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Atbalstīsim savējos

Varakļānu kultūras nams aicina 
uz tradicionālo sadziedāšanos bēr-
nus un jauniešus no Varakļānu un 
kaimiņu novadiem!

Ja Tev patīk dziedāt un Tu pie-
dalies muzikālos konkursos, muzicē 
ikdienā vai pats saceri dziesmas, būsi 
mīļi gaidīts šajā pasākumā! Dalībnie-
kus aicinām izpildīt divas dziesmas, 
pēc brīvas izvēles. Iepriekš saskaņo-
jot, piedāvājam telpas mēģinājumiem 
un koncertmeistaru (apmaksā kultū-
ras nams).

Anketas pieejamas Varakļānu 
novada mājaslapā vai interesēties 
Varakļānu kultūras namā. Aizpildītu 
dalībnieka anketu sūtīt uz e-pastu: 
kristine-strode@inbox.lv vai atnest v vai atnest v
uz Varakļānu kultūras namu līdz 22. 
oktobrim. Lūgums aizpildīt visas an-
ketas ailītes!

Tālrunis uzziņām: 27790017 
(Kristīne)

Pēc pasākuma uz dejām aicina 
grupa „BRUĢIS”.

Pasākuma dalībniekiem ieeja – 

Skatoties iecienīto TV raidījumu 
„Dziedošās ģimenes”, bijām patīkami 
pārsteigti, ka atkal atskan Varakļānu 
vārds. Pirmo atlasi izturējusi un finālā ie-
kļuvusi Raģeļu-Zepu ģimene.

Tas, ka visa Raģeļu ģimene ir ļoti 
muzikāla, zināms ikvienam novada iedzī-
votājam. Mamma Zinaida ilgus gadus va-
dīja kultūras nama folkloras kopu, dzied 
baznīcas korī. Arī visi četri bērni  saistīti 
ar mūziku.

Kā tad radās doma piedalīties šajā 
šovā? Izrādās, ka šo domu jau ilgāku 
laiku savā galvā perinājis Agneses dēls 
Rinalds, kurš mācās Rīgas Tehniskajā ko-
ledžā. Pats gan nav ieguvis profesionālu 
mūzikas izglītību, bet pašmācības ceļā 
apguvis ģitāras spēli.

Tā nu ģimene tika pieteikta atlases 
konkursam, nekas cits neatlika, kā saor-
ganizēt savējos. Nemaz tik viegli nav gājis. 
Mammai Agnesei un brālim Rimandam 
bija jāpiekrīt gribot negribot. Vecmamma 
atteikusies kategoriski, tāpat arī Agneses 
māsa Bernadeta. Teresija ar meitām En-
diju un Sabīni ļāvās pierunāties. Arī brālis 
Jānis apsolījās nedaudz piebungot. 

Tā izveidojās Raģeļu-Zepu ģimenes 
ansamblis.

Agnese ikdienā strādā Varakļānu 
mūzikas skolā, māca bērniem klavier-
spēli, vada ansambļus, spēlē baznīcā. 
Agnese jaunākais dēls Rimands mācās 
Varakļānu vidusskolas 12. klasē, beidzis 
bērnu mūzikas skolu, klavieru klasi.

Teresija ir Murmastienes un Stir-
nienes pamatskolas mūzikas skolotāja, 
vada ansambli un folkloras kopu Barka-
vā, ansambli Murmastienē, spēlē Bar-vā, ansambli Murmastienē, spēlē Bar-vā, ansambli Murmastienē, spēlē Bar
kavas baznīcā. Endija mācās Varakļānu 
vidusskolas 11. klasē, beigusi bērnu mū-
zikas skolas flautas klasi, interesē sports, 
mūzika. Sabīne mācās Murmastienes pa-
matskolas 8. klasē, mūzikas skolā mācās 
spēlēt klavieres un flautu, patīk rokdarbi, 
aktīvi nodarbojas ar sportu.

Ansamblī dzied arī Armīns Apeins – 
Rīgas kultūras koledžas audzēknis, jau 
skolas gados bija dīdžejs un šo nodarbi 
turpina arī tagad. Armīns ir talantīgs jau-
neklis, kurš meklē savu ceļu dzīvē.

Tā mēs atkal ik svētdienas vakaru tu-
rēsim īkšķus par SAVĒJIEM. Lai viņiem iz-
dodas pārvarēt uztraukumu un nodziedāt 
pēc savām spējām! Spiedīsim pogas!

Aina Jaunzeme
Foto no ģimenes arhīva

Bērnu un jauniešu mūzikas svētki 

„Lai skan 
Varakļānos”

2012. gada 3. novembrī
Varakļānu kultūras namā

Pasākuma dalībniekiem ieeja – 
brīva.



„VARAKĻõNĪTS” 2012. gada oktobris2

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

PROTOKOLS 

2012. gada 27. septembrī 
Nr. 10

1. Par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2013. – 2020. gadam pir-
mās redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai.

2. Par īslaicīgas sociālās aprūpes 
maksas pakalpojuma izcenojuma ap-
stiprināšanu

1. Apstiprināt īslaicīgas sociālās ap-
rūpes pakalpojumu izcenojumus SIA 
„Varakļānu veselības aprūpes centrs”, 
nosakot:

1.1. īslaicīga sociālā aprūpe, ne-
iekļaujot personiskās higiēnas preces 
un pastāvīgi lietojamos medikamentus 
– diennakts maksa Varakļānu novada ie-
dzīvotājam LVL 7,00, citu novadu iedzīvo-
tājiem LVL 7,50;

1.2. īslaicīga sociālā aprūpe, nodro-
šinot personai nepieciešamos medika-
mentus, ārstnieciskos materiālus un per-
soniskās higiēnas preces pilnā apmērā 
– diennakts maksa Varakļānu novada ie-

dzīvotājam LVL 8,50, citu novadu iedzīvo-
tājiem LVL 9,50.

3. Par deputāta pienākumu pildīša-
nu bez atlīdzības.

4. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par 
nodokļa atbalsta pasākuma piemēro-
šanu nekustamā īpašuma nodoklim 
Varakļānu novadā” apstiprināšana.

5. Par daudzdzīvokļu māju renovā-
ciju un siltināšanu.

1. Izteikt gatavību piedalīties ar paš-
valdības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pa-
sākumu īstenošanas projektos propor-
cionāli pašvaldībai piederošajai īpašuma 
domājamai daļai:

1.1. dzīvojamajā mājā Varakļānos, 
Rēzeknes ielā 4;

1.2. dzīvojamajā mājā Varakļānos, 
Kosmonautu ielā 13; 

1.3. dzīvojamajā mājā Varakļānos, 
Kosmonautu ielā 15. 

6. Par interešu izglītību Varakļānu 
Mūzikas un mākslas skolā.

7. Par pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma „Katlu māja” Mur-
mastienē pārdošanu.

8. Par naudas balvas piešķiršanu.
9. Par dzīvokļa īres līguma pār-

slēgšanu.
10. Par nekustamā īpašuma no-

saukuma maiņu.
11. Par nekustamā īpašuma adre-

ses maiņu.
12. Par zemes nomas līguma iz-

beigšanu.
13. Par zemes nomas līguma slēg-

šanu.
14. Par nekustamā īpašuma sada-

līšanu.
15. Par sociālās aprūpes pakalpo-

jumu sniegšanu.
16. Par transporta nodrošināšanu 

Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu bied-
rībai „Saulstariņi”.

17. Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
ma risināšanā.

18. Par sociālās dzīvojamās mājas 
„Ceriņi” īres līguma pagarināšanu.

19. Par Skaidrītes Gaidas Blauas 
uzturēšanos pansionātā.

20. Par valsts budžeta mērķdotāci-
ju pedagogu darba samaksai sadali.

21. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Gro-
zījumi 26.01.2012. saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada 
pašvaldības 2012. gada budžetu”” ap-
stiprināšana.

22. Par ar izmaiņām Varakļānu no-
vada Bāriņtiesas sastāvā.

23. Par dienesta dzīvokļa piešķir-
šanu.

24. Par pašvaldības līdzfinansēju-
mu.

25. Foto konkursa „Gads Varakļā-
nu novadā iedzīvotāju acīm” nolikuma 
apstiprināšana.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

NOLIKUMS
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Konkursu rīko Varakļānu novada 

pašvaldība (turpmāk Rīkotājs), Rīgas ielā 
13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838

1.2. Konkursa mērķis- interesantu, 
atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu fo-
togrāfiju atlase Varakļānu novada kalen-
dāra 2013 izdošanai, pašvaldības infor-
matīvo izdevumu veidošanai, ievietošanai 
pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv.

1.3. Konkursā var piedalīties jebkurš 
cilvēks, neatkarīgi no vecuma, nodarbo-
šanās un profesionālajām fotografēšanas 
iemaņām,

1.4. Konkursa dalībniekiem jāiesūta 
fotogrāfijas ar Varakļānu novada ainavu, 
dabu, notikumiem, cilvēkiem u.tml. gada 
griezumā.

2. Konkursa pieteikumu iesniegša-
nas kārtība un noformēšana

Foto konkursa 
„Gads Varakļānu novadā iedzīvotāju acīm”

2.1. Konkursa pretendents var iesūtīt 
līdz 12 fotoattēliem.

2.2. Pretendents uz e-pasta adresi 
varaklani@varaklani.lv nosūta vēstuli ar 
norādi „Foto konkursam” un pievienota-
jām fotogrāfijām, un informāciju: 

vārds, uzvārds;• 
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta • 
adrese);
īss komentārs par katru iesūtīto fo-• 
togrāfiju (kur un kad tā uzņemta, 
nosaukums vai tai atbilstošs domu 
grauds u.tml.).
2.3.Fotogrāfijas jāiesūta līdz 

25.10.2012.
2.4.Prasības iesniegtajām fotogrāfi-

jām:
2.4.1. JPG formāts;
2.4.2. Oriģināla un iesniedzēja foto-

grafēta;
2.4.3. Nedrīkst būt ar reklāmas mate-

riālu un portālu logotipu;
2.4.4. Drīkst būt gan krāsainas, gan 

melnbaltas;
2.4.5. Ja fotografēts kāds notikums 

vai pasākums Varakļānu novadā, tad tam 
jābūt fotografētam laikā no 2011. gada 
novembra līdz 2012. gada oktobrim.

3. Konkursa pieteikumu izvērtēša-
na

3.1. Iesniegtos piedāvājumus izvēr-
tēs Varakļānu novada domes izveidota 
vērtēšanas komisija: Rita Ivenkova, Ilga 
Mestere, Viktors Eiduks, Aina Jaunzeme, 
Māris Justs, Strode Kristīne, Modra Vil-
kauša, Zenons Zeimuls, Ieva Zepa.

3.2. Konkursa vērtēšanas komisija 
pieņem lēmumu par konkursa uzvarē-
tājiem un balvu fonda sadali saskaņā ar 
Nolikuma noteikumiem.

3.3. Komisijai ir tiesības:
3.3.1. Neizskatīt piedāvājumus, kas 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam 
1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Varakļānu novada paš-
valdības 2012. gada 27. septembra do-
mes sēdes lēmumu Nr. 10.1. publiskajai 
apspriešanai nodota Varakļānu novada 
attīstības programmas 2013.–2020. ga-
dam 1. redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2012. gada 4. oktobra līdz 
2012. gada 6. novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar iz-

strādāto novada attīstības programmu 
var iepazīties Varakļānu novada domē 
Rīgas ielā 13, Varakļānos un pašvaldības 
pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības 
mājas lapā internetā www.varaklani.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes 
notiks Varakļānu novadā 2012. gada 19. 
oktobrī, plkst. 11.00 Varakļānu pagasta 
pārvaldē, „Muiža”, Stirnienē, Varakļā-
nu pagastā; plkst. 13.00 Murmastienes 
pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 14, 
Murmastienē, Murmastienes pagastā un 
plkst. 16.00 Varakļānu kultūras namā, 1. 
maija laukumā 4, Varakļānos.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosi-
nājumus attīstības programmas papildi-

nāšanai sūtīt līdz š.g. 6. novembrim, adre-
sējot: Varakļānu novada dome, Rīgas iela 
13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 
vai elektroniski uz e-pastu varaklani@va-
raklani.lv. Iesniegumā fiziskām personām, 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas 
adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai 
e-pastu), juridiskām personām – reģis-
trācijas numuru, reģistrācijas un darbības 
vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Varakļānu novada teritorijas plāno-
jums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Projekta 
„Izglītības iestāžu 
informatizācija” 

ieviešana

Varakļānu novada pašval-
dība realizē projektu „Izglītības 
iestāžu informatizācija” id. Nr. 
2010/0027/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/608.   

Projekta ietvaros Varakļānu no-
vada divas izglītības iestādes, Mur-
mastienes un Stirnienes  pamatskolas, 
tika papildinātas ar 7 stacionāriem un 
4 portatīviem datoriem, 2 multimediju 
tehnikām ar interaktīvām tāfelēm un 
projektoriem, kā arī iestādēs tika attīs-
tīts lokālais datortīkls. Projekta iegūtie 
rezultāti pozitīvi ietekmēs skolniekus, 
kuri mācās iepriekš minētajās skolās, 
jo skolām tagad ir radīta iespēja efek-
tīvi organizēt mācību procesu, nodro-
šinot IKT izmantošanu, tādā veidā uz-
labojot izglītības kvalitāti un sekmējot 
skolēnu motivāciju mācīties.

neatbilst konkursa Nolikuma prasībām,
3.3.2. Pieprasīt papildus informāciju 

no pretendentiem, kas piedalās konkur-
sā.

3.4. Konkursa komisijas locekļi un 
to ģimenes locekļi nevar būt konkursa 
dalībnieki. Ja komisijas loceklis vai viņa 
ģimenes loceklis piedalās konkursā, tad 
viņš nepiedalās darbu vērtēšanā.

3.5. Konkursa komisijas lēmumu ie-
raksta protokolā, ko paraksta visi komi-
sijas locekļi.

3.6. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba die-
nu laikā pēc konkursa lēmuma pieņem-
šanas pa e-pastu izsūta paziņojumus 
pretendentiem par konkursa rezultātiem.

3.7. Konkursa balvu fonds tiek no-
teikts LVL 150 (viens simts piecdesmit) 
apmērā.

4. Fotoattēlu lietošanas tiesības
4.1. Fotogrāfs saglabā lietošanas 

tiesības fotoattēliem un digitālajiem foto 
failiem.

4.2. Fotogrāfs piekrīt un Rīkotājs fo-
toattēlus var izmantot:

4.2.1. Novada kalendāra  veidošanai;
4.2.2. Varakļānu novada domes in-

formatīvo izdevumu veidošanai un ievie-
tošanai mājas lapā www.varaklani.lv;

4.2.3. Pastkartēm, fotoalbūmiem un 
fotogrāfiju izstādei.

4.3. Fotogrāfs piekrīt, ka Rīkotājs fo-
toattēlus var lietot 4.2. punkta minētajām 
aktivitātēm, par to neprasot atlīdzību.

4.4. Rīkotājs garantē  nenodot fotoat-
tēlus trešajām personām, ja tas saistīts ar 
fotoattēla izmantošanu komercdarbībā, 
izņemot gadījumus, kad trešajām perso-
nām tiek nodoti tirdzniecībai un tālākai iz-
platīšanai pēc Varakļānu novada pašval-
dības gatavoti prezentācijas materiāli, uz 
kuriem un/vai kuros ir attēlots(izmantots) 
fotoattēls.

4.5.Fotogrāfs, iesniedzot darbus Rī-
kotājam, piekrīt visiem iepriekš minēta-
jiem punktiem foto konkursa Nolikumā.

Stāsts no dzīves
Dzīvo mūsu mazajā, skaistajā pilsēti-

ņā, kā apkārtējie kaimiņi sauc, krustmāte 
Janna. Janna ir cienījamā vecumā, bet 
viņa pati izsakās, ka bez gotiņas nekādi 
dzīvot nevar. Nebūtu nekas slikts, ja viņa 
tās gotiņas vasaras sezonā pieskatītu kā 
nākas, taču gadi dara savu – gribas at-
pūsties, bet gotiņas šo apstākli cenšas 
izmantot ļaunprātīgi. Tā katru gadu tās 
regulāri pārbauda, kā apkārtējo iedzīvo-
tāju dārzos aug kāposti un citi dārzeņi. 
Viskuriozākais stāsts par to, kā šogad 
pēc Jāņiem kaimiņiem gotiņas pārbaudī-
ja jauno kāpostu ražu, kura bija itin brangi 
padevusies. Skaidrs, ka pēc gotiņu vizītes 
kāpostu vietā palika vien pēdas un gotiņu 
pļekas. Otrā dienā pie kaimiņiem ieradās 
krustmāte Janna un izteicās, ka „ļiela ško-

de nūdareita”. Apsolīja, ka rudenī atdošot 
attiecīgo skaitu apēsto kāpostu. Miera 
līgums noslēgts, viss būtu labi, bet ko 
izdomāja krustmāte Janna. Jūlija beigās 
šī dodas uz kaimiņu dārzu un iestāda lillā 
krāsas kāpostus, cerot, ka ar to būs norē-
ķinājusies... Mūsu klimatiskajos apstākļos 
tie varētu ienākties ap Ziemassvētkiem un 
kalpotu zaķu vai trušu barībai, bet kāposti 
taču bija stādīti lietošanai cilvēku uzturā.

Tādu rīcību no krustmātes Jannas 
nebijām gaidījuši. Kā tautā saka: vecums 
nenāk viens...

Zinot, ka krustmātei Jannai ar naudi-
ņu smagi, jo gotiņu labklājības nodroši-
nāšana paņem visu pensiju, mēs, kaimiņi, 
neceram dabūt atlīdzību.

Jānis, Aivars
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Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm, 
bet ne pēc ēnām. 
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, 
bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā 
Skaiti savu vecumu pēc draugiem, 
bet ne pēc gadiem.

Sirsnīgi sveicam 
oktobra  jubilārus 

novadā!

15
Rihards Kančs
Madara Mālniece

18
Elvis Dreiškins
Elvis Trops
Mārtiņš Upenieks
 
20
Ieva Drozda
Iluta Gasparenoka
Ārija Grudule
Edgars Pauniņš
Jānis Viļumsons

25
Inita Čornija
Linda Grandāne
Baiba Rubine
Maira Strode
Māris Šusts
Guntis Trops
Kaspars Pauniņš /septembrī/

30
Jānis Rubins
Mārtiņš Vilkaušs

35
Dainis Golubcovs
Svetlana Ikauniece
Jānis Naglis
Rudīte Samsonova

40
Jeļena Baikova
Māris Kaņķelis 
Ausma Riuseiniece
Agrita Seržane

45
Iveta Litčenko
Silvija Pauniņa
Evalds Strods

50 
Vizma Dzērvīte
Grigorijs Kicejs
Jānis Pizičs
Ivars Puisāns
Aleksandrs Salenieks

55
Jānis Āboliņš
Jānis Pastars
Jānis Počs

60
Andrejs Pelšs
Tatjana Samsonova
Jānis Sārnis
Pēteris Solzemnieks
Maiga Zepa

65
Valentīna Jokuma
Viktor Parasochka
Marija Strode
Alfreds Tropiņš

75
Anna Brante
Alberts Ščuckis
Aleksandrs Upenīks
Valija Zalāne
Tekla Zepa

80
Evalds Bārbals
Veronika Nusberga

85
Anna Strode
Taisa Trofimova
Justīnija Vanaga

90
Jānis Miška
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Mūsu simtgadnieki
Fiziķis Konstantns Počs (1912–

1994) dzimis 27. februārī Varakļānu pa-
gasta (līdz 1941. gadam) Maltas Počos. 
Mācījies Viļānu pamatskolā, Aglonas 
ģimnāzijā un LU Matemātikas un da-
bas zinību fakultātē. Otrā pasaules kara 
laikā nokļuvis un palicis uz dzīvi Vācijā. 
Lai papildinātu savas fizikas zināšanas, 
K. Počs turpinājis studijas Getingenas 
universitātē un ieguvis doktora grādu. 
Vēlāk K. Počs izceļojis uz Angliju. Arī 
tur papildinājis savas zināšanas Man-
česteras, vēlāk – Šelfīdas universitā-
tē. 1956. gadā devies uz Kanādu, kur 
strādājis valdības dienestā atmosfēras 
ozona pētniecībā. No 1962. gada K. 
Počs strādājis Gaisa spēku un pasau-
les telpas pētniecības laboratorijā Bos-
tonā par fiziķi un raķešu konstruktoru.

Astronoms Jānis Ikaunieks 
(1912 – 1969) dzimis 28. aprīlī Rīgā. Vē-
lāk vecāki pārcēlušies uz dzīvi Barkavā. 
1922. gadā uzsācis mācīties Barkavas 
6-klasīgajā pamatskolā un turpinājis 
vidusskolas gaitas Varakļānu valsts 
ģimnāzijā, kuru pabeidzis 1932. gadā 
ar izcilību. Vidusskolā Jāni ir saistījuši 
kosmogrāfijas skolotāja Kučera stāstī-
jumi par zvaigžņoto pasauli. Pateico-
ties tiem, J. Ikaunieks īstenojis savu 
sapni kļūt par Visuma pētnieku un visu 
savu dzīvi veltījis astronomijas zinātnei. 
1951. gadā J. Ikaunieks aizstāvējis fizi-

kas un matemātikas zinātņu kandidāta 
grādu, bet 1969. gadā ieguvis doktora 
grādu. Viņa zinātniskās izpētes darbi 
galvenokārt bija veltīti oglekļa zvaig-
znēm. J. Ikaunieks bijis pirmais latviešu 
astronoms, kas uzsācis zvaigžņu izvie-
tojuma pētījumus galaktikā.

Novadpētniece Emīlija Spēlmane  
(1912–2001) dzimusi 4. oktobrī Stir-
nienē. Mācījusies Stirnienes I pakāpes 
pamatskolā, pēc tam Varakļānu 2. pa-
matskolā Ļovānos. No 1928. līdz 1932. 
gadam mācījusies Varakļānu Valsts 
ģimnāzijā un dzīvojusi skolas internātā. 
Jau no bērnības viņu interesējusi fol-
klora un teikas, dabas parādības, vēs-
tures norises un to dokumentējums. 
Intensīvi krājusi vēsturiskas liecības par 
sava dzimtā un citu novadu dzīvi un cil-
vēkiem. Ar saviem materiāliem daudz 
palīdzējusi skolām un vairākiem mu-
zejiem – Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils, 
Madonas un Varakļānu.

Jurists Domnieks Garančs  
(1912–2002) dzimis 14. oktobrī Varakļā-
nu pagasta Garanču sādžā. Pabeidzis 
Varakļānu Valsts ģimnāziju un 1931. 
gadā uzsācis studijas LU Tautsaimnie-
cības un tiesību zinātņu fakultātē. Četru 
gadu laikā augstskolu pabeidzis ar iz-
cilību, iegūstot tiesību zinātņu maģistra 
grādu. Otrā pasaules kara laikā ar ģi-
meni izceļojis uz Vāciju, vēlāk Parīzi un 

Angliju. Tanī pat laikā turpinājis tiesību 
studijas, rakstījis zinātniskos darbus. 
Dzīvodams svešumā, D. Garančs ie-
guvis trīs akadēmiskos zinātņu doktora 
grādus trijās universitātēs. Uz augstas 
izglītības un kompetences pamata ticis 
uzņemts Amerikas advokatūrā. Pilnīgi 
pārvaldījis angļu, vācu, franču, krievu 
un spāņu valodas un vēl lasījis un tul-
kojis deviņās citu valstu valodās. No 
1950. gada dzīvojis ASV. No 1956. gada 
strādājis Federālās valdības dienestā 
kā tulku nodaļas vadītājs. Nerimtīgas 
darbības rezultātā kļuvis ievērojams un 
ierindots visizcilāko amerikāņu saraks-
tā – „Kas ir kas Amerikā” ((Who is who 
in America) 1988.–1989. g. 45. izd.,1. 
sēj., 1084. lpp.) un visizcilāko cilvēku 
sarakstā pasaulē „Kas ir kas pasaulē” 
((Who is who in the World) 1996. g., 13. 
izd., 460. lpp.). D. Garančs no zinātnis-
kā viedokļa izskaidroja praktiski neek-
sistējošos kauzālos cēlonības princi-
pus cilvēka zinātnēs un ar to parādīja, 
ka viņš labi pārzināja arī bioloģiju, fizio-
loģiju, psiholoģiju, psihiatriju un patalo-
ģiju. Viņš ir uzrakstījis 5 pasaulslavenas 
grāmatas par šiem jautājumiem.

No Varakļānu Novada muzeja krājuma 
un grāmatas „Varakļāni un 

varakļānieši” materiālu apkopoja 
T. Korsaka

Bērnu un jauniešu mūzikas svētki 
„Lai skan Varakļānos! ” apvieno Varakļā-
nu un kaimiņu novadu jaunos mūziķus, 
iepazīstina klausītājus ar jauno talantu 
radošu darbību, kā arī rosina mūziķus 
veidot jaunas muzikālas apvienības un 
dod iespēju uzstāties plašākas auditori-
jas priekšā.

Pasākuma mērķis ir apzināt, atbal-
stīt un popularizēt Varakļānu un kaimiņu 
novadu jaunos mūziķus un viņu radošo 
darbību.

Pasākuma ideja ir sapulcināt kopā 
Varakļānu un kaimiņu novadu bērnus un 
jauniešus, kuri muzicē ikdienā, kompo-
nē dziesmas un piedalās dažādos muzi-
kālos konkursos.

2012. gada 3. novembrī Varakļā-
nu kultūras nams rīkos piektos tradi-
cionālos Bērnu un jauniešu mūzikas 

Bērnu un jauniešu mūzikas svētki 
„Lai skan Varakļānos!”

svētkus „Lai skan Varakļānos!”
Pirmajā gadā pasākumā piedalījās 

Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 
muzikālie kolektīvi, otrajā gadā – septiņi 
solisti un divi dueti. Trešajā gadā svētkos 
piedalījās gan Varakļānu novada jaunie 
mūziķi, gan dziedošā Vilcānu – Usānu 
ģimene no Riebiņu novada, bet pagā-
jušajā gadā bērnu un jauniešu mūzikas 
svētkus „Lai skan Varakļānos!” vadīja 
dziedošie brāļi Puncuļi.

Šogad Bērnu un jauniešu mūzikas 
svētkos „Lai skan Varakļānos!” būs ie-
spēja redzēt gan šo svētku pastāvīgos 
dalībniekus, gan jaunus talantus ne tikai 
no Varakļānu, bet arī no kaimiņu nova-
diem.

Pasākuma jubilejas gadā piedāvā-
sim dalībniekiem apgūt muzikālā tēla 
atklāsmi firmas „LATAUDIO” vadītāja 

Jura Ruļuka vadībā.
Pēc koncerta paredzēta dalībnieku, 

atbalstītāju un muzikālo pedagogu dis-
kusija.

Lūdzam Varakļānu un tuvākos uz-
ņēmumus finansiāli atbalstīt Bērnu un 
jauniešu mūzikas svētkus „Lai skan 
Varakļānos!”

Tā var būt Jūsu firmas simpātiju bal-
va.

Dalība šinī pasākuma būs reklāma 
arī Jūsu uzņēmumam, jo Jūsu uzņēmu-
ma vārds izskanēs gan pasākumā, gan 
uz afišām.

Informācija pa tālruņa numuriem 
26321579 (O karte) vai 29240684 (BITE)

Ruta Laizāne,
Varakļānu KN direktore 



„VARAKĻõNĪTS” 2012. gada oktobris6

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Lai atvieglotu nodokļu maksātājiem 

ekonomiskās krīzes rezultātā radušos no-
dokļu parādu slogu un palielinātu budžeta 
ieņēmumus, 2012. gada 1. oktobrī stājās 
spēkā „Nodokļu atbalsta pasākuma 
likums” (NAP), kas attiecināms uz dau-
dziem nodokļu veidiem, kurus administrē 
Valsts ieņēmumu dienests un arī pašvaldī-
bas, kuras administrē Nekustamā īpašuma 
nodokli, tāpēc, saskaņā ar pieņemto NAP, 
nokavējuma nauda, kas saistīta ar nekus-
tamā īpašuma nodokļa pamatparādu uz 
2011. gada 1. septembri, var tikt dzēsta, 
ja līdz noteiktam termiņam tiek samaksāts 
pamatparāds. 

Pamatojoties uz „Nodokļu atbalsta 
pasākuma likums” 4. panta otro daļu un 
Varakļānu  novada domes 2012. gada 
27. septembrī pieņemtajiem Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5 „Par nodokļa atbalsta 
pasākuma piemērošanu nekustamā īpa-
šuma nodoklim Varakļānu novadā”, da-
rām zināmu, ka, saskaņā ar šo likumu un 
saistošajiem noteikumiem, pašvaldībā var 
pieteikties tie nodokļa maksātāji, kuriem ir 
parāds Varakļānu novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā esošajiem nekusta-
majiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 2011. 
gada 1. septembri, un tas nav samaksāts 

līdz 2012. gada 1. oktobrim.
Ņemot vērā minēto, aicinām līdz 

2012. gada 31. decembrim pieteikties 
nekustamā īpašuma nodokļā atbalsta pa-
sākumam, iesniedzot iesniegumu par pie-
dalīšanos NAP, saskaņā ar MK 2012.gada 
28. augusta noteikumiem Nr. 600, pieliku-
mu Nr. 2

Likums paredz, ka NAP maksāšanas 
atbalsta termiņš var tikt pagarināts līdz 60 
mēnešiem, bet viena mēneša maksājums 
nedrīkst būt mazāks par 50,00 latiem, bez 
tam ir jāmaksā arī maksājumi, kas ir pēc 
2011. gada 1. septembra un arī 2012. 
gada maksājumi.

Ja nodokļa maksātājs samaksā NAP 
maksājumu, Varakļānu novada pašvaldība 
21 dienas laikā no NAP maksājuma sa-
maksas pilnā apmērā, atbilstoši MK notei-
kumiem Nr. 600, dzēš nokavējuma naudu.

Ja nodokļa maksātājs neveic trīs mak-
sājumus nodokļa atbalsta pasākuma lēmu-
mā noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos 
maksājumus, tad nodokļa administrācija 
atceļ NAP piemērošanu un pamatparāda 
atlikumam tiek atjaunota nokavējuma nau-
da no NAP pamatparāda rašanās dienas.

Katrs nodokļa maksātājs konkrētu in-
formāciju par savu NĪN parādu var saņemt 

zvanot pa tālruni 27790023, 27790016, 
27790026 rakstot varaklani@varaklani.lv, 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēs-
tuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt 
ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu 
to apskatīt. vai sūtot iesniegumu uz faksu 
64860840, vai personīgi Varakļānu novada 
pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā, 
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., 
LV-4838. Nodokļa parādu var apskatīt arī 
internetā  epakalpojumi.lv

Visām personam, kuras ir tiesīgas 
pieteikties uz NAP tiks izsūtītas vēstules ar 
informāciju par nodokļa maksājumiem un 
iesnieguma veidlapa , kura ir jāatsūta vai 
jāiesniedz Varakļānu novada pašvaldībā, 
ja persona nolems piedalīties NAP prog-
rammā.

Iesnieguma veidlapa (2. pielikums) 
2012. gada 28.08. MK not. Nr. 600 ir http://
www.likumi.lv/doc.php?id=251370. No 
2012. gada 1. oktobra to var saņemt un 
aizpildīt Varakļānu novada pašvaldībā Ne-
kustamā īpašuma nodaļā vai Murmastie-
nes un Varakļānu pagasta pārvldēs pie 
zemes lietu speciālista.

A. Tocs-Macāne,
 Varakļānu novada NĪN vadītāja

Lauku aktualitātes
LAD, pamatojoties uz Ministru kabi-

neta 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 
344, ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, 
kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvoju-
mu, apjomu 5 litrus par 1 atbilstošās platī-
bas ha. Līdz ar to šā gada 21. septembrī ir 
piešķirti 80(50+25+5) litri par 1 atbilstošo 
platības ha.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzu-
ma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 
2012. gada 30. oktobrim, par ko lauksaim-
nieki tiks informēti. Ja kāds nav saņēmis 
vēstuli no LAD par piešķirto akcizētās deg-
vielas daudzumu, lūdzu zvanīt novada lau-
ku attīstības konsultantei pa tālr. 26543747.

Turpinās iesniegumu pieņemšana at-
balstam par zīdītājgovīm. Līdz 2012. gada 
15. novembrim var iesniegt iesniegumu 
papildu valsts tiešajiem maksājumiem par 
zīdītājgovīm 2012. gadā. Aizpildītas veidla-
pas var iesniegt Madonā, Saieta laukumā 
1, 114. kabinetā, Jēkabpilī, Tvaika ielā 2 
vai arī pa pastu. Atbalstu var saņemt par 
šādām zīdītājgovīm: gaļas šķirnes zīdītāj-
govi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā 
ar gaļas šķirnes dzīvnieku, govi, ja to ne-
slauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, (Latvi-
jas Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvēģu 
Sarkanā, Tiroles pelēkā u.c. šķirnes) telīti, 
kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sa-
sniegusi 8 mēnešu vecumu. Iesniegumā 

PVTM par zīdītājgovīm saņemšanai 2012. 
gadā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav 
mazāks par 60% no kopējā maksājumam 
pieteiktā dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā. 
Maksājumam pieteikto telīšu skaits ne-
drīkst pārsniegt 40% no kopējā pieteiktā 
dzīvnieku skaita.

Bieži rodas neskaidrības par mazāk 
labvēlīgo apvidu maksājumiem, t.i., kāds 
lopu blīvums jānodrošina, kā īsti ir ar bi-
tēm. Ja grib saņemt atbalstu „Bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstība”, biškopjiem līdz 
kārtējā gada 1. jūlijam PVD uzraudzībai pa-
kļauto uzņēmumu reģistrā jāreģistrējas kā 
biškopības produktu primārajam ražotā-
jam vai medus iepakošanas uzņēmumam, 
ja saistības uzņemtas līdz 2011. gadam.

Līdz kārtējā gada 1. jūlijam PVD uz-
raudzībā pakļauto uzņēmumu reģistrā 
reģistrējies kā biškopības produktu pri-
mārais ražotājs vai medus iepakošanas 
uzņēmums, nodrošina vismaz 1 bišu saimi 
uz 3 ha zemes atbalsttiesīgas platības, kā 
arī to, lai bišu saimju skaits ir nemainīgs 
laikposmā no kārtējā gada 15. maija līdz 
30. septembrim atbilstoši LDC datiem pēc 
stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1. jūlijā 
ja saistības ir uzņēmies 2011. gadā.Bišu 
stropi ir marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam 
ganāmpulka numuram. Respektīvi sagla-
bātas esošās prasības.

Lai saņemtu MLA maksājumu, preten-
dentam īpašumā atbilstoši LDC datiem uz 
1. jūliju jābūt lauksaimniecības dzīvnieku 
skaitam, kas nodrošina minimālo lauk-
saimniecības dzīvnieku blīvumu – vismaz 
0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu at-
balsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai 
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju vai nektā-
raugu ha. Ja atbalsta pretendents ir bišu 
saimju īpašnieks, tad ir jānodrošina 0,2 
nosacītās liellopu vienības uz 1 ha, viena 
bišu saime ir 0,133 liellopu vienības. Tātad 
uz ha jānodrošina aptuveni 1,5 stropi.

Gadījumā, kad netiek nodrošinātas 
šīs nosacītās liellopu vienības uz ha (MLA), 
atbalstu nepiešķir par pastāvīgo pļavu un 
ganību, kā arī aramzemē sēto ilggadīgo zā-
lāju vai nektāraugu platībām, kurās netiek 
nodrošināts minimālais dzīvnieku blīvums.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes 
nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību, 
vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platību 
apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaim-
niecības produkcijas ražotājs, kas reģis-
trējies LDC kā dzīvnieku barības primārais 
ražotājs vai minētajā platībā nodrošina mi-
nimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvu-
mu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības 
uz 1 ha.

 Janīna Grudule,
 Novada lauku attīstības konsultante     
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26. septembrī Murmastienes pagas-
ta pārvaldē notika seminārs par Madonas 
novada fonda izsludināto LEADER pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu. 
Šis pasākums ir domāts lauksaimniecī-
bas produktu ražošanas un pirmapstrā-
des, lauksaimniecības produktu pārstrā-
des un pirmapstrādes mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas ie-
pakojuma atbalstam.

Seminārā Madonas novada fonda 
vietējās attīstības stratēģijas administratī-
vā vadītāja Jogita Baune labi un saprota-
mi izskaidroja galvenās vadlīnijas 3.1. un 
3.2. aktivitātēs 411. pasākumā „Konkurēt-
spējas veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā”. Šīs 2 aktivi-
tātes skar iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, 
infrastruktūras izveidi lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopī-
bas kultūraugu(izņemot zemenes) stādu 
iegādi, stādījumu balstu sistēmu, žogu 
un žogu balstu iegādi, uzstādīšanu un 
stādījumu ierīkošanu. 6. kārtas atbalsta 
apmērs ir 103644,30 lati. Viena projekta 
attiecināmās izmaksas 20000 lati.

 Seminārā interesenti varēja saņemt 
labu un saprotamu izdales materiālu, fon-
da vadītāja nosauca galvenos dokumen-
tus, kas iesniedzami kopā ar projektu 
pieteikumu, minēja vairākas iespējas, kā 
saņemt naudas atbalstu, jo , ieviešot pro-
jektu, vispirms nepieciešama sava nauda 
un tikai beigās var saņemt ES atbalstu. 
Informācija pieejama Madonas novada 
mājas lapā sadaļā „Madonas novada 
fonds/jaunumi.” Šis atbalsts ir paredzēts 

Noderīga informācija mājražotājiem
attīstību un konkurētspēju. Veicināt lauk-
saimniecības produktu pārstrādi mājas 
apstākļos, radot pievienoto vērtību lauk-
saimniecības produktiem.

  Vēl seminārā varēja vaicāt par no-
sacījumiem pārtikas pārstrādei mājas 
apstākļos, mājražošanas uzsākšanas un 
sekmīgas darbības būtiskākajiem aspek-
tiem. Par šiem un citiem līdzīgiem jautā-
jumiem stāstīja PVD Austrumvidzemes 
reģionālās pārvaldes vadītājas vietniece 
Ārija Ločmele. Viņa saprotami izskaid-
roja, kāpēc jāreģistrē darbība PVD arī 
mājražotājiem: ja neesat reģistrējušies 
pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu datu 
bāzē, tad produkciju nevar realizēt, izņe-
mot augu izcelsmes produktus (kartupe-
ļi, sīpoli, burkāni, ķiploki u.c. dārzeņi), kas 
ir nelielos apjomos. Nevajag baidīties no 
PVD prasībām, jo tās ir saprātīgas. Nekas 
ārkārtējs te netiek prasīts un mājražošana 
ir iespējama savā virtuvē. Ja gribam ražot 
dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ir jānodroši-
na gan izejvielu, gan produktu uzglabā-
šana attiecīgā temperatūrā.

Plašāku nepieciešamo informāciju 
par prasībām mājražotājiem var iegūt 
PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiek no 2012. gada 12. oktobra līdz 12. 
novembrim.

Aicinu visus interesentus, kam ir 
kāda laba ideja, droši rakstīt projekta ie-
sniegumu un uzsākt darbību. Neskaidrī-
bu gadījumā var griezties pie Madonas 
novada fonda vadītājas vai novada lauku 
attīstības konsultantes.

J. Grudule,
Varakļānu novada lauku attīstības 

konsultante 

gan fiziskām, gan juridiskām personām. 
Pasākuma mērķis ir veicināt lauksaimnie-
cības uzņēmumu saimnieciskās darbības 

Paaudžu taka Murmastienē
Septembris dienas šūpo rudens 
līgotnēs.
Atkal zem degošām kļavām ejam 
satikties mēs.
Kamēr nav tālumos zudis dzērvju 
smeldzīgais loks.
Kamēr esam tik īsti – tādi kā nosarcis 
koks.  
  /M. Bārbale/

Septembris ar tuvojošos rudeni vi-
sām sirdīm laiku pa laikam liek ievibrēties 
liriskā pieskārienā, arvien biežāk parau-
gāmies dabā, debesīs. Marta savā dzejā 
taujāja: No zemes šīs līdz debesīm,-/Bet 
kas gan ir pa vidu?  – Lauku ļaudīm vis-
nevaļīgākais laiks. Sētais, stādītais jāno-

vāc, pēc tam jānovērtē veikuma rezultāts. 
Plašākā mērogā skatot, tie ir Ražas svētki. 
Tradicionālās Dzejas dienas septembrī – 
arī Ražas svētki – dzejai, jo vārdu daile 
mūsu tautai no laika gala gājusi blakus 
ikvienam darbam, vēršot to tīkamāku, 
atvieglojot, priecējot. Dzejniekiem arī pie-
mērotākais laiks atskatīties uz paveikto, 
bet dzeju cienošajiem – lieliska iespēja 
(lasot vai klausoties dzeju) izbaudīt dvē-
selisku lidojumu cauri dzīves daudzvei-
dībai. Septembri mēdzam dēvēt arī par 
Dzejas mēnesi. Neierasti tas šogad ienā-
ca Murmastienē, novada ļaudīm atnesot 
neaizmirstami patīkamu notikumu: PAAU-
DŽU TAKAS atklāšanu dzejnieces Martas 
Bārbales birzē. Avīzes augusta numurā 

jau lasījām Ilzes Zepas rakstu, ka projek-
tu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2012” 
Nīderlandes Karaliskais viršu fonds pie-
šķīra finansējumu un vasaras mēnešos 
tika strādāts, lai šos līdzekļus apgūtu. Uz 
lielo pavasara talku (21.IV) ieradās ap 40 
talcinieku, kuri uzsāka „Skalbjudambja” 
atdzīvināšanas darbus. Ar visu paaudžu 
aktīvu līdzdalību birzē un pāri vecajam 
„Skalbjudambim” tika izveidota 240 m 
gara (no ieejas vārtiem sākot) taka ar 4 
tiltiņiem un soliņiem. Tika labiekārtots arī 
laukumiņš birzes vidū.

Neskatoties uz lietus gāzi iepriekšē-
jās dienas pēcpusdienā, 8. septembra 
diena bija lieliska! Saule jau no 10-iem, 

Turpinājums 8. lpp.
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dienas garumā priecēja arī skaisti māko-
nīši. Pasākuma apmeklētāju pulks tuvu 
simtam. Varakļānu novada domes priekš-
sēdētāja Modra Vilkauša, izpilddirektors 
Māris Justs, novada muzeja vadītāja Tere-
se Korsaka, Varakļānu un Murmastienes 
pagastu vadītājs Jānis Mozga, māksli-
nieks Raitis Stiuka no Varakļāniem (ieejas 
vārtu izgatavotājs), dzejnieces māsa Zina-
īda Kalniņa ar meitām – Margaritu Selicku 
un Mārīti Kalniņu, Murmastienes pamat-
skolas direktora v.i. Inguna Pelše ar skolas 
kolektīvu, skolotāji, skolēni, Martas laika-
biedri, Martas dzejas cienītāji. Pasākuma 
motto – Kad vasara iet projām – /Svied 
puķi debesīs,/ Jo iespējams, ka prieku/ 
Pie tevis rudens dzīs. – ar dzejnieces Mar-
tas Bārbales vārdiem jau savlaicīgi visus 
uzrunāja no afišām, tie izskanēja svētkus 
sākot birzes centra laukumiņā. Ilze Zepa 
un Jānis Vēvers klātesošos iepazīstināja 
ar projekta tapšanas vēsturi. Tika suminā-
ti sponsori, izteiktas pateicības, vēlējumi, 
skanēja dziesmas ar Martas Bārbales 
vārdiem. Dziedāja KC vokālais ansamblis 
„Taktika”, pamatskolas meiteņu ansamb-
lis, solistes D. Zepa, S. Tropa. Muzikālo 
pavadījumu nodrošināja Vēveru ģimene. 
Pēc svinīgās daļas visi baudīja talkošanas 
prieku, bet pēc takas izpētes Margaritas 
vadībā apmeklēja dzejnieces māju, iepa-
zinās ar dzimtas koku, dzejoļu krājumi-
ņiem, fotoliecībām par dzejnieces dzīves 
gaitām, apskatījās jauno Skalbju „dīķīti” 
un devās uz birzes laukumiņu, lai svinētu 
svētkus, – pirmos birzes vēsturē. Svētki 
turpinājās ar dziesmām, dejām, rotaļām. 
Vēveru mūziku nomainīja Raģeļu dzimtas 
muzicējošās Teresija un Agnese. 

2001. gadā „Skalbjudambju” zemē 
stādītie bērziņi šogad jau diženā lielumā. 
Lieli izauguši arī birzes stādītāji – bēr-
ni, bet no vecākās paaudzes daudzi jau 
Mūžības ceļos, arī pati dzejniece (5.VIII 
2003.), atstājot nākamajām paaudzēm šo 
skaisto birzīti. Arī Paaudžu takas veidotāji 
varēs gadiem ilgi lepoties ar savu veiku-
mu, jo viņu darbs Murmastienes vēsturē 
iezīmē jaunus vaibstus. Šajās nedaudza-
jās septembra dienās Martas birze jau 
piedzīvojusi lielu popularitāti: 21.IX tika 
stādīti dāvātie kociņi, gaisā palaistas treju 
paaudžu laterniņas ar vēlējumiem, notika 
filmēšana. Brīnišķīgo iespēju baudīt at-
pūtas brīžus svaigā gaisā pozitīvi novēr-
tējušas visas paaudzes un saka paldies 
projekta iniciatoriem Jānim Vēveram, 
Ilzei Zepai, pagasta pārvaldes vadītājam 
Jānim Mozgam par atbalstu, Zinaīdai Kal-
niņai un Margaritai Selickai par rezultatī-
vo līdzdalību projekta īstenošanā dzīvē. 
Paldies visiem godprātīgajiem ļaudīm! Lai 
aizsāktie labie darbi veiksmīgi turpinās!

Valērija 23.09.2012., Murmastienē
Foto – Valērija Solzemniece

Turpinājums no 7. lpp.
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Dzejas flešmops „Vēlos pateikt...”
Septembris ir dzejas mēnesis, kad 

visā Latvijā skan dzeja. Varakļānu vidus-
skolas audzēkņi šogad Dzejas dienu 
atzīmēja netradicionāli. Piektdienas rītā, 
kad pilsētiņas centrā visvairāk cilvēku, 
viņi lasīja savu dzeju pie novada do-
mes. Bija ļoti interesanti vērot izbrīnītās 
nejaušo klausītāju sejas – katrā ziņā visi 
ar interesi klausījās mazo un lielo jauno 
dzejnieku sniegumu. Literatūras skolo-
tāju Aijas Caunes un Ainas Jaunzemes 
pamudināti, viņi bija sacerējuši savus 
dzejoļus. Paldies viņiem par uzdrīkstē-
šanos un drosmi! 

Pasākumā piedalījās 5. klases sko-
lēni: Karīna Avdeviča, Alise Broniča, 
Ance Broniča, Signe Zalužinska, Jana 
Kazakeviča, Rihards Pastars, Mareks 
Strods, 6. klases skolēni: Alvis Gruduls, 
Ernests Latkovskis, Aivars Viška, Vitālijs 
Šostaks, 8. klases skolēni: Linda Juste, 
Inuta Nagle, Lāsma Erele, Ingus Iva-
novs, Diāna Truhina, Madara Mālniece, 
Laura Prusakova, Sigita Upīte, 9. klases 
skolniece Signe Viška, 11. klases skolē-
ni Zane Zalužinska, Baiba Greisle, Anni-
ja Strode, Valdis Viška.

Klausoties jauno censoņu dze-

Jaunie dzejnieki pie Varakļānu novada domes. 

Tā kā septembris Latvijā iezīmējas kā 
dzejas mēnesis, arī Stirnienē tika svinēti 
svētki dzejai. Stirnienes pamatskolas sko-
lēni skandēja latviešu autoru dzejas bēr-
niem, kurus bija sagatavojusi latviešu va-
lodas skolotāja Valda Eiduka. Viņa arī ie-
pazīstināja ar dzejas dienu pirmsākumiem 
Latvijā. Ar muzikālajiem priekšnesumiem 
priecēja pamatskolas skolēni Teresijas 
Pelšas vadībā un mūziķis Aivars Zeimuls 
izpildīja dziesmas ģitāras pavadījumā. 
Viesos bija ieradušās divas Viļānu jauno 
autoru kopas dalībnieces Alita Svilāne un 
Mārīte Strode, kuras gan abas saistītas 
ar Varakļāniem. Mārīte Strode dzīvo un 
strādā Varakļānos, bet Alita strādā Vara-
kļānos. Abas jaunās autores iepazīstināja 
ar sevi, saviem dzejoļu krājumiem un ļoti 
izjusti un emocionāli runāja savu dzeju.

Ināra Kasparāne
Foto – Anna Tocs-Macāne

Dzejas diena Stirnienē

jas rindas, sirdi priecēja gan jautrie un 
drastiskie jaunāko klašu skolēnu dzejo-
ļi, gan filozofiskās vecāko klašu skolēnu 

pārdomas.
Uzdrīkstēties ir skaisti!

Aina Jaunzeme, teksts un foto
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Dzejas dienu gaisotnē
Saki dzīvei paldies,
Ka ziedējis esi un dvēselē dedzis,
Ka šūpulī ielikta liriska nots,
Un vēl pa reizei atskaties kalnā,
Lai redzi,
Cik mīlēts esi un sudrabots.
               /Aivars Aivieksts/

Andreja Eglīša Dzejas svētku apga-
roti, Madonas un kaimiņu novadu dzejas 
cienītāji 21. septembrī Madonas bibliotēkā 
klausījās novadnieku – dzejnieku sniegu-
mu. Uldis Auseklis pašlaik dzīvo Rīgā, bet 
vienmēr ir bijis savējais. Viņš lasīja savus 
darbus un apsolīja jaunās dzejas grāma-
tas atvēršanu Madonā. Komponists Uldis 
Fridrihsons klātesošos iepriecināja ar sa-
vām dziesmām ģitāras izpildījumā. Visiem 
ļoti patika dziesma par „Ķikutiem” – tās ir 
dzejnieka Jāņa Meldrāja dzimtās mājas.

  Dzejnieks Jānis Meldrājs tika sveikts 
nozīmīgā dzīves jubilejā. Sveicēju pulkā 
bija Kalsnavas pamatskolas skolotāja 
Vita Laizāne, bija arī muzikāls sveiciens 
no Kalsnavas. Kaut gan Jānis skolā vairs 
nestrādā, bērni vēl joprojām labprāt grib 
tikties ar skolotāju „Kurmīti”. Viņš skolā 
bērniem mācīja rakstīt dzeju un zīmēt ilus-
trācijas dzejoļiem, pulciņš bija ļoti apmek-
lēts, reizēm pat 70 bērni vēlējās apgūt šo 
mākslu. Jānis lasīja savu  dzeju. Dzejnie-
ku sveica arī viņa lielā ģimene – gan bērni, 
gan mazbērni.

Pateicoties Varakļānu novada domes 
atbalstam, dzejnieku Ēvaldu Leonu jubile-
jā bija atbraukuši sveikt varakļānieši. Viņš 
lielu sava mūža daļu strādāja Varakļānos 
kā zobu tehniķis, bijis ļoti zinošs, atsau-
cīgs, labsirdīgs, kalpojis arī Varakļānu 
katoļu draudzes baznīcā. Ar skanīgām 
dziesmām viņu sveica Varakļānu KN sie-
viešu ansamblis „Sidrablāses”, vadītāja 
Agnija Strūberga, biedrības „PAP” mei-
tenes, Varakļānu dzejniece Mārīte Strode 
veltīja savu dzeju. Ēvalds raksta dzeju, ir 
izdotas vairākas grāmatas. Viņš ar savē-
jiem dzejniekiem vienmēr ir kopā, sveic 
jubilejās, piedalās dzejas pasākumos, 
talkās.  Ēvalds klātesošos priecēja ar sa-
viem jaunākajiem dzejoļiem.

Nupat ir iznācis kopdarbs „Dialogs 
dzejā” dzejniekiem Aivaram Aiviekstam 
un jūrmalniecei Maritai Snipkei. Bija pa-
tīkami klausīties dažus dialoga lasījumus 
no jaunās grāmatas Sarmītes Radiņas un 
Oļģerta Skujas izpildījumā. Pasākumā bija 
šī krājuma prezentācija. Paldies autoram 
par niansēti smalko dzeju. Šajā grāmatā 
tā apkopota arī no izrādes „Gaisma logā”, 
kuru veiksmīgi iestudējis Sarkaņu ama-
tierteātris „Piņģerots”. Klātesošie sveica 
dzejnieku. Sveicēju vidū bija arī Madonas 
ūdenssaimniecības kolēģi, jo tur Aivars 

ja, pārdomās dalījās Valda Bērziņa. Par 
kopējām skolas gaitām ar Jāni Meldrāju 
un dejošanu Madonas deju kolektīvā pie 
skolotājas Dzidras Rubenes stāstīja Mār-
tiņš Šulmanis. Kopīgi tika dziedāts, va-
karēts, jo tika svinēti rudenāji – laiks, kad 
raža novākta, izcepta jaunā maize, laiks, 
kad var doties uz tirgu, kad atrasts kāds 
jumis – savai, ģimenes un mājas svētībai. 
Arī dzejas raža ievākta, izdota kāda jauna 
grāmata, pārskatāms novada autoru jubi-
leju kalendārs.

Dzejniece Mārīte Strode pasāku-
ma  organizētājām veltīja dzejas rindas: 
„Kāds debesīs izlējis krāsu zilu, zilu./Kāds 
ar smalku otiņu debesīs novilcis svītriņu 
smalku./Vai tu gribi es debesīs ierakstī-
šu tavu vārdu?/Tu tikai iemāci mani lidot 
tā – kā putni to prot!/Un es nolīšu tavā 
plaukstā kā lietutiņš smalks,/Lai tu varētu 
padzerties, kad tev visvairāk slāpst.....”/.

  
Staņislava Poče, 

biedrības PAP valdes priekšsēdētāja                                                                           
Foto – Staņislava Poče

Aivieksts /Seržāns/ nostrādājis ilgus ga-
dus. Aivars klātesošos iepriecināja ar jau-
nākajiem dzejoļiem.

Savu šī brīža aktuālāko dzeju lasīja 
dzejnieki Sarmīte Radiņa, Oļģerts Sku-

Ēvalds Leons.
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Teic, kur lielums tavs, kas mūžu attaisno
Debesīs ir dažāda izmēra 

zvaigznes; visas ir piederīgas, 
nozīmīgas, vajadzīgas – tās 
veido skaisto debesjumu. Bet 
ir lielākas zvaigznes, kas spīd 
spožāk kā citas,  izgaismo tum-
šo nakti un ir ātri pamanāmas. 
Tāda spoža zvaigzne Varakļā-
nos ir LEONORA STABULNIE-
CE. Acīs iekrīt viņas vitalitāte, 
darbīgums, mobilitāte: dzied 
sieviešu ansamblī „Sidrablāse”, 
dejo kolektīvā „Vēlziedes”, dzied 
baznīcas korī katoļu draudzē, 
darbojas Marijas leģionā „Grē-
cinieku glābēja”, brauc ekskur-
sijās un piedalās visos pasākumos 
ar saviem kolektīviem, aktīvi apmeklē 
baznīcu, izvada aizgājējus ar psalmu 
dziedāšanu, dzied garīgās dziesmas 
kapusvētkos un kopā ar citām  sievie-
tēm baznīcā, kad nav ērģeļu spēles un 
kora (zina no galvas ļoti daudzas ga-
rīgās dziesmas),  palīdz sagaidīt, cie-
nāt un izmitināt svētceļniekus, audzē 
puķes un saknes mazdārziņā, raksta 
laikrakstiem, liela rokdarbniece.  Kad 
izdodas uzzināt šīs šarmantās sievie-
tes nodzīvoto gadu skaitu, sajūsma un 
izbrīns pieaug un  nepacietībā gribas 
uzzināt par viņu vairāk  un iepazīties 
tuvāk.

Šūpulis kārts Varakļānu Lielajos 
Leimaņos Zuzannas un Stanislava  
Leimaņu 6 bērnu katoļticīgā, godbi-
jīgā ģimenē. Agrā bērnībā Noriņa ar 
gana stibu rociņā, basām kājām sal-
tā rīta rasā, lēkādama no viena siltā-
ka ciņa uz otru,  ganījusi savas, radu 
un citu saimnieku gotiņas un ar ci-
tiem darbiņiem palīdzējusi vecākiem. 
Dzidrā, skanīgā balstiņā trallinājusi 
tautasdziesmas un mācījusies garīgās 
dziesmas, un paticis ar citiem sādžas 
ganiņiem sadziedāties pāri tālumam. 
Izjusts un pārdzīvots drūmais kara un 
trūcīgais  pēckara laika smagums.

Vienīgā mīlestība atnākusi pēkšņi 
1945. gada eglītes mirdzumā Ziemas-
svētkos. Ar Staņislavu Dievs savienojis 
uz mūžu. Izveidota stipra, harmoniska 
ģimene  kurā nozīmīgu vietu ieņēmusi 
meitiņa Maija, kura šodien ir  draudze-
ne, padomdevēja un palīgs. Kopdzīvē 
nodzīvoti 30 gadi, saticīgi un laimīgi,  
līdz vīrs izvadīts mūžības ceļā. 

Silakroga skolā ieguvusi pamat-
izglītību, Rēzeknes Lauksaimniecības 
skolā izmācījusies par agronomi un 

strādājusi Varakļānu Lauksaimnie-
cības nodaļā 6 gadus,  līdz  likvidēts 
Varakļānu rajons. Pēc tam 11 gadus 
pildījusi Krājkases vadītājas pienāku-
mus, saņemot pat Vissavienības pa-
teicības un goda rakstus. 

„Leonoras Stabulnieces darba mī-
lestība, pašaizliedzība un augstā atbil-
dības sajūta tika ievērota, un pilsētas 
izpildkomitejas priekšsēdētājs Pēteris 
Balodis 1970. gadā pēc vairākkārtīga 
piedāvājuma saņēma viņas piekrišanu 
pildīt kultūras nama direktores ama-
tu. Cita tik darbīga, disciplinēta cilvē-
ka, kas varētu kultūras darbu  izvilkt 
saulītē un tikt galā ar nolaistā kultūras 
nama remontu, nebija ,” – atceras 
ekssekretāre Anna Strode. Šajā laikā 
trīs Stabulnieki mitinājušies divistabu 
dzīvoklī ar virtuvi kā kabatiņu kopā ar 
vēl 5 cilvēkiem no citas ģimenes. Ie-
ņemot direktores vietu, tikusi rasta ie-
spēja šo dzīvokli atstāt Stabulniekiem 
vien. 

Direktores darba sākums bija ļoti 
grūts, jo kultūras nama kurtuve ne-
darbojās, malkas nebija, darbiniekiem 
nebija izmaksāta 4 mēnešu alga. Arī 
kultūras darbs bija jāsāk gandrīz no 
nulles. Toreiz bija vien sieviešu vokā-
lais ansamblis. Leonora bija enerģiska 
un metās darbā ar jaunības aizrautību, 
degsmi un entuziasmu, ziedodama 
brīvdienas, pat nakts miegu un nesau-
dzēdama sevi . Tiek dibināts dramatis-
kais kolektīvs, 2 deju kolektīvi (jaunie-
šu un veco ļaužu), sieviešu koris (vēlāk 
nosaukts par „Dzelvērti”, kurā 15 ga-
dus dziedājusi arī Leonora, pastāv  36 
gadus), atsevišķi sieviešu, vīriešu un 
meiteņu vokālais ansamblis, lietišķās 
mākslas, šuvēju, pinēju, daiļlasītāju, 
adītāju pulciņš; vēlāk arī lauku kapela, 

Leonora Stabulniece.

ko vada Silvija Slavinska no Viļā-
nu mūzikas skolas. Aktīvi darbo-
jušās audējas ar stellēm kultūras 
namā. Ļeņingradā tiek sadabūti 
mūzikas instrumenti par budže-
ta līdzekļiem un atjaunots savs 
pūtēju orķestris. Šajos kolektīvos 
aktīvi darbojas pati Direktore; tas 
palīdz kliedēt nogurumu, relaksē 
un neļauj iezagties rutīnai. Darba 
virpulī kultūras laukā nemanot 
aizskrējuši 20 radoši, interesanti, 
bagāti gadi ... 

Tikai kultūras nama direk-
torei, mākslinieciskās daļas va-
dītājai un metodiķei darba alga 

bija no budžeta līdzekļiem. Toties teh-
niskajam personālam: 2 apkopējām, 
kontrolierēm, kasierei, šoferim,  2 kuri-
nātājiem, pulciņu vadītājiem nauda al-
gai bija jāmeklē no speclīdzekļiem, tas 
ir, jāpelna pašiem. Tas bija ļoti grūti, jo 
tikai deju vakari deva peļņu. Mūzikas 
lietpratēji (Jānis un Arturs Juškas, Jā-
nis, Valdis un Māris Pauniņi,  vēl skolē-
ni būdami, skolotājs Jānis Kokars) par 
nelielu samaksu spēlēja deju vakaros. 
Liels atspaids lielākos svētkos parkā, 
zaļumballēs bija kultūras nama pūtē-
ju orķestris, ko vadīja pamīšus vidus-
skolas dziedāšanas skolotājs Viktors. 
Černecovs un Bruno  Baronskis no 
Viļāniem. 

Bez tam Leonora Stabulniece pil-
dīja  pilsētas deputātes pienākumus 
18 sasaukumus, bija kultūras – izglītī-
bas – veselības aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāja. 

Toreiz bija ļoti daudz visādu pa-
sākumu, kurus dēvēja par jaunajām 
padomju tradīcijām: bērnības svētki,  
pilngadība, izvadīšana armijā, pirmās 
pases saņemšana, laulību reģistrāci-
ja, kapusvētki, bēres, atceres dienas, 
tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem, 
ar augsta ranga cilvēkiem, mediķu, 
skolotāju, mehanizatoru, pirmrindnie-
ku, patērētāju biedrības darbinieku 
un  ražas svētki, svecīšu vakari kapos 
un citi. Jādara bija uz sabiedriskiem 
pamatiem. Organizējot tos, vajadzēja 
detalizēti uzrakstīt scenāriju (pasāku-
ma vadošā doma, kas, ko, kur, pēc 
kā darīs, teiks, dziedās vai dejos utt.). 
Pēc sarīkojuma – nodot atskaiti par 
paveikto rajona kultūras nodaļai.  Tas 
bija darbietilpīgs, radošs process.  

Ar šiem sarīkojumiem arī tika sa-
turpinājums 12 lpp.
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glabāts, sargāts, attīstīts latviskais 
– izkopta valoda, tautas garamantas 
tautasdziesmu, tautastērpu veidā un 
latviešu mentalitāte. Jādomā, tāpēc 
Varakļāni ir vislatviskākā un kultūras 
ziņā visaktīvākā vieta Latgalē arī šo-
dien. 

Šajā laikā  Leonora iemācījās 
precīzi izteikt savu domu, kas šodien 
noder, rakstot kādam laikrakstam par 
iespaidiem  ekskursijā, ceļojumā un 
citur, ieaužot interesantas stāstītājas 
talantu ar dzīviem, nedzirdētiem iz-
teiksmes līdzekļiem. 

Kultūras darbs bija sarežģīts, toties 
liels gandarījums par paveikto. Leono-
ras Stabulnieces kolektīva veikums 
tika atzinīgi novērtēts. Astoņus  gadus 
pēc kārtas kultūrizglītības iestāžu ska-
tē Madonas rajonā  Varakļāni ieņēma 
pirmo vietu.   Pilsētu, ciematu sacen-
sībās – apsteidza Ērgļus un Madonu. 
„Cilvēki no miestiņa – „mīškõni “ bija 
pārāki par pilsētniekiem! “ – vēl šodien 
ar gaišu smaidu atceras Leonora. Kā  
anekdoti viņa piemin, ka juridiskās 
un tiesiskās  audzināšanas skatē Va-
rakļāni ieņēma 2. vietu republikā, par 
ko rakstīja toreiz populārais laikraksts 
„Cīņa“.  20 gadu  darba laikā saņemti 
ļoti daudzi goda raksti  no rajona un 
republikas,  pat no Savienības. 

Anna Strode, Leonoras Stabul-
nieces līdzgaitniece, atceras: „Toreiz 
bija jāplāno darbs uz piecgadi, gadu, 
ceturksni un mēnesi. Noras darba plā-
ni bija reāli, detalizēti, akurāti. Viņa to 
veica pa naktīm mājās, jo dienas bija 
piesātināta tekošā darba cēliens.  Pret 
darbabiedriem viņa bija prasīga, tais-
nīga un nekad neaizmirsa pateikties 
par izdarīto. Noras ģērbšanās stils 
atbilst attiecīgai situācijai, viņai piemīt 
izsmalcināta gaumes izjūta, elegance 
un iznesība. Attiecībās ar cilvēkiem ir 
sirsnīga, vienkārša, iejūtīga un izpalī-
dzīga.“  

Bezpartejiskajā Leonorā Stabul-
niecē visu dzīvi cieši kopā savijies 
laicīgais un garīgais. Taujāta par to, 
viņa atbild: „Kad strādāju, prevalēja 
laicīgais. Aizejot pensijā, galvenais ir 
Baznīca, psalmu dziedāšana, garīgās 
dziesmas, lūgšana. Dievs stiprina, uz-
tur, ceļ mūsu garu. Mēs, ticīgie, esam 
laimīgi. Dievs ir bagātība. Nekāda 
manta to nevar aizvietot. Nabadzīgi 
tie, kas netic.“

Apbrīnojams ir Leonoras gribas-
spēks, izturība  pārvarot dažādas fizis-
kas grūtības. Pagājušā gada janvārī, 

„Vēlziedes”.

„Sidrablāses”.

krītot uz slidenas ietves, viņa guva 
smagu traumu un ar ieģipsētu kāju 
bija spiesta dzīvot mājās. Tas bijis pats 
grūtākais laiks viņas dzīvē. Bet jau tā 
paša gada pavasarī, balstīdamās uz 
kruķa, ar lāpstu otrā rokā rosījusies 
savā mazdārziņā un iesējusi visu azai-
da galdam nepieciešamo, neaizmirs-
tot arī krāšņās gladiolas. Tūlīt rudenī 
viņa atsākusi treniņu deju kolektīvā 
„Vēlziedes“ (darbojas 10 gadus), sie-
viešu vokālajā ansamblī „Sidrablāse“ 
(dzied 10 gadus) un, protams, visas 
savas aktivitātes. Viņa necieš bez-
darbību. „Voi sēdēt un ļimt? Gryutõk 

ir īļeist zemē, kai ceļtīs uz augšu. Es 
varu, es ceļūs un tīcūs uz augšu!“ – 
tā savu rīcību komentē stiprā sieviete 
Leonora.

Kur ir Leonoras Stabulnieces lie-
lums? 

Mīlestības tikumā.
Ar pazemību uz Dievu. Ar labestī-

bu uz līdzcilvēku. Ar disciplinētu gribu 
un prātu dzīvē un darbā. 

Lai Dievs arī turpmāk Leonorai 
Stabulniecei bagātīgi dod tās žēlastī-
bas, kas visvairāk vajadzīgas!

Rita Liuke
Foto no L. Stabulnieces arhīva 

turpinājums no 11. lpp.
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20. oktobrī plkst. 15.00 
Senioru Rudens balle
Lustīga vakarēšana ar skalineitem, 
dalības maksa Ls 1,00 
Pieteikšanās 29678002, būs kopīgs 
transports

27. oktobrī plkst. 19.00  
Radošais vakars 
Aicinām visu vecumu visdažādākos 
talantus – mūzikā, dejā, zīmēšanā, 
veidošanā, kokgriešanā, fotogrāfijā... 
Lūgums pieteikties 29678002 vai 
organistin@inbox.lv 

9. novembrī plkst. 12.00 
Mārtiņdienas lielā andele ar 
spicēm un micēm, čigāniem, 
tirgus muzikantiem, saldumiem, 
gardumiem un kārumiem

Ar jaunu muzikālu pro-
jektu „Slavenais Jersikas 
orķestris” turnejā pa Latvi-
ju dosies televīzijas šovos 
popularitāti ieguvušie brāļi 
Atis un Jānis Auzāni, Oranžā 
kora dziedātāji, kā arī labā-
kie Latvijas mūziķi. Turpinot 
pagājušā gada veiksmīgākā 
Latvijas muzikālā projekta 
„Rokasspiediena attālu-
mā…” tradīcijas, koncerta 
skanējumu veidos tikai „dzī-
vie” stīgu, taustiņu, pūša-
mie un sitamie instrumenti, 
patiesie un sirsnīgie brāļi 
Atis un Jānis Auzāni, kuru 
sniegumu šoreiz papildinās 
enerģijas un latgaliskā ugunīguma 
pārpilnie Oranžā kora dziedātāji.

Ar muzikālā pavadījuma pārsteigu-
miem, gaismu spēli, neatkārtojamo vokā-
lo skanējumu un tikai Oranžajam korim 
raksturīgo dziesmas idejas un horeogrāfi-
jas pasniegšanas veidu „Slavenais Jersi-
kas orķestris” vēlas skatītājus emocionāli 
aizvest prom no ikdienas rūpēm, likt ie-
skatīties pašiem sevī, pasmaidīt un atvērt 
durvis visam labajam, kas dzīvo katrā no 
mums. 

Koncerta muzikālo pavadījumu vei-
dos interesants, kopskaitā vairāk nekā 
divdesmit dažādu instrumentu salikums: 
ģitāras, kontrabass, klavieres, akorde-
ons, pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti 
un liels perkusiju klāsts, radot netipisku 

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

skanējumu. Koncertā viss būs īsts, pat 
klavieres, kuras orķestris ir apņēmies 
vadāt līdzi uz visiem piecdesmit koncer-
tiem! Koncerta noskaņa būs neierasta, jo 
dziedātāji visu koncerta laiku atradīsies 
uz skatuves, radot emocionāla tuvuma 
sajūtu un noskaņas pārvērtības no dzies-
mas uz dziesmu. 

Bez lieka skaļuma noskaņu veidos 
gan mīlestības balādes, gan arī karstasinī-
ga latgaliešu temperamenta piesātinātas 
dziesmas. Arī šoreiz skatītājus priecēs 
abu brāļu divbalsīgais dziedājums, ku-
ram pievienosies Oranžā kora dziedā-
tāji Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļak-tāji Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļak-tāji Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļak
sa, Sergejs Ivanovs un Juris Vucāns, 
kā arī neatkārtojams pavadošo mūziķu 
sastāvs: Ēriks Upenieks (ģitāras, bansastāvs: Ēriks Upenieks (ģitāras, ban-

džo), Viktors Veļičko (kon-
trabass), Nauris Bartusevičs 
(sitaminstrumenti), Jānis Le-
mežis (klavieres, saksofons), 
Kaspars Stankevičs (trompe-
te, perkusijas), Sergejs Iva-
novs (akordeons).

Programmā iekļautas tautā 
iemīļotas melodijas Ata Auzāna 
aranžējumā latviešu, latgaliešu, 
angļu, vācu, spānu un portugā-
ļu valodā: „Atkal līst”, „Differen-
te”, „Latgalei”, „Man šodien 18 
gadu”, „Mōte dieleņu aukleja”, 
„Tumša nakte zaļa zāle”, „Start 
wearing purple”, „Debesis ir 
tuvu klāt”, „Ripo tvaika bānītis”, 
„Čili baba”, „Puķu pārdevēja”, 

„Aijas smaids” u.c..

26. oktobrī plkst. 19.00
Varakļānu kultūras namā

„Brāļi Auzāni un 
slavenais Jersikas orķestris”

Biļešu iepriekšpārdošana Varakļānu 
k.n. administrācijā

darba dienās 10.00 – 12.00
  14.00 – 16.00

Biļešu cena Ls 3.00 – Ls 5.00

Informācija pa tālruni 64860964

Biļetes uz koncertiem var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv un pasākumu nov un pasākumu nov -
rises vietās.

10. novembrī plkst. 15.00 10. novembrī plkst. 15.00 
Valsts svētku ieskaņas koncerts Valsts svētku ieskaņas koncerts 
„Ar mōtes volūdu sovā Tāvzemē” „Ar mōtes volūdu sovā Tāvzemē” „Ar mōtes volūdu sovā Tāvzemē” 
Uz koncertu un atpakaļ kursēs Uz koncertu un atpakaļ kursēs Uz koncertu un atpakaļ kursēs Uz koncertu un atpakaļ kursēs 
autobuss
Balle ar grupu „Airi” (Līvāni)  (Līvāni) 
Ieeja Ls 2,00

12. novembrī plkst. 12.00 
Atceres brīdis Lācplēša ordeņa Atceres brīdis Lācplēša ordeņa Atceres brīdis Lācplēša ordeņa 
kavalieru atdusas vietā 
Kapinīku kapos

24. novembrī plkst. 15.00 
Novada jauno talantu 10. jubilejas Novada jauno talantu 10. jubilejas Novada jauno talantu 10. jubilejas 
koncerts mūziķu aizbildnes 
sv. Cecīlijas svētkos 
Aicinājums pieteikties 29678002 vai Aicinājums pieteikties 29678002 vai 
organistin@inbox.lv

Stērnīnes bazneicā
Kotru svātdīn sv. Mise plkst. 12.30
Oktobra mēnesī tautas Rūžukrūnis 
kotru dīnu plkst. 9.00

1. novembrī Vysu Svātū dīna 
sv. Mise plkst. 12.30 
aizlyugums par myrušajim
pēc dīvkolpōjuma kūpeiga psalmu 
dzīdōšona par draudzes myrušajim

2. novembrī Dvēseļdīna
plkst. 10.00 kūpeiga psalmu 
dzīdōšona par draudzes myrušajim
sv. Mise plkst. 12.30 
aizlyugums par myrušajim

25. novembrī Krystus Karaļa svātki
Bazneicas goda nūslāgums
sv. Mise plkst. 12.30 
vōc zīdōjumus Goreigō semināra 
uzturēšonai

Stirnienes tautas namatirnienes tautas namatirnienes tautas namatirnienes tautas nama
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Futbola ziņas
Beigusies 2012. gada vasaras sezona 

futbolā. Varakļānu novada jaunie futbolisti 
piecās vecuma grupās piedalījās dažādos 
turnīros. Nozīmīgākais no tiem bija ZA re-
ģiona jaunatnes čempionāts.

Rezultāti:
1. tabula 
Komandā spēlēja: Jānis Kančs, Rei-

nis Zeps, Rainers Zeps, Robijs Lūkass 
Mālnieks, Henriks Erels, Arvis Zeps, Ilmārs 
Upenieks, Markuss Bernāns, Renārs Ra-
cins, Dairis Upenieks.

1. tabula
ZA reģiona 2012. gada jaunatnes čempionāts U-9 grupā (2003)
Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 3. 4. Vārti Punkti Vieta

1. Gulbenes BJSS I 12:0 1:3 6:2 19:5 6 2.

2. Gulbenes BJSS II 0:12 0:13 0:10 0:36 0 4.

3. Madonas BJSS 3:1 13:0 1:1 17:2 7 1.

4. Varakļāni/MBJSS 2:6 10:0 1:1 13:7 4 3.

Lai skan Varakļānos!Operas un baleta teātris – šeit pozitī-
vi uzlādējošā gaisotnē žurnāls „Ieva” 10. 
septembrī svinēja savu 15. dzimšanas 
dienu un notika IEVAS laureātu apbalvo-
šanas ceremonija.

Viena no tām bija arī varakļāniete 
Skaidrīte Zorģe. Skaidrītei IEVAS sirds 
tika pasniegta „par ģimeniskumu un ģi-
menes vērtību sargāšanu. Viņai bija tikai 
divdesmit seši gadi, divus gadus veca 
meitiņa, kad viņa savā ģimenē, kas dzī-
voja mazā vienistabas dzīvoklītī, paņēma 
savas māsas pamestos piecus bērnus. 
Skaidrīte viņus izaudzināja un izskoloja”.

Tas notika pirms 20 gadiem. Skaid-
rīte nesen bija nodibinājusi savu ģimeni, 
audzināja mazo Lauru, viņai pat prātā 
neienāca, ka liktenis piedāvās šādu jau-
nu pavērsienu. Taču notika tā, kā notika. 
Māsa Biruta bija pametusi novārtā savus 
piecus bērnus. Doma, ka bērnus varētu 
atdot bērnunamā, nepastāvēja. Tas bija 
vecums, kad par dzīves grūtībām ne-
domā, bet vienkārši dzīvo. Un Skaidrītei 
šķita, ka viņa visu var, visu prot un viss ir 
iespējams.

Skaidrīte saka, ka bērni ir ļoti jauki. 
Protams, katrs ar savu raksturu. Ikvienam 
bijušas kādas palaidnības, bet visi izau-
guši par krietniem cilvēkiem.

Skaidrīte: 
Skatos uz bērniem, un man ir milzīgs 

prieks un gandarījums, ka viņi ir izau-
guši, bet es viņu dzīvē vēl arvien esmu 
svarīgs cilvēks. Ja man būtu tikai Laura, 
viņa būtu izaugusi citāda. Stipri šaubos, 
vai laimīgāka. Kopā ar bērniem esmu au-
gusi. Lai nekļūtu viņiem garlaicīga, esmu 
centusies nenovecot, tikt viņiem līdzi un 
saprast viņus. Man vienmēr ir pieticis 
laika viņus uzklausīt, kopā izspriest, kā 
vienā vai otrā situācijā rīkoties. Pieļauju, 
ka bērniem ir savas, man nestāstāmas 
lietas, bet lielās līnijās un svarīgāko par 
viņu dzīvi es noteikti zinu. Pārējo viņi iz-
runā savā starpā, un arī tas ir labi. Viņi ir 
raduši cits citam uzticēties un atbalstīt. 

IEVAS sirds

Tagad esmu viena, taču man nav gar-
laicīgi un skumji. Darbs pārtikas veikalā ir 
no septiņiem rītā līdz desmitiem vakarā. 
Pa tumsu un dubļainu ielu atbrienu mā-
jās. Nokrītu pagulēt, no rīta ceļos un at-
kal visu dienu prom. Brīvdienās sakopju 
māju, izmazgāju drēbes, darbu vienmēr 
pietiek. Vakaros piedomāju, kā manējiem 
Rīgā iet. Sazvanāmies. Sliktas domas 
sevī nelaižu. Zinu, ka visam jābūt labi.

Vecākā ir Evita – divdesmit devi-
ņi gadi. Dzīvo Titurgā pie Rīgas, studē 
juristos, viņai ir neliels privātbiznesiņš.. 
Precējusies, dēliņam Ralfam jau seši 
gadi. Arī Sanita aizgāja uz Rīgu. Viņai 
divdesmit astoņi gadi. Mācās Latvijas 
Universitātē ekonomistos, strādā par 
grāmatvedi. Gunitai ir divdesmit septiņi 
gadi. Ieguva pirmskolas bērnu iestāžu 
audzinātājas diplomu un strādā Strazdu-
muižas vājredzīgo bērnunamā. Sandis 
no māsas bērniem ir jaunākais, viņam 
divdesmit četri gadi, strādā celtniecībā, 
abi ar draudzeni audzina savu trīsgadīgo 
meitiņu. Vēl Arita –divdesmit pieci gadi. 
Arita Daugavpils Mākslas skolā ieguva 

dizaineres profesiju.
Par visiem bērniem man ir mierīga 

sirds. Viņi ir ļoti atbildīgi uz patstāvīgi. 
Paši pa dzīvi kūlušies, neviens viņiem 
neko gatavu uz paplātes nav pasniedzis. 

Bērni manu dzīvi ir piepildījuši, ie-
devuši tai saturu, jēgu un prieku. Man 
vienmēr ir kam pajautāt padomu, un mēs 
zinām, ka nekad nebūsim bizizejas situ-
ācijā, jo esam tik daudzi, – un tad viss ir 
atrisināms un izdarāms, prieki vai bēdas, 
visi esam kopā.

Man nešķiet, ka es būtu paveikusi 
kaut ko īpašu un ka tā ir varonība – nepa-
mest savējos, vēl jo vairāk bērnus.

Ikdienā Skaidrīti redzam smaidošu, 
laipnu, vienkāršu. Viņa prot katram pa-
teikt labu vārdu, katram uzsmaidīt. Brīva-
jā laikā dodas mežā lasīt sēnes vai ogot. 
Kopā ar bērniem aizbrauc uz kādu ballīti 
padejot. Jauna un skaista – IEVAS sirds 
laureāte.

Foto no ģimenes arhīva
Materiāli no žurnāla „Ieva”, 

04.2012., 40.–42. lpp.; 09.2012., 
4.–4. lpp.

Skaidrītes Zorģes ģimene.
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Jaunākā futbolistu grupa ar skolēnu vecāku pārstāvi Aivaru Zepu.

2. tabula
ZA reģiona 2012. gada jaunatnes čempionāts 

U-11 grupā (2001)
Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 3. 4. Vārti Punkti Vieta

1. Varakļāni/
MBJSS

0:0
0:5

1:2
1:0

9:0
2:1

13:8 10 2.

2. Balvu SC 0:0
 5:0

2:0
5:0

6:0
 2:0

20:0 16 1.

3. Madonas 
BJSS

2:1
 0:1

0:2
0:5

5:2
1:0

8:12 9 3.

3. tabula
ZA reģiona 2012. gada jaunatnes čempionāts 

U-12 grupā (2000)
Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 3. Vārti Punkti Vieta

1. FB Gulbene 
2005

0:1
0:1

4:2
2:1

6:5 6 2.

2. Varakļāni/
MBJSS

1:0
1:0

4:0
0:1

6:1 9 1.

3. Balvu SC 2:4
1:2

0:4
1:0

4:10 3 3.

5. tabula
ZA reģiona 2012. gada jaunatnes čempionāts 

„B” grupā (96./97.)
Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 3. 4. Vārti Pun-

kti Vieta

1. FB Gulbene 
2005

7:1
2:0
1:1

3:4
2:1
1:1

0:2
1:3
2:0

19:13 14 3.

2. Ludzas NSS 1:7
0:2
1:1

0:5
0:4
1:3

0:5
0:4
2:2

5:33 2 4.

3. Balvu SC 4:3
1:2
1:1

5:0
4:0
3:1

2:1
1:0
0:2

21:10 19 1.

4. Varakļāni/
MBJSS

2:0
3:1
0:2

5:0
4:0
2:2

1:2
0:1
2:0

19:8 16 2.

Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 4. 5. 6. Punkti/

Vārti Vieta

1. FB Gulbene 
2005 

0:2
0:0

5:0
1:1

0:2
2:4

3:1
5:2

11
16:11

3.

2. Balvu SC 2:0
0:0

4:0
2:0

0:1
0:2

2:2
4:0

14
14:5

2.

4. Ludzas NSS 0:5
1:1

0:4
0:2

0:3
1:0

2:0
1:0

10
5:15

4.

5. Varakļāni/
MBJSS 

2:0
4:2

1:0
2:0

3:0
0:1

4:1
3:0

21
17:4

1.

6. Madonas 
BJSS 

1:3
2:5

2:2
0:4

0:2
0:1

1:4
0:3

1
6:24

5.

2. tabula
Komandā spēlēja: Ilmārs Racins, Artis 

Kančs, Rihards Pastars, Rolands Drozds, Lau-
ris Putniņš, Rinalds Mozuls, Mareks Strods, 
Ēriks Ikaunieks, Arnolds Upīts.

3. tabula
Komandā spēlēja: Jēkabs Lauris Leišs, 

Aleksejs Groznovs, Svens Senkāns, Kristers 
Juška, Ralfs Kokars, Rihards Melnis, Lauris 
Putniņš, Juris Erels.

4. tabula
Komandā spēlēja: Juris Erels, Rihards 

Juška, Ingus Ivanovs, Mairis Mančs, Ralfs Sku-
telis, Juris Meļņiks, Vladislavs Kuzņecovs, Ma-
reks Maļinovskis, Armīns Broks, Jānis Strods, 
Dairis Sondors, Artūrs Seržans.

5. tabula
Komandā spēlēja: Roberts Seržans, Artis 

Ikaunieks, Rihards Latkovskis, Ralfs Inķēns, 
Arvis Latkovskis, Pauls Mesters, Matīss Broks, 
Armīns Broks.

Vēl 2000. gada dzimušie zēni piedalījās 
starptautiskajā Aiņa Šnicāna piemiņas turnīrā.

Spēļu rezultāti:
FC Jūrmala – Varakļāni  1:0
Varakļāni – Balvi  4:0
FC Tartu – Varakļāni  0:0
Ludza – Varakļāni  0:1
Varakļāni – Mārupe  2:0
Varakļāni – „Alex” (Tallina)  5:0
Kopvērtējuma Varakļānu komanda izcī-

 4. tabula 
ZA reģiona 2012. gada jaunatnes čempionāts 

„C” grupā (98./99.)

nīja 5. vietu. Komandā spēlēja: Jēkabs Lauris 
Leišs, Lauris Putniņš, Aleksejs Groznovs (at-
zīts par turnīra labāko vārtsargu), Vladislavs 
Kuzņecovs, Rihards Melnis, Ralfs Kokars, Ro-

lands Drozds, Ilmārs Racins, Rihards Pastars, 
Rinalds Mozuls, Dairis Sondors.

Juris Daleckis, futbola treneris 
Foto no trenera arhīva 
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Ar autora vārdu, segvārdu vai ini-
ciāļiem parakstītajos rakstos izteiktie 
viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas 
viedoklim. Atzīdams preses brīvības 
principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu 
uzskatu publicēšanu. Anonīmus rakstus 
redakcija nepieņem.

2012. gads Nr. 9 (222)

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” tipogrāfijā
tālr. 648 60983
Tirāža: 750 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Varakļānu Romas katoļu drau-
dze izsaka sirsnīgu pateicību Rē-
zeknes apbedīšanas pakalpojumu 
uzņēmumam „Revans” un personīgi 
tā vadītājam Arkādijam Reiniekam
par atbalstu kapu zvanu torņa jumta 
remontā un bēru krusta restaurācijā. 
Mūs priecē, ka ir cilvēki, kuriem svarī-
gas arī garīgās vērtības. Lai Dievs svētī 
viņu darbus!

Varakļānu Romas katoļu drau-
dzes padomes priekšsēdētājs Andrejs 
Naglis

08.10.2012.

Kolekcionārs par labu samaksu 
pērk pirmskara Latvijas un cara laipērk pirmskara Latvijas un cara laipērk -
ka alus pudeles.

T.  29406932

Pārdod sausu skaldītu malku. 
Ar piegādi.

T. 26563524

Lēti pārdod kāpostus, burkā-
nus, bietes, kartupeļus. Varakļānos 
piegāde par brīvu. T. 26306703 Ilga, 
t. 29480554 Ivars

Tu esi mans spēks,
Mans prieks un 
asaras,
Tu esi kā zvaigzne,
Kuru ieskauj visums!

Varakļānu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā septembrī  

noslēgtās laulības:
Veneranda Kurdjukova un 

Viktors Kurdjukovs

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Sirsnīgi 
          sveicam
Sintiju Rihteri un Sintiju Rihteri un Sintiju Rihteri
Vilni Bernānu ar 
dēla Adriana dzimšanu
Sintiju Daideri un Jāni Šustu ar 
meitas Vanesas dzimšanu

07.09. Murmastienes pag. „Brokos” 
no pils. K. piederošā kombaina nozagta 
dīzeļdegviela.

09.09. Murmastienes pag. „Gredzen-
tiņos” no garāžas nozagta pils. P. piede-
rošā dīzeļdegviela.

13.09. Varakļānu pag. ceļa Rēzekne 
– Jēkabpils 45 km pils. S., vadot t/l BMW 
alkohola reibumā, iebrauca pils. P. piede-
rošajā mājas žogā, pārbaudē tika konsta-
tētas 1.31 promiles alkohola.

15.09. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
Saules veikala, laikā no plkst. 02.00 līdz 
04.00, no t/l BMW bagāžas nodalījuma 
tika skaļi atskaņota mūzika.

17.09. Varakļānu pag. ceļa Stirniene-
Sīļukalns 2 km pils. E. vadīja t/l VW Passat 
alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 
1.35 promiles alkohola.

25.09. Saņemts pils. P. iesniegums, 
ka bez viņa piekrišanas caur internetu ir 
noformēti kredīti.

26.09. Varakļānos, Rīgas ielā 8-2, 
piekauta pils. K.

M. Lindāns

Policijas 
informācija

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

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
par mirušajiem septembrī:

Varakļānu pilsētā

Vasiļiņenko Vladimirs  
miris 1. septembrī  59. mūža gadā

Olga Opule 
mirusi 5. septembrī 84. mūža gadā

Nikodims Kalniņš 
miris 14. septembrī 82. mūža gadā

Pēteris Salzemnieks-Salenieks 
miris 17. septembrī 68. mūža gadā

Atnāc, tēt, pa rudenīgiem ceļiem,
Atnāc rāt vai labus vārdus teikt.
Ļauj kaut mirkli tavu glāstu sajust,
Kaut vai sapņos vēlreiz kopā būt.
  /H. Heislers/

Skumju brīdī esam kopā ar 
Zintu Zepu, tēvu mūžībā 

aizvadot.
Varakļānu folkloras kopas 

kolektīvs

Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNU draudzē  
2012. goda 2012. goda 
oktobra mēnesī
OKTOBRA MĒNESĪ DORBDĪNOS:
SV. MISES PLKST. 7.15 UN 18.00 
UN RŪŽUKRŪNS

Rūžukrūns svātdīnos Vesperu vītā

14.10. – II MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00 – 
Rūžukrūns

21.10. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00

28.10. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00

31.10. – trešdīna – Rūžukrūņa 
mēneša nūslāgums, Dīvs mēs 
Tevi slavejam




