieksni uz vienu 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
hektāru.

Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļ-
degvielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauk-
saimniecības produkcijas ražotājs par 
hektāru skaitu, par kuriem ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 
200 lati no hektāra, neieskaitot saņemto 
valsts un ES atbalstu.

Tiks saglabāti pašreiz spēkā esošie 
atvieglojumi arī 2012./2013. saimniecis-
kajam gadam: prasību par minimālajiem 
ieņēmumiem nepiemēros tiem zemes 
hektāriem, kuri salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu ir papildus deklarēti VPM sa-
ņemšanai LAD. Minimālajos ieņēmumos 
iekļauj arī 2010. gadā saņemto ES atbal-

sta maksājumu pasākumu Agrovide un 
Agrovides maksājumi apakšpasākumos 
(izņemot apakšpasākumu Lauksaimnie-
cības dzīvnieku ģenētisko resursu sagla-
bāšana) saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem par valsts un ES atbalsta piešķirša-
nu vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Lai lauksaimnieks varētu saņemt 
bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 2012.
gada 30. jūnija, piesakoties LAD bezak-
cīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, lauk-
saimniekam būs jāiesniedz VID iesnieg-
tā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada 
ienākumu deklarācija par 2011. gadu. 
Ja deklarācijas netiks iesniegta LAD, dī-
zeļdegviela tiks piešķirta ne ātrāk kā no 
2012. gada 1. septembra.

Aicinu visus laicīgi nodot gada ienā-
kumu deklarācijas par 2011. gadu, neat-
liekot to uz pēdējām dienām.

Janīna Grudule,
Novada lauku attīstības 

speciāliste

Nelūgtie viesi. Foto – Aina Kazaka.
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Kā maksājam par siltumu

darbs tiek veikts ar parādniekiem. Cik ilgi 
DzKU valdes loceklis I. Basankovičs ne-
sniegs publiski iedzīvotājiem informāciju, 
tik ilgi būs pamats domāt par nesaimnie-
ciskumu, nelikumībām šajā uzņēmumā. 
Mums visiem iedzīvotājiem kopā jācīnās 
par tarifu nepaaugstināšanu, jo šajā jau-
tājumā aizstāvību no pašvaldības puses, 
droši var teikt, nesaņemsim. Tāpat kā ne-
saņēmām atbalstu, izskatot 2011. gada ga-
rumā DzKU saimniecisko, pareizāk sakot, 
nesaimniecisko darbību.

Tagad norit sapulces par māju renovā-
ciju, piesaistot ES līdzekļus. Daudzdzīvok-
ļu mājas Kosmonautu ielā 22 iedzīvotāju 
sapulce notika 6. martā. I. Basankovičs kā 
projekta autors vienpusīgi uzspiež savu 
viedokli un mūsu priekšlikumus ignorē, 
var teikt, nemaz neieklausās un protokolā 
neierakstīja. Nu kas tā par attieksmi? Kādi 
aizgājām, tādi atnācām – tik ar nervu sa-
brukumu.

Painteresējos par notikušajām sapul-
cēm citās mājās, viss ļoti līdzīgi.

Kāpēc mums grib uzspiest maksāt kre-
dītu par skaistu māju, ja pilsētā apkures sis-
tēma ir uz sabrukšanas līmeņa. Apkures katli 
nolietojušies, uz trasēm visu gadu var tulpes 
audzēt. Kāpēc nerisina šo svarīgo problē-
mu? Kur skatās pašvaldība kā kapitāldaļu 
turētāja? Mēs sēžam uz īstas pulvermucas. 
Ja noplīst apkures katls, alternatīvas nav, 
bet mēs gribam siltināt mājām sienas...

Jā, mājām vajag remontu, bet tas ir 
tikai un vienīgi dzīvokļu īpašnieku kompe-
tencē, nevis kādu svešas naudas tīkotāju. 
Godīgi, mierīgi jāsēžas pie galda un jāap-

spriež visi par un pret. Attieksme mūsu pil -
sētā pret iedzīvotāju, kurš prasa ko izdarīt 
lietas labā, ir visnotaļ dīvaina vai ignorējoša 
gan no DzKU uzņēmuma, gan pašvaldības. 
Kā tādi sīkumi kā akas ierīkošana, koku no-
zāģēšana, notekūdeņu novadīšana u.t.t ri-
sinās un vispār nerisinās gadu no gada. Es 
nerakstu šos rakstus tikai savās interesēs, 
man vienkārši cilvēki lūdz to darīt, un es to 
daru un darīšu līdz pat valsts kontrolei, jo 
savējie nedzird un neatbild.

Nobeigumā gribu paust Kosmonautu 
ielas 22 iedzīvotāju lūgumu saistībā ar at-
kritumu savākšanu. Tā kā pie mūsu mājas 
nav atkritumu konteineru, lielākā daļa ie-
dzīvotāju izmanto atkritumu savācēju 2x 
nedēļā. Jautājums aktuāls – kā panākt šo 
automašīnu un paspēt iemest atkritumus 
ejošajā mašīnā, Tā vienkārši neapstājas, 
bet lēnā gaitā aizslīd caur mājas pagalmu 
1.10 – 1.30 min. laikā un ne sekundi ilgāk. 
Kā gados vecāki cilvēki, kuri dzīvo 3., 4. 
stāvā to var izdarīt? Pusstundu jāsalst ārā 
un jāgaida, jo pie pretējām mājām auto 
stāv 10 – 15 minūtes.

Izteiktās pretenzijas abiem šoferiem un 
augsti godātajam V. Mālnieka kungam ne-
tiek ņemtas vērā. Un tā, kā dziesmā „skrie-
nam, skrienam...”. Mēs lūdzam vismaz 3 
– 5 min. apstāties šai gaidītajai oranžajai 
mašīnai mūsu pagalmā un gaidām atkritu-
mu konteineru laukuma ierīkošanu.

Novēlu visiem veselību, izturību un 
gaišu, saulainu pavasari! Ar gaišām do-
mām un labi paveiktiem darbiem tiksimies 
nākošreiz.

Vija Eiduka

Tikpat kā aizvadīta apkures sezona, un 
savos rēķinos redzam, kā esam maksājuši 
par siltumu šajā sezonā.

Maksa par apkuri novembrī, decem-
brī, janvārī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
ir daudz mazāka gan mājās ar siltuma skai-
tītājiem, gan mājās bez tiem. Protams, ka 
nekādi siltuma zudumu samazināšanas 
darbi netika veikti, bet apkures izmaksas 
mazākas siltā laika apstākļu dēļ šajos mē-
nešos. Toties februārī sals darīja savu, un 
izmaksas paaugstinājās. Dzīvokļos tem-
peratūras ir ļoti atšķirīgas. Joprojām ir tādi, 
kur, pazeminoties āra temperatūrai, jādzīvo 
12 – 16, labākajā gadījumā 18 – 19 grādu 
temperatūrā, bet ir arī dzīvokļi, kur tempe-
ratūra ir pat līdz 25 grādiem un vairāk. Tas 
nebūt neattiecas uz mājām, kur ir siltuma 
skaitītāji, bet gan uz visām daudzdzīvokļu 
mājām ar centrālo apkuri. Ja dzīvoklis atro-
das 4. stāvā un pie gala sienas, tad nesa-
līdzināt temperatūru dzīvokļos 2., 3. stāvā 
mājas vidū. Svarīgs faktors, kā dzīvokļa 
īpašnieks/ īrnieks ir pats rūpējies par sil-
tuma zudumu samazināšanu. Pie apkures 
izmaksu noteikšanas svarīgi ir, vai mājai ir 
uzstādīts siltuma skaitītājs (pēc likuma tiem 
ir jābūt obligāti), jo, pat nepielietojot īpašus 
siltuma samazināšanas režīmus, starpība 
siltuma patēriņam ar kopējo „katlu” ir ie-
vērojama. Tikai I. Basankovičs sapulcēs 
grib iestāstīt, ka tie ir pāris santīmi, bet 
pārliecinieties paši tabulā (skaitļi iegūti no 
izsniegtajiem rēķiniem šajās mājās dzīvo-
jošajiem).

Apkures sezona noritējusi visumā 
apmierinoši, un var droši teikt, ka šogad 
dzīvokļos bija siltāk un maksājām mazāk. 
Izņemot februāri, nevar saprast, no kurie-
nes radušās tik augstas izmaksas. Pagā-
jušo gadu februāris ilgstoši bija ar lieliem 
mīnusiem, sākot no 10.datuma virs  mīnus 
20 grādiem līdz martam. Šogad mīnus 20 
grādi un vairāk no 1. līdz 10. februārim.

Nesaprotamu iemeslu dēļ iedzīvotāji 
joprojām nesaņem nekādu informāciju no 
DzKU vadības ne par kurināmā izlietojumu, 
ne par siltuma saražošanu, ne zudumiem, 
ne ieņēmumiem. Tā kā apkures izmaksas 
ir samazinājušās, tad arī ieņēmumi DzKU 
ir samazinājušies, kā tas ietekmē DzKU 
darbību – nezinām. Nav informācijas, kāds 

Maksa Ls par m2   
11.2011. 12.2011. 01.2012. 02.2012.

Pils iela 28 0.67 0.81. 0.91 0.93
Pils iela 30 0.64 0.70 0.85 0.90
Pils iela 32 0.58 0.76 1.05 1.01
Kosmonautu iela 22 0.60 0.75 0.91 1.12
Kopā izmaksas pārējām 
daudzdzīvokļu mājām bez 
skaitītājiem (tarifs 35.91 Ls/Mgwh)

0.80 0.91 1.11 1.29

Madonā daudzdzīvokļu mājās vidēji 
(tarifs 35.62 Ls/Mgwh)
Publicēts „Starā” 22.02.2012.

0.59 0.69 0.87 Nav zināms

Ja MANA ISTABA ir arī TAVA ISTABA, 
tad mēs esam draugi!

Ja Tavā istabā valda sajukums, tad es 
nāku Tev palīgā to sakārtot.

Ja, pārkrāsojot istabas sienas, man 
paliek pāri oranžā krāsa, es laipni dalos ar 
to, lai arī Tavā istabā ienāk mājīgums.

Un, kad mūsu istabās viss ir kārtīgs un 

Jauniešu iniciatīvas projekts „MANA ISTABA – TAVA ISTABA”
mājīgs, mēs varam droši un smaidot viens 
otru apskaut, vēlreiz pasaulei apliecinot, ka 
esam draugi un MANA ISTABA ir arī TAVA 
ISTABA!

Vairāk nekā 10 draudzīgi, drosmīgi, 
radoši, aktīvi, interesanti un pasaulei at-
vērti jaunieši no visas Latvijas (Varakļāni, 
Jēkabpils, Pļaviņas, Ērgļi, Nīca, Kocēni, 

Valmiera, Dobele), kuri mitinās Jauniešu 
neformālās grupas „202. istabiņa” telpās, 
kopā ar draugiem no Jauniešu kluba „13.
pirmdiena” ir izveidojuši jauniešu inicia-
tīvas projektu „MANA ISTABA – TAVA IS-
TABA” un nespēj sagaidīt šo vasaru, jo no 
29. jūnija līdz 7. jūlijam viņiem būs lieliska 
iespēja ielūkoties, paciemoties, iedzert tasi 
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Projektu konkurss „SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2012”
Cesvaines, Varakļānu un 

Lubānas novadu pašvaldības, 
sadarbībā ar Nīderlandes Ka-
ralisko Viršu fondu (Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij – 
KNHM) no 2012. gada 1. marta izsludina 
projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēse-
li” Cesvaines, Varakļānu un Lubānas no-
vadu iedzīvotājiem un biedrībām.

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novadu iedzīvotājiem un biedrībām pir-
mo gadu tiek sniegta iespēja piedalīties 
Nīderlandes Karaliskā Viršu fonda iniciatī-
vā. Fonds Nīderlandē darbojas 30 gadus 
un Latvijas novadiem iespēja piedalīties 
šī fonda aktivitātēs ir jau 6 gadus.

Šī iniciatīva 3 gadu garumā iekļauj 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes 
centrs” sniedz valsts apmaksātos pakal-
pojumus par sekundāro veselības aprūpi – 
attiecīgi  diagnostikas kabineti (rentgens, 
laboratorija, ultrasonogrāfi ja), ķirurgs-
traumatologs kā arī dienas stacionārs 
pieņem pacientus tikai ar ģimenes ārsta 
vai speciālista nosūtījumu. Speciālists, 
pie kura nav nepieciešams nosūtījums, ir 
ginekologs, ko nosaka Ministru kabineta 
noteikumi.  Pacienti ar nosūtījumu maksā 
tikai Ministru kabineta noteikumos Nr. 1046 
noteikto pacienta iemaksu, ja nav atbrīvoto 
kategoriju sarakstā pēc šiem pašiem minē-
tajiem noteikumiem. Pacients bez nosūtī-
juma, piemēram, par rentgenizmeklējumu 
maksā no 6 līdz 10 latiem, jo šādu pakalpo-
jumu valsts neapmaksā. 

Varakļānu veselības aprūpes centrs 
sniedz arī zobārstniecības un zobu higiēnis-
ta pakalpojumus, bezmaksas pakalpojumi 
pēc valsts programmas bērniem līdz 18 

kāda novada (vai to apvienī-
bas) iedzīvotāju un biedrību 
ideju īstenošanu. Konkursa 
mērķis ir veicināt Cesvaines, 

Lubānas un Varakļānu novada iedzīvotā-
ju atbildību par savu dzīves vidi un uzla-
bot vietējo dzīves kvalitāti, labiekārtojot 
apkārtējo vidi, organizējot pasākumus 
vai kopīgi izglītojoties. Konkursa fi nansē-
jumu 2012. gadā 100% apmērā nodroši-
na Nīderlandes Karaliskais Viršu fonds. 
Aktivitāšu īstenošanai tas piešķīris 5000 
eiro. Vienam projektam pieejami līdz 700 
Ls, turklāt pēc žūrijas vērtējuma labāka-
jam projektam pienāksies naudas bal-
va 500 eiro apmērā. Savu ideju pieteikt 
var ikviena fi ziska persona, kas ieceres 

īstenošanai spēj pulcināt vēl vismaz 10 
atbalstītājus – kaimiņus, kolēģus vai do-
mubiedrus. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
2012. gada 2. aprīlis līdz plkst. 12:00 Ces-
vaines novada pašvaldības administratī-
vās ēkas 2. stāvā, sekretariātā, Pils ielā 
1A, Cesvainē, vai arī nosūtot pa pastu: 
Pils iela 1A, Cesvainē, Cesvaines novads, 
LV-4871, ar norādi „Konkursam „Sabied-
rība ar dvēseli””.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 5. 
maijam projektu iesniedzējiem pa pietei-
kumā norādīto e-pastu vai tālruni.

Vairāk informācijas www.varaklani.lv 
vai pa tālr. 64860846, 27790015 

Aija Ščucka 

Sociālie un medicīnas pakalpojumi Varakļānu 
veselības aprūpes centrā

gadu vecumam, pieraksts pie zobārsta pa 
tālruni  64860733, pie zobu higiēnista pa 
tālruni 29747004.

Par ārstēšanos dienas stacionārā pēc 
MK noteikumiem jāmaksā pacienta iemak-
sa Ls 5,00 diennaktī, izņemot personas, kas 
atbrīvotas no pacientu iemaksām. Sākot ar 
2012. gada 1. janvār,i visiem dienas stacio-
nāra pacientiem, arī pacientiem ar trūcīgās 
personas statusu, papildus jāapmaksā ēdi-
nāšanas pakalpojumi, ja viņi tādus saņem 
(2 lati dienā par trīs ēdienreizēm).

Varakļānu veselības aprūpes centrs 
reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā un sniedz īslaicīgu sociālo aprūpi 
cilvēkiem, kuri atveseļošanās periodā ne-
spēj sevi aprūpēt. Minētā aprūpe ir maksas 
pakalpojums, sīkāk interesēties pa tālruni 
64860730 vai 29478691.

 Svarīgi zināt, ka veselības aprūpes 
centrā netiek sniegta neatliekamā palīdzī-
ba, kā arī dienas stacionārā netiek ievietoti 

pacienti ar akūtām sāpēm. Iedzīvotājiem 
saslimšanas gadījumā jāgriežas pie sava 
ģimenes ārsta vai neatliekamā situācijā jā-
zvana Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienestam no fi ksētajiem tālruņiem uz 
numuru 03 vai no mobilajiem telefoniem uz 
numuru 112.

Informējam, ka Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta brigāde dežūrē 
Varakļānos dienas laikā, nakts laikā brigā-
de atrodas Viļānos. Iedzīvotājiem, neatkarī-
gi no tā,  neatliekamā palīdzība ir pieejama 
visu diennakti, zvanot pa iepriekš minēta-
jiem tālruņiem.

Jūs varat reģistrēties rindā uz gineko-
loga, ķirurga vai ultrasonogrāfi jas kabine-
tiem, saņemt  sīkāku informāciju vai uzzināt 
speciālistu pieņemšanas laikus, zvanot 
uz reģistratūru darba dienās  no 9.00 līdz 
12.00  pa tālruni 64860733.

vadītāja D. Inķēna

tējas un dalīties savās māju sajūtās ar citas 
istabas iemītniekiem, kuri nāk no 5 bērnu 
namiem un SOS ciematiem (b. n. „Līkumi” 
(Sēlpils), b. n. „Dzeguzīte” (Koknese), Val-
mieras SOS bērnu ciemats, b. n. „Laubere” 
(Ogre), SOS jauniešu māja Iecavā.).

Mēs, „202. istabiņas” iemītnieki, esam 
pārliecināti, ka tur mīt neparasti talantīgi 
bērni un jaunieši, tāpēc, Eiropas Komisijas 
programmas “Jaunatne darbībā” atbalstīti, 
kopā ar saviem draugiem un kaimiņiem 
– mūziķiem, māksliniekiem, personībām – 
projekta „MANA ISTABA – TAVA ISTABA” 
ietvaros, dosimies tūrē, lai iepazītu viņu 
istabas, un aicināsim viņus atvērt pasau-
lei savas talantīgās istabas durvis un kopā 
ar mums sarīkot neaizmirstamus un pavi-

sam lieliskus „Pagalma svētkus” 7. jūlijā, 
Augstā kalna estrādē (Vecpiebalgas nov., 
Dzērbenes pag.), kur bērniem un jaunie-
šiem būs iespēja iemācīties un attīstīt dau-
dzas jaunas prasmes un parādīt, ko viņi 
prot. „Pagalma svētki” būs svētki bērniem 
un jauniešiem, talantiem, radošumam un 
labdarībai, visiem, kuri grib nākt ciemos un 
radīt prieku.

Projekta „MANA ISTABA – TAVA ISTA-
BA” autori no „202. istabiņas” vēlas aicināt 
ikvienu nākt draudzēties, būt mūsu istabas 
biedriem, lai mēs kopīgi varētu palīdzēt un 
atbalstīt talantīgo jauniešu izaugsmi, atvēr-
tu viņiem durvis uz savām istabām un kopī-
gi darītu labus darbus. Mēs gribam uzrunāt 
un aicināt atsaukties pasaulei atvērtus un 

iedvesmojošus cilvēkus ar plašām sirdīm 
un vēlmi aktīvi līdzdarboties vai atbalstīt 
projektu „MANA ISTABA – TAVA ISTABA”, 
lai dotu iespēju bērniem un jauniešiem 
izpausties, parādīt savu talantu, baudīt 
uzstāšanās prieku kopā ar mūziķiem un 
māksliniekiem, sniegtu kvalitatīvu pieredzi 
un iedvesmotu. Katrs, kurš vēlas jebkādā 
veidā palīdzēt, ir aicināts elektroniski sa-
zināties ar projekta koordinatoriem Māru 
Uzuliņu (mara.uzulina@inbox.lv) vai Māri 
Štībeli (mstibelis@gmail.com).

Māra Uzuliņa,
„202. istabiņas” iemītniece 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbal-
stu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Stirnienes ziņas

Skatuves runas konkurss
Saulaini skaistā dienā, 8. martā jeb 

Sieviešu dienā, Stirnienes tautas namā 
notika novada skolu skatuves runas kon-
kurss. Tur pulcējās labākie runātāji gan 
no Varakļānu vidusskolas, gan Murmasti-
nes pamatskolas, gan arī Stirnienes pa-
matskolas.   Stirnienes tautas namā bija 
iespējams aplūkot dažādus roku darinā-
tus darbiņus.

Ar jaukiem ievadvārdiem un Stirnie-
nes pamatskolas ansambļa dziesmām 
pasākums tika patīkami ieskandināts. 
Konkurss norisinājās starp divām klašu 
grupām: 1. – 4. klase un 5. – 9. klase. 
Gan lielie, gan mazie savu darbu bija go-
dam paveikuši, iemācījušies un bezgala 
skaisti norunāja katrs savu mīļāko daiļ-
darbu un arī kādu prozas darbu. 

Pēc galvenās daļas beigšanās, ka-
mēr žūrija cītīgi apkopoja rezultātus, da-
lībniekus aizkulisēs gaidīja gardi kliņģeri 
un tēja.

Kad žūrijas smagais izvērtēšanas 
darbs bija galā, tika paziņoti rezultāti: 
Jaunākajā grupā 1. vietu ieguva Sigita 
Šuste, 2. – Indra Pelša un 3. – Melānija 
Paula Upmale. Vecākajā grupā 1. vieta 
Marutai Stafeckai, 2. – Dārtai Pelsei un 3. 
– Amandai Vingrei. Arī pārējie konkursa 

21. februārī Stirnienes tautas namā 
uz rokdarbu izstādes atvēršanu un jaut-
ru Aizgavēni pulcējās gan pamatskolas 
skolēni, gan apkaimes iedzīvotāji. Mete-
ņi nosvinēti senlatviskā garā ar Varakļā-
nu un Atašienes folkloras kopām – pal-
dies dalībniecēm un vadītājām Kristīnei 
Strodei un Valentīnai Mičulei, kā arī sko-
las folkloras ansambļa dalībniekiem. Ar 
dziesmām, ticējumiem, mīklām, čigānos 
iešanu un rotaļām daudzo skaisto rok-
darbu vidū aizvadītā pēcpusdiena pie-
pildīja puteņu pārņemto pasauli ar gaišu 
līksmību un patiesu savas tautas sakņu 
apzināšanos. 

Līdz ar Gavēni visā kristīgajā pasau-
lē, arī tautas namā iestājas mazliet mie-
rīgāks periods – šai laikā ir aplūkojama 
Stirnienes apkaimes rokdarbnieču izstā-
de, Varakļānu novada skolēni pulcēsies 
uz daiļlasītāju konkursu, būs lekcija par 
pirts zinībām un dažādām ārstniecības 
augu tējām un citi izglītojoši pasākumi. 
Kā ierasts, mazliet jautrāka būs Jezupa 
dīna, kad 18. marta pēcpusdienā uz 
latgaliski smejošu „Prīkšspēli Jezupa dī-
nas prīkšvokorā” aicina apkārtnes ama-
tierteātri. 

Foto – A. Jaunzeme

Stirnienes TN
Visu mēnesi aplūkojama 

Rokdarbu izstade 
darbdienās no 9.00 līdz 16.00

Ieeja brīva

18. martā plkst. 15.00
Latgaliski smejūša 

„Prikšspele Jezupa dinas 
prikšvokora”

Īeja breiva

Skatuves runas konkursa dalībnieki.

1. – 4. klašu grupas uzvarētāji. 5. – 9. klašu drupas uzvarētāji.
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Murmastienes pamatskolā laikā no 
13. līdz 17. februārim norisinājās projek-
tu nedēļa, kuras laikā skolēni paveica 
daudz interesanta.

Projektus varēja veikt gan individu-
āli, gan grupās.

Sākumskolā skolēni strādāja kopā ar 
saviem klašu audzinātājiem un izstrādāja 
kopīgu projektu „Māja”. Projekta ietvaros 
bērni pētīja savas mājas vēsturi un kopā 
ar vecākiem gatavoja  mājas maketu.

Savukārt 5. – 9. klašu skolēni pie 
skolotājiem pieteicās  ar pašu izvēlētām 
projektu darbu tēmām, kas šogad aptvē-
ra plašu interešu loku.

Tēmas bija dažādas, piemēram, 
„Tautības Murmastienē”, „Murmastiene – 
Martas Bārbales dzejā”, „Latgales māks-
linieki – gleznotāji”, „Modes tendences 
gadsimtu līkločos”, „Latvijas hokeja vēs-
ture” un vēl daudzas citas. Daži skolēni 
meklēja vēsturiskās liecības par mūsu 
pagasta ēkām un kultūrvēsturiskajiem 
pieminekļiem Varakļānu novadā.

Vairākas grupas bija pievērsušās 
dabas zinību tēmām, tika izzināts nezinā-
mais fi zikā un bioloģijā. Lai hokeja spē-
lēšana būtu drošāka, sporta skolotāja 
vadībā zēni izgatavoja hokeja vārtsarga  
aizsargtērpu.

Projektu nedēļas ietvaros devāmies 
arī mācību ekskursijā uz Madonas no-
vadpētniecības muzeju, kur apskatījām 
jaunākās mākslinieku izstādes.

Gala rezultāts – projektu darbu pre-
zentācija, un katram skolēnam projekta 
darba novērtējums ballēs.

Šogad ļoti iepriecināja projektu dar-
bu prezentācijas,  kas bija ļoti pārdomā-
tas un vizuāli baudāmas.

Paldies arī skolotājiem, kuri šo neie-
rasto darbu veica radoši un atbildīgi. 

Ingūna Pelse

Projektu nedēļa Murmastienes pamatskolā

dalībnieki saņēma atzinības un pa-
teicības rakstus. 

Varakļānu vidusskolas vecā-
ko klašu skolēni – Kristaps Vingris, 
Māra Uzuliņa un Baiba Greisle runā-
ja savus sagatavotos darbus. Nelielu 
humora devu visiem pasniedza Kris-
taps Vingris, kurš visus pārsteidza 
ar savu atraktivitāti un humora pilno 
runāšanu, līdz ar to viņš izpelnījās 
skatītāju simpātiju balvu. Balvas sa-
rūpēja SIA „Riekstiņi” īpašnieki. 

Izdevies pasākums, un visi ar 
smaidu par spožo sauli, dodoties 
mājās, turpināja svinēt 8. martu. 

 Baiba Greisle Stirnienes pamatskolas ansamblis.
 Skatītāju simpātija 

Kristaps Vingris. 
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Lai skan Varakļānos!Varakļānu kultūras nama senioru sieviešu 
vokālajam ansamblim „Sidrablāses” – 10

Viļānu kultūras nama vokālais ansamblis „Rudens ziedi”.

2002. gadā Varakļānu muzeja telpās 
notika pensionāru saiets, kurā nodibinā-
ja pensionāru klubiņu „Pīlādzītis”. Šajā 
pašā saietā enerģiskā Valentīna Briška 
ierosināja nodibināt arī dāmu vokālo an-
sambli. Idejai radās atbalstītāji un tā jau 
10 gadus dāmas – Olga, Leonora, Leon-
tīne, Valentīna, Zinaīda, Marija, Ģertrūde, 
Aleksandra – dzied senioru sieviešu vo-
kālajā ansamblī „Sidrablāses” skolotājas 
Agnijas Strūbergas vadībā.

Sidrablāšu dāmas ar dziesmu sa-
stapušās jau bērnībā, un tā nākusi līdzi 
arī turpmāk – ganu gaitās, darba gados 
un nu arī pensijā. Dāmas dziedājušas 
dažādos koros un ansambļos, piedalīju-
šās pasākumos daudzos Latvijas nova-
dos un arī ārpus mūsu valsts robežām. 
Dziesma ir organiska viņu dzīves sastāv-
daļa, kura dod kopības sajūtu un šobrīd 
ir savedusi viņas kopā „Sidrablāsēs”.

19. februārī Varakļānu kultūras 
namā senioru sieviešu vokālais an-
samblis „Sidrablāses” ar jauku koncertu 
svinēja savu 10 gadu  jubileju. Pa šiem 
gadiem ir paveikts daudz – dāmas ir 
kuplinājušas Varakļānu pilsētas un no-
vada pasākumus, spodrinājušas Var-
akļānu vārdu vokālo ansambļu skatēs, 
sniegušas koncertus kaimiņu novados 
un priecējušas arī Varakļānu pansionā-
ta iemītniekus. „Sidrablāses” ir viens no 
sirsnīgākajiem un atsaucīgākajiem kul-
tūras nama kolektīviem. Viņu labestība 
un dziesmas mīlestība nevienu neatstāj 
vienaldzīgu.

Sveikt Varakļānu dāmas apaļajā jubi-
lejā bija ieradušies arī draugi no Dekšā-
rēm – folkloras kopa „Kūzuls” (vadītāja 
Inga Stafecka) un Viļāniem – senioru vo-
kālais ansamblis „Rudens ziedi” (vadītāja 
Anastasija Mortukāne), un lauku kapela 
„Bumburneicys” (vadītāja Biruta Vigupe).  

Noslēgumā ansambļa dalībnieces Ma-
rijas Cīrules novēlējums līdzcilvēkiem 
Varakļānos: „Lai ir viss! Bet kaut kā lai 
pietrūkst! Lai ir par ko sapņot, pēc kā il-
goties un tiekties! ”

Kristīne Strode,
Varakļānu kultūras nama 
pasākumu organizatore 

Foto – Kristīne Samušenoka

Dekšāru folkloras kopa „Kūzuls”.Viļānu lauku kapela „Bumburneicys”.

Dzied sieviešu vokālais ansamblis „Sidrablāses”.
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Dzejas krājumu prezentācija bibliotēkā  
Paņem saulstaru plaukstā,

Ielaid to dvēselē savā.
Sildīs tas nedienā aukstā,
Priecēs visbargākā salā.
                         /Alita Svilāne/

Mēs dažādi varam pateikt to, kas 
dzīvo mūsos.  To, kas mūs skumdina 
vai priecē. Mēs varam kliegt, smieties 
un raudāt. Mēs varam paturēt visu dzi-
ļi sirdī un nerādīt to nevienam. Bet tikai 
nedaudzi no mums to uzraksta dzejā.

Starp mums ir šādi cilvēki – Mārī-
te Strode un Alita Svilāne, kas savas  
sāpes, prieku, mīlestību ir ne tikai pie-
rakstījušas sev, bet  izdevušas dzejoļu 
kopkrājumos.   Mārīte ir dzimusi, augusi  
Nagļu pusē, šobrīd dzīvo un strādā Va-
rakļānos. Alita  dzimusi Jūrmalā, un kā 
viņa pati saka: „... pilsētniece, bet dvē-
selē dabas bērns.”  Jau divdesmit  ga-
dus dzīvo netālu no Varakļāniem, šobrīd 
arī strādā Varakļānos.

25. februārī  Varakļānu tautas biblio-
tēkā notika  grāmatu „Lietus. Nostaļģija” 
un „Zem atvērtām debesīm” prezentā-
cija. Katrai no viņām par dzejošanu ir 
savs stāsts. Mārīte dzeju sākusi rakstīt 
jau sen. „Rakstīt sāku, kad apzinājos, ka 
sāpes var izteikt dzejā, tas palīdz, izliec 
visu uz baltas papīra lapas un dvēselē 
ienāks miers. Plašākai sabiedrībai bai-
dījos rādīt savas sāpes. To, ka rakstu, zi-
nāja tikai mamma un viņa raudāja, lasot 
manu dzeju.”  

Mozaīka!
Saplosīta gabalos sīkos                                          
Atmiņu mozaīka tiek likta no jauna.
Man nevajag neviena palīdzību,
Tik savas dvēseles piedošanu!
Es to salikšu –
Krāsainu kā varavīksni.
Dzirkstošu kā rītausmas strautu,
Maigu kā rožlapu,
Un mīlestības piepildītu.
Tā, lai pamostoties no rīta,
Nekas nespētu to izjaukt!
Nevienam, nevienam,  nekad
Es neļaušu vairs tai pieskarties.
Krāsainai.
Dzirkstošai.
Maigai.
Mīlestības piepildītai!
Lai neizjauc pasaules raupjā roka,
To brīnumu, ko saliek sirds! 
                        /Mārīte Strode/

Skolas laikā Mārītes talantu bija pa-
manījusi arī latviešu valodas skolotāja 
un pēc  skolas beigšanas iedrošinājusi 

nepamest rakstīt . Kādā pasākumā  par 
Mārītes  lasīto dzeju bija dziļi aizkustinā-
ta Viļānu radošās kopas dalībniece Be-
tija Berga. Viņa aicināja Mārīti pievieno-
ties radošajam kolektīvam. Lielu paldies 
Mārīte saka Betijai  Bergai, jo viņa bija 
tā, kas  iedrošinājusi dzejoļus parādīt 
plašākai sabiedrībai, tos publicējot grā-
matā.  Un, kā Mārīte pati saka: „Esmu 
strēlnieks, kas uzstāda mērķi un iet uz 
to. Tiklīdz sasniedzu, man vajag jaunu 
mērķi, jo nespēju citādi dzīvot!” 

Alita rakstīt dzeju sāka nesen „... 
pirms kādiem trim gadiem, vajadzības 
spiesta: skolas absolventiem vajadzēja  
ierakstīt grāmatā skaistus vārdus. Sāku 
meklēt izlaidumam veltītos dzejoļus, bet 
tie, kurus atradu, bija tik ļoti dzirdēti, ka 
sapratu – vieglāk uzrakstīt pašai. Tad 
tapa veltījums kolēģiem, un tad jau man 
sāka prasīt, vai nav kas jauns uzrakstīts. 
Katrs dzejolis, ko uzrakstu, ir izjusts, iz-
sāpēts un izlolots – tā ir daļiņa no manis, 
manām domām un jūtām. Kad rakstu, 
dzejolis pārņem mani savā varā un neat-
laiž, līdz nav uzrakstīts.” Alitai  vienkārši  
ieskanas  kāda rindiņa, kas ne vienmēr 
esot  pirmā, tā varot būt arī  pēdējā rin-
diņa dzejolī, bet domas vijas ap to, līdz 
veidojas  viss dzejolis. Viņai patīk rakstīt 
par dabu. 

Debesis rudzupuķu ziediem
Jau drīz, jau ļoti drīz
Asni sprauksies caur sniegiem,
Bērzi sulu pret lapotni dzīs,
Debesis saziedēs rudzupuķu zie-
diem.

Jau drīz, jau ļoti drīz
Saule gozēsies pieneņu pļavās,
Putni  ligzdas krūmājos vīs
Un dziedās ceļmalas kļavās.
Dzīvība uzplauks ik niekā,
Kad lietus pār zemi līs,
Daba gavilēs priekā
Jau drīz, jau ļoti drīz!
                /Alita Svilāne/

Arī  Alita ir Viļānu radošās kopas 
dalībniece un reizi mēnesī kopā ar Mā-
rīti  mēro ceļu uz Viļāniem, lai dalītos un 
smeltos iedvesmu savu domubiedru 
vidū, kuri  klātienē, grāmatu prezentā-
cijā atbalstīja viņas un dāvināja katrai 
veltītu dzejoli.

Paldies par jauko dzejas pēcpus-
dienu. Novēlam iedvesmas bagātus brī-
žus un radošus panākumus. 

Lasītāji! Dzejoļu krājumi  ir pieejami 
bibliotēkā.

Tu tikai nebaidies, ja maza 
sniegpārsliņa
Šonakt izkusīs uz lūpām tavām,
Es tikai būšu atnākusi tevi noskūpstīt!
              /Mārīte Strode/

Lilija
              

No kreisās Mārīte Strode, 
Alita Svilāne.

R. Drozdas foto.

Kopā ar Viļānu radošās kopas 
kolektīvu. 

L. Latkovskas foto.
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Svētki sievietēm Salacgrīvā
 Šā gada 3. martā Salacgrīvas kultū-

ras namā notika Starptautiskās sieviešu 
dienas svinības, kuras organizēja Sala-
cas baseina bibliotēku apvienība „Sa-
lacas bibliotēkas” un Sieviešu tiesību 
institūts (STI). Šādus svētkus (STI) rīko 
kopš 1997. gada, bet gada sievieti – lī-
deri šogad sumināja 6. reizi. 

Salacgrīvā šajā dienā bija ieradu-
šies  dāmas un kungi no visiem Latvi-
jas novadiem – Garkalnes, Rūjienas, 
Gulbenes, Cesvaines, Vārkavas, Krust-
pils, Talsu, Pļaviņu, Madonas, Rucavas, 
Varakļānu, Nīcas, Ogres, Engures, Jē-
kabpils, Rīgas, Alojas, Liepājas, un, pro-
tams, Varakļānu  novada.

Klātesošos svētkos sveica Salac-
grīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs. Viņš pastāstīja, kā 
novada dome sadarbojas ar nevalstis-
kajām organizācijām un konsultatīvajām 
padomēm. „Es priecājos, ka konference 
notiek Salacgrīvā, un uzskatu, ka tikai 
kopā mēs varam darīt lielus darbus, tad 
mēs kļūstam interesantāki, spēcīgāki un 
spējīgāki izdzīvot krīzēs. Katrs viens mēs 
varam pacelt vienu akmeni, bet ja mūsu 
ir daudz un katrs paceļam pa akmenim, 
tad redzam cik lielu darbu varam kopīgi 
izdarīt.” Savā uzrunā STI direktore Laila 
Balga izvērtēja padarīto 2011. gadā un 
runāja par nākotnes plāniem, ko mēs 
kopīgi varētu darīt, lai dzīvotu labāk, ak-
tīvāk. Šogad STI gada balvai bija izvirzī-
tas 24 sievietes līderes no visas Latvijas 
– fantastiskas līderes savos novados, 
kolektīvos, privātuzņēmumos, biedrībās 
– Janīna Ancāne no Vārkavas novada, 
Emīlija Spalve no Galkalnes, Ārija Olan-
de no Rīgas, Laima Barone no Pļavi-
ņām, Valentīna Briška no Varakļāniem, 
Irīna Tīre no Liepājas, Ausma Dzintare 
no Nīcas, Benita Spalviņa no Atašienes 
Krustpils novadā, Ligita Tumanova no 
Madonas, Ināra Reimane no Garkalnes, 
Inta Bergmane no Rīgas, Anna Leivalde 
no Talsiem, Brigita Dreiže no Liepājas, 
Emīlija Vancāne no Talsiem, Ināra Muiž-
niece no Cesvaines, Gundega Zeme no 
Rucavas novada Dunikas, Ilze Līcīte no 
Cesvaines, Biruta Austrupa no Talsiem, 
Terēzija Mackare no Rīgas, Staņislava 
Poče no Varakļāniem, Hedviga Inese 
Podziņa no Salacgrīvas, Valda Stadgale 
no Rucavas, Iveta Valeine no Garkalnes 
un Maiga Sāre no Salacgrīvas novada. 
Skanot Maijas Laukmanes dzejai, kat-
ra nominate saņēma pateicības rakstu, 
skaistus ziedus un sponsoru sarūpētas 
dāvanas.

Mazliet par Varakļānu nominanti  
Sievieti  līderi Valentīnu Brišku. 

Valentīna Varakļānu pilsētā nodi-
bināja pensionāru klubiņu „Pīlādzītis”. 
Vienlaikus noorganizēja senioru vokālo 
ansambli „Sidrablāses” un senoru dāmu 
deju grupu „Vēlziedes”. Jau 10 gadus 
ir senioru dāmu deju grupas „Vēlzie-
des” vadītāja un klubiņā ir kultūras pa-
sākumu organizatore. Valentīna pieder 
pie tādiem cilvēkiem, kuri neatstāj citus 
vienaldzīgus, kuri vienmēr uzrunā sa-
vus līdzcilvēkus. Uzrunā ar savu ārieni, 
ar savu attieksmi pret dzīvi, liek pamanīt 
sevi. Valentīna ir strādājusi par medicī-
nas māsu sanatorijas tipa internātskolā. 
Pēc LVFK institūta pabeigšanas uzsāka 
skolotājas darba gaitas Varakļānu vidus-
skolā. Bija fi ziskās kultūras un veselības 
mācības skolotāja, ārpusklases darba 
organizatore, bibliotekāre, sarīkojumu 
deju un tautu deju skolotāja skolēniem 
un deju kolektīvu vadītāja pieaugušajiem 
Varakļānu kultūras namā un blakus pa-

gastos. Valentīna aktīvi nodarbojusies 
ar sabiedriskās dzīves izpēti Varakļānu 
novadā, vāca senlietas, folkloras mate-
riālus, teikas, pasakas, tautas dziesmas, 
tautas ticējumus, nostāstus, veco ļaužu 
nostāstus. Šie materiāli kļuva par Va-
rakļānu novada Pils muzeja pirmajiem 
eksponātiem. Valentīna mīl ceļot, ir lep-
na par savu ģimeni. Kopā ar vīru Viktoru 
savos kopējās dzīves 50 gados ir uzau-
dzinājusi divus krietnus sportiskus dēlus. 
Vienmēr abi ir nomodā par saviem trim 
mazbērniem, kuri pašlaik jau ir studenti. 
Valentīna ir vienmēr atsaucīga un aktīva, 
izdomas bagāta sabiedriskajā dzīvē. Ra-
došu ideju pārpilna ar reālu, vērtējošu 
skatu uz sadzīves, kultūras, sporta, saim-
nieciskajiem un politiskajiem procesiem. 
Valentīna ar savu radošo aktivitāti palīdz 
Varakļānu sievietēm uzlabot dzīves kva-
litāti un celt pašapziņu. Viņas vadītā deju 
grupa „Vēlziedes” ar savu programmu 
ir uzstājusies visos Latvijas novados un 
arī Rīgā. Valentīna līdzdarbojas visos 
pensionāru klubiņa kultūras pasākumos, 
apmeklē teātru izrādes arī Rīgā, piedalās 
ekskursijās pa Latviju un ir bijusi arī citās 
valstīs. Kā saka deju grupas „Vēlziedes” 
sievietes, Valentīna neļauj mums iesīkstēt 
un novecot. Ar viņu nekad nav garlaicīgi. 
Viņa noteikti ir tā sieviete, kura, pieskaro-
ties pasaulei, padara to labāku.

Apsveikuma vārdus konferences da-
lībniecēm un gada balvas pretendentēm 
teica ne tikai STI valdes priekšsēdētāja 
Laila Balga, bet arī LSDSP Sieviešu ap-
vienības valdes priekšsēdētāja Simona 
Kalniņa. Klātesošos sveica un uzrunāja 
Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkla vadītāja Inete Ielīte. Cie-
nījamā cesvainiete Ināra Muižniece rādīja 

Sievietes pēc apsveikšanas un godināšanas.

Sievietes līderes no Varakļāniem.
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17. martā plkst. 18:00
Tautas deju kolektīvu KONCERTS 
„DEJĀ VIRMO PAVASARIS”
Piedalās vidējās paaudzes un senioru 
deju kolektīvi
Ieeja – brīva. Laipni lūdzam!

24. martā plkst. 17:00
Austrumu deju studijas 
„ŠEHEREZĀDE” koncerts
Koncertu kuplinās vēderdeju grupa 
no Preiļiem „Malika” un no Balviem 
„Samra”
Ieeja par ziedojumiem

25. martā 
Varakļānu KN tautas deju kolektīvi 
piedalās skatē Madonā
Vēlam veiksmi, lai raits dejas solis!

savus darinājumus – štātes un pelerīnus, 
kas dara ikdienas tērpu oriģinālu un in-
teresantu. Konferences dalībnieces pie-
ņēma Sieviešu tiesību institūta izstrādāto 
politisko rezolūciju, kura tapusi saistībā 
ar Starptautisko Sieviešu solidaritātes 
dienu, kuru pasniedza LSDSP Sieviešu 
apvienības valdes priekšsēdētājai Si-
monai Kalniņai. Sieviešu tiesību institūta 
2011. gada balvas sieviete – līdere ir Val-
da Stadgale no Rucavas. Saņemot balvu 
(Ls 300) un pateicības rakstu, rucaviete 
Valda Stadgale ir ļoti pārsteigta – „visu 
mūžu esmu strādājusi, negaidot uzslavu 
un atzinību. Nekas nav labāks, kā strādāt 
priekš citiem. Pasākumā tika sveikta Lai-
la Balga savā lielajā jubilejā. Apsveiku-
mā no varakļāniešiem savu dzeju lasīja 
mūsu novada dzejniece Mārīte Strode. 
Pasākumu krāšņāku darīja Salacgrīvas 
kultūras nama pašdarbnieki un Latvijas 
mājamatnieku izstāde – tirdziņš.

Paldies visiem apsveicējiem – ģime-
nei, varakļāniešiem, Varakļānu novada 
domes un Varakļānu kultūras nama pār-
stāvei un pārējiem sveicējiem.

Cienījamās  sievietes, gribu Jūs 
uzrunāt dzejnieces Mārītes Strodes vār-
diem:

Tici! Tam pavasara cīrulim, ka  tevī ir 
tik daudz mīlestības sirdī.

Tu atradīsi spēku to stipro, kas  tevī 
vienmēr ir bijis un nenodziest nekad.

Tu esi uguns liesma, kas vienmēr 
gaiši degs!

Ar cieņu, Staņislava Poče,
Biedrības PAP  un STI PIC vadītāja

Jaunumi un aktualitātes VARAKĻĀNU KN
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas un papildinājumi

Marts, ziemas pēdējais uzvaras 
sauciens un pavasara pirmais čuksts...

 J. Gleizda fotogrāfi ju izstāde būs 
apskatāma līdz 10. aprīlim

Aprīlis, eņģeļu mēnesis. 
Varbūt tas ir tāpēc, ka aprīlis ir tik pilns 
ar žilbinošu saules gaismu. Varbūt 
tāpēc, ka zeme šķiet kļuvusi zaļāka. 
Varbūt tāpēc, ka šā mēneša svarīgākā 
iezīme ir atdzimšana. Vai tāpēc, ka mūsu 
garastāvoklis uzlabojas! 

1. aprīlī (svētdien) plkst. 15:00
Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā 
„Rokasspiediena attālumā ...”
Koncertā piedalās Oranžā kora meitenes: 
Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļaksa
Mūziķi: Ēriks Upenieks (akustiskā ģitāra), 
Alex Mercy (akustiskā ģitāra), 
Viktors Veļičko (kontrabass), 
Nauris Bartusevičs (sitamie instrumenti)
Biļešu iepriekšpārdošana Varakļānu KN 
administrācijā, cena  Ls 3 – 5

8. aprīlī plkst. 22:00
DISKOTĒKA
Pozitīvs elektroniskās deju mūzikas 
pasākums, organizē un tehniski 
nodrošina IDS idsgrupa.lv
Ieeja Ls 2,- 

9. aprīlī 
LIELDIENU KONCERTS. 
Piedalās Varakļānu KN dziedošie kolektī-
vi. Sieviešu koris „Dzelvērte” svin 
35 gadu jubileju

Sieviešu koris „Dzelvērte” un sieviešu 
vokālais ansamblis „Sidrablāses” 
gatavojas skatei!
Vēlam veiksmi, lai skanīgas balsis!

Informācija pa tālruņa numuriem: 
648 60 964, 29240684 (BITE), 
26321579 (O karte)

Dīvkolpojumu korteiba 
2012. goda MARTA mēnesī

Gavieņa laikā dorbdīnos Krista ceļš: 
trešdīnos un pīktdīnos plkst. – 17:30
svātdīnos plkst. – 10:30

18.03. – III MĒNEŠA  – IV GAVIEŅA 
SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Vesperu vītā Ryugtos sopes

19.03. – pirmdīna – 
SV. JEZUPA SVĀTKI – leli svātki
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Pauneņu, Stabulnīku 
un Leimaneišu s. t.

25.03. – IV MĒNEŠA – V GAVIEŅA 
SVĀTDĪNA
Gavieņa rekolekciju I dīna
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Vesperu vītā Ryugtos sopes

26.03. – pirmdīna –
 KUNGA PASLUDYNOŠONAS SVĀTKI 
– leli svātki – Atlaidas
Gavieņa rekolekciju II dīna
sv. Mises plkst. 9:00; 12:00 un 18:00  
Rūžukrūni dzīdos: Leimaņu, Stradeņu 
un Broku s. t.

27.03. – ūtrdīna – Gavieņa rekolekciju 
III dīna
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00
Ryugtos sopes 
Rekolekciju nūbaigums
 
 

Stērnīnes draudzē
1. aprīlī Pyupūlsvātdīna 
plkst. 12.30 sv. Mise

5. aprīlī Lelō Catūrtdīna 
plkst. 13.30 Krystaceļš
plkst. 15.00 dīvkolpōjums

6. aprīlī Lelō Pīktdīna 
plkst. 9.30 Krystaceļš
plkst. 11.00 dīvkolpōjums

7. aprīlī Lelō Sastdīna 
plkst. 11.00 Krystaceļš
plkst. 13.00 dīvkolpōjums 
Svētej guni, yudini, Lēldiņu ēdīņus
     
8. aprīlī Lēldīnes 
plkst. 7.00 procesija un sv. Mise

22. aprīlī Sv. Jura atlaidas
plkst. 12.30 sv. Mise un procesija
Svētej zyrgus un automašīnas
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sadaļu – „Veselības aprūpe/Sociālā 
aprūpe”. Es ēnoju ķirurgu Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcā, 
profesiju, kur nepieciešama precizitāte 
un vērība, vienotas komandas darbs 
un, protams, zināšanas. 

Ja kāds man jautā par Ēnu dienu, 
tad visspilgtākais, ko atceros, ir operā-
cijas vērošana. Ja varat iedomāties se-
riāla „Doktors Hauss” operācijas zāli, 
kur tikai dažu metru attālumā aiz stikla 
operāciju vēro jaunie ārsti, studenti, tad 
spēsiet arī iztēloties, ka arī es nokļuvu 
šādā situācijā. Lai gan operācija ilga 
gandrīz divas stundas, tās vērošanas 
laiks likās izmērāms vien 20 minūtēs. 
Likās, ka ķirurga veiklās rokas darbo-
jas pat bez paša klātbūtnes, jo visas 
darbības, kas neskaitāmā virknē seko-
ja cita citai, šķita tik precīzi aprēķinātas 
un secīgas. Kad paspēju vien apjaust, 
ka operācija tuvojas beigām, par to jau 
sāka liecināt šuvju uzlikšana virs pirms 
tam tik plaši atvērtā vēdera dobuma. 

Protams, kā jau katru gadu, gadī-
jās arī pa kādam svaigo asiņu smaržas 
nepanesējam un pēkšņajiem ģībējiem, 
bet par laimi, es nebiju to vidū, un tieši 
tāpēc, es uzskatu, ka Ēnu dienai nav 
tikai teorētiska nozīme, Ēnu dienā mēs 
– skolēni un topošie Latvijas strādājo-
šie, spējam paši sev apliecināt, ko vēla-
mies darīt nākotnē, jo bieži vien to nav 
nemaz tik viegli izlemt, bet Ēnu diena 
dod mums iespēju to noskaidrot. 

Līga Stafecka 10. kl.
15. februārī piedalījos ēnu dienā. 

Ēnoju Rēzeknes Augstskolā dizaineri/
lektori Diānu Apeli. Iepazinos ar inter-
jera dizainera profesiju. Klausījos otrā 
līmeņa profesionālā bakalaura prog-
rammas „interjera dizains” prezentā-
cijā, iepazinos ar dažādu programmu 
studentu radošo darbu. Bija iespēja re-
dzēt maketēšanas izstādes. Klausījos 
lekcijas, kā arī iepazinos ar skolu. Pēc 
tam visiem ēnotājiem bija noslēguma 
pasākums ar pārsteiguma balvām un 
viedokļu apmaiņu par pavadīto dienu. 
Priecājos, ka man bija tāda iespēja. Ie-
guvu jaunas zināšanas un paziņas!

Daiga Sondore 10. kl.
15. februārī, kad, kā visi zinām, ir 

„ēnu diena”, ēnoju izglītības psiholoģi 
no Madonas – Margrietu Broku. Tieši 
tajā dienā konsultācijas notika parastā 
lauku pamatskolā. Guvu ieskatu gan 
konsultācijā ar kolektīvu, gan privātās 
konsultācijās. Vēroju to, kā tikai no īsas 
sarunas psiholoģe spēja tik daudz pa-

teikt par svešu cilvēku, tā raksturu un 
problēmām. 

Arta Mozule
Šogad Ēnu dienas man bija nece-

rēti veiksmīgas, jo izturēju lielu atlasi un 
ieguvu iespēju ēnot kruīza kuģa asis-
tentu. Man ēnu dienas notika ilgāk kā 
citiem, no 14. līdz 16. februārim, kad ar 
Tallink kuģi „Romantika” devos kruīza 
braucienā Rīga–Stokholma–Rīga. 

Ēnu dienu laikā iepazinos ar kuģi, 
kuģa personālu, redzēju, kā norit darbs 
uz kuģa un kādi pienākumi ir kruīza 
kuģa asistentei. Kopā ar savu ēnoja-
mo Ilzi vadīju karaoki, spēles bērniem, 
loteriju, sagaidīju pasažierus un pat 
piedalījos mācību trauksmē. Tā kā dar-
badienas beidzās tikai divos naktī, tad 
iepazinu šo amatu no visām pusēm, arī 
man bija jāievēro kuģa „dress code” un 
jāpusdieno kopā ar kuģa darbiniekiem. 
Šīs dienas uz kuģa bija vērtīga piere-
dze un labi pavadīts laiks. 

Māra Uzuliņa
Ēnu dienā man bija lieliska ie-

spēja satikt, aprunāties, padiskutēt 
un mazliet iepazīties ar Dailes teātra 
režisoru Mihailu Gruzdovu. Biju patī-
kami pārsteigta, jo M. Gruzdovs izrā-
dīja patiesu ieinteresētību visas dienas 
garumā un bija atvērts visiem maniem 
jautājumiem, deva padomus un ietei-
kumus. Ļoti interesanti bija redzēt iz-
rādes „12. diena“ mēģinājumu, satikt 
un aprunāties ar ļoti daudziem Dailes 
teātra aktieriem, režisoriem un citiem 
radošajiem darbiniekiem, izstaigāt 
Dailes teātra neiepazītās telpas, kā arī 
noslēgumā noskatīties izrādi „Gūstek-
nis pilī“. Režisors neplānoti ļāva pieda-
līties arī Latvijas Kultūras Akadēmijas 
aktieru 3. kursa nodarbībā. Tā kā pati 
vēlos studēt teātra režijas mākslu, šī 
bija ļoti vērtīga pieredze – redzēt te-
ātri no sākuma līdz beigām, saprast, 
izzināt un atklāt gan pozitīvās vērtības, 
gan skarbo pusi. Visa diena bija pie-

Ēnu dienas
Ēnu dienu  mērķis ir veicināt un 

pilnveidot skolēnos radošo potenciālu 
un uzņēmējspējas, paplašināt skolēnu 
redzesloku un izpratni par nepiecieša-
majām zināšanām un prasmēm, kas 
jāapgūst, lai varētu sevi pilnvērtīgi rea-
lizēt iecerētajā nākotnes profesijās. Tās  
organizē Biznesa izglītības biedrības 
Junior Achievement – Young Enterprise 
Latvija (JA-YE Latvija) un Swedbank.

Šogad Ēnu dienā piedalījušās 422 
organizācijas, piedāvājot skolēniem 
ēnošanai vairāk kā 4900 vakances. Re-
ģistrēto skolēnu skaits pārsniedzis 10 
000, taču patiesais Ēnu dienas dalīb-
nieku skaits ir vēl lielāks, jo daļa skolē-
nu ēnu devējus uzrunāja individuāli. 

Arī Varakļānu vidusskolas skolēni 
piedalījās Ēnu dienās. Viens otrs no 
viņiem ir izturējis pamatīgu konkursu – 
pat 90 cilvēki uz vienu ārsta – ķirurga  
vakanci (Z. Zalužinska 10. kl.). Prieks, 
ka iespēju būt par  Eiropas Parlamenta 
ēnu 40 pieteikumu konkurencē ir izcīnī-
jusi Linda Vanaga (11.a kl.) un kopā ar 
vēl  2 Latvijas skolēniem dosies ēnot uz 
Eiropas parlamentu.

Viennozīmīgi jāatbalsta mūsu sko-
lēnus gan skolotājiem, gan vecākiem. 
Rezultāti  skolēnos rada pozitīvu domā-
šanu. Skola maksā dalības maksu šajā 
organizācijā,  paverot  mūsu skolēniem 
ārkārtīgi plašas iespējas. Arī nākamgad 
februāra vidū  www.enudiena.lv būs 
iespēja izvēlēties profesiju vakances 
(no 7. klases sākot).  Aicinām vecākus 
kopā ar bērniem izpētīt piedāvājumus 
un atbalstīt. 

M. Selicka

Zane Zalužinska 10. kl.
Šogad Latvijā Ēnu diena notika jau 

12. reizi, un pirmo reizi arī es kļuvu par 
„ēnu”. Man nebija ilgi jādomā, lai iz-
lemtu, ko un kur gribu ēnot. Jau atverot 
Ēnu dienas mājas lapu, es atradu īsto 

No kreisās: Zane Zalužinska, Daiga 
Sondore, Līga Stafecka.
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Veiksmīgs 
starts

2012. gada janvārī Jēkabpilī noti-
ka Latvijas ziemas čempionāts viegl-
atlētikā.

Tajā tiesības piedalīties izcīnīja 
Varakļānu vidusskolas 6. klases skol-
nieks Rihards Juška.

Apsveicams ir viņa starts repub-
likas mēroga sacensībās. B vecuma 
grupā Rihards ieguva otro vietu 3 kg 
lodes grūšanā (10.20 m).

Policijas informācija
08.02. Varakļānos, Rīgas ielā 13, 

dega elektrības vads.
09.02. Varakļānu pag., ceļa Rēzek-

ne–Jēkabpils 58. km pils. V. vadīja ve-
losipēdu alkohola reibumā, pārbaudē 
konstatētas 1.52 promiles alkohola.

13.02. Varakļānu KN , 1. Maija lau-
kumā 4, dega dūmvads.

18.02. Rēzeknes slimnīcā ievietots 
mazgadīgais K., kurš bija guvis galvas 
traumu, izkrītot no gultas.

20.02. Varakļānu pagasta „Po-
čos”, dega istabas grīda.

24.02. Varakļānos, Jaunatnes ielā 
2, sporta nodarbību laikā pils. E. guva 
plaukstas traumu.

28.02. Rēzeknes slimnīcā ievie-
tots pils. S., kurš piekauts savā dzīves 
vietā Varakļānos.  

M. Lindāns

pildīta, izdevusies un patiešām, patie-
šām nenovērtējama.

Linda Vanaga 11. kl.
Šogad Ēnu dienā apskatīju studiju 

programmu „Rakstveida un mutvār-
du tulkošana” Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā. Tā bija ļoti vērtīga pieredze 
ieskatīties studentu mācību procesā, 
kurš arī man nav pārāk tāls, kā arī izvēr-
tēt tulka profesijas darba pienākumus, 
to atbilstību manām nākotnes vēlmēm 
un arī uzzināt par studiju iespējām šajā 
skolā. Pavadot pāris stundas kopā ar 
jaukiem, radošiem cilvēkiem, ieguvu 
vērtīgas zināšanas, piedalījos spāņu 
valodas mācību procesā, uzzināju par 
studijām BSA un arī dažādām aktivitā-
tēm, kurās iespējams piedalīties. Iesa-
ku visiem vidusskolēniem izmantot ie-
spēju un būt par ēnu kādam, kas šķiet 
saistošs un interesants.

Linda Juste 7. kl.
Ēnu dienu pavadīju Varakļānu 

bērnudārzā „Sprīdītis”. Ēnoju jautro 
grupiņas „Pīlādzītis” audzinātāju Inesi 
Poļaku. Rīts sākās ar brokastīm, vēlāk 
notika prezentācija par profesijām. Pēc 
pusdienām devāmies uz SIA „Meļņi” 
servisu, kur daudz ko uzzinājām par 
automašīnu remontēšanu. Pēc klusās 
stundas palīdzējām bērniem piecel-
ties, apģērbties, paēdām launagu, un 

tad tik sākās jautrība. Kopā ar bērniem 
taisījām zupas, rotaļu namiņu, plast-
masas tortes un likām puzles. Diena 
bija izdevusies! Ceru, ka šī pieredze 
noderēs nākotnē un es izvēlēšos bēr-
nudārza audzinātājas profesiju.

Inese Vīča 8. kl.
Ēnu dienās 2012 es ēnoju Rīgas 

49. vidusskolas sporta skolotāju Ive-
tu Cauni. Šo skolu es izvēlējos, jo šai 
skolai ir sporta novirziens un tā ir sla-
vena Baltijas valstu mērogā. Skolotāji 
ar lielu atbildību gatavojas katras die-
nas stundām, jau iepriekš tiek sagata-
voti vingrinājumi katrai stundai. Skolā 
skolotājs strādā ar katru skolēnu. Šajā 
dienā man bija iespēja salīdzināt Rī-
gas skolas un mūsu skolas sporta pa-
sniegšanas stilu un tehniku. Es ieguvu 
lielāku informāciju, izpratni par sporta 
skolotājas amatu. Es sapratu, ka varē-
tu iet mācīties šajā profesijā. 

LPKS „Vidzemes 
agroekonomiskā 
kooperatīvā sabiedrība 
dārzkopības preču veikals 
uzsāk jauno darba sezonu 

2012. gada 15. martā
Piedāvājam:

minerālmēslus;• 
augu aizsardzības līdzekļus;• 
graudaugu, kartupeļu, zālāju sēklu;• 
sēklas, sīksīpolus, kūdras substrātu, • 
mēslošanas līdzekļus mazdārziņiem, 
plēves, dārzkopības inventāru u.c.

Veikala darba laiks:
Darba dienās no 8 līdz 16
No aprīļa strādāsim arī 
sestdienās no 9 līdz 12

Adrese: Varakļānu pagasts „Kokari” 
Tālrunis 64866444

mob. t.: 29428890, 26311023

Zemnieku, amatnieku un 
mājražotāju tirdziņš LĪVĀNOS
23.03.2012. un 05.04.2012. un 

turpmāk katru ceturtdienu 
10.00 – 20.00 pie MAXIMAS XX, 

Domes ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā 
notiks zemnieku, amatnieku un 

mājražotāju tirdziņš „EKO tirdziņš”.

Aicinām piedalīties visus zemniekus, 
amatniekus un mājražotājus arī no 

Varakļānu novada.

Pieteikumiem: T. 29983029 
e-pasts: sia.niose@inbox.lv



„VARAKĻÕNĪTS” 2012. gada marts16

Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciā-
ļiem parakstītajos raktos izteiktie viedokļi 
ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. At-
zīdams preses brīvības principus, „Varaklõ-
nīts” sekmē dažādu uzskatu publicēšanu. 
Anonīmus rakstus redakcija nepieņem.

2012. gads Nr. 3 (216)

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25
Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650

Redaktore: A. Jaunzeme
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv

Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983

Tirāža: 750 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

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

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par

FEBRUĀRĪ MIRUŠAJIEM:
Sprūdžs Pēteris – 87
Zalāns Jāzeps – 85
Dūda Antons – 81
Strode Herta – 74

Roziņš Andrejs – 67
Stafecka Anastasija – 85

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edītei 
Kulbergai un viņas ģimenei,
māmiņu kapu kalniņā guldot.

Bijušās klasesbiedrenes 
Kristīne, Daiga, Rasma

Daudz dieniņu mūžiņā –
Citas vieglas, citas smagas,
Smagāka tā dieniņa,
Kad pietrūka māmuliņas.

Šajā skumju brīdī esam kopā ar Ritu 
un Jāni Latkovskiem, atvadoties no 

vīramātes un mātes.

Viktorijas aptieka un ārsta palīgs 
V. Veipa

Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, māt!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jānim Eriņam ar ģimeni, 

māti un vecmāmiņu guldot zemes klēpī.

Dzīvokļa kaimiņi Strodi

Mums jāiesien ir zaļā pavedienā
Viss mātes nodzīvotās dzīves stāsts –
Gan nebeidzamu rūpju pilnās dienas,
Gan skopo prieka stundu klusais 
glāsts.

Izsakām patiesu līdzjūtību JĀNIM 
Latkovskim ar ģimeni, māmulīti un 
vecmāmiņu mūžības ceļa pavadot.

Anna un Aloizs Strodi
Marija un Jānis Poļaki

Vai no tālās mūžības ciemos
Kādu reizi vēl atnāksi, māt?
Kas mums savu svētību iedos?
Mūžs Tavs pārtapis
Atvadu ziedos...
 (K. Apšukrūma)

Kad izskan atvadu vārdi un sveces 
izraud smaguma sāpi, mūsu klusa 

līdzjūtība un mierinājuma vārdi 
Jānim, Elzai, Jurim, māmuļu 

Antoņinu Eriņu mūžības gaitās pavadot.

Zeimuļu, Stikānu, Eiduku, 
Rimšu ģimenes

Tu gāji bez atvadām projām
Tā, it kā vēl neaizietu;
Viens mirklis, un jau par vēlu,
Un neizdzīvota palika dzīve...
Un neizteikti palika vārdi...

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ainai, Ilonai 
un tuviniekiem, vīru, tēvu, vectēvu 

mūžībā pavadot.

Kāpņutelpas kaimiņi Rēzeknes ielā 4

Izgaist mūžs kā sveces liesma,
Izdziest tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskars.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Elvim, 
vectēvu mūžībā pavadot.

Varakļānu vidusskolas 9.b klases 
skolēni, vecāki un audzinātāja

Sirsnīgi pateicamies radiem, kaimiņiem, 
draugiem, darba biedriem, tēvam 

Augustīnam (Vladislavam Lapelim), 
visiem, visiem cilvēkiem, kad dalīja 

bēdu smagumu, pavadot mūsu mīļo 
Andreju Roziņu pēdējā gaitā.

Piederīgie

Ir marts, aiz muguras neparastā 
ziema. Sākam klausīties putnu 
dziesmas, skatām pirmo 
sniegpulkstenīti, gaidām krāšņo 
tulpes ziedu, tveram silto saules staru 
un domājam par pavasara silto saules 
staru un darbiem dārzā... 
Tikai Juri šis pavasaris vairs 
nesveicinās, neuzrunās un neaicinās 
dārza darbos...
Kad satumst pavasara visgaišākā 
diena un bēdu smagums spiež mūsu 
Aņas sirdi, izsakām patiesu līdzjūtību, 
vīru Juri Vilkaušu pāragri smilšu kalnā 
pavadot.
Dārza kaimiņi: Mālnieki, Cakuli, Indāni, 

Eiduki, Briška S.

Vairs viņa nav. Laiks rauj mūs tālāk,
Mēs savu dzīvi dzīvojam.
(..)
Viņš nomiris, bet neaizgājis,
Viņš sevi atstājis starp mums.
Kāds savāds stiprums viņā mājo,
Ja viņš joprojām līdzās mums.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Annai 
Vilkaušai, no vīra uz mūžu atvadoties.

Mājas iedzīvotāji

Tik pēkšņi mēs aizejam – 
Tā – pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei 
Annai Vilkaušai, 

pavadot mūžībā dzīvesbiedru.

Varakļānu veselības aprūpes centra 
kolektīvs

Pārdod 4-istabu dzīvokli 
Murmastienē, Jaunatnes ielā 7. 

Labā stāvoklī, nokārtota 
Zemesgrāmata. Malkas centrālā 
apkure, kamīns, jauni radiatori, 
boilers siltajam ūdenim, tualete, 

vanna. Klāt garāža, pagrabs, 
mazdārziņš. Jauki un klusi kaimiņi. 

Nāc un dzīvo! T. 29375251

Pārdod lapu koku malku, ar piegādi 
3m garu vai sagrieztu klučos.

Raksta pavadzīmes (sociālajam 
dienestam).

T. 29480554,  Ivars

Pārdod sausu saskaldītu malku.
Iespējama piegāde.

Kravas cena ar piegādi – Ls 80.00
T. 26563524

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999


