
Rudens ir laiks, kad mēs pārdomājam paveik-
to un plānojam jaunus darbus. Novembris ir mūsu 
valsts svētku mēnesis. Pirms 96 gadiem, apzinoties 
mūsu identitāti un ticot nākotnei, tika dibināta mūsu 
valsts – Latvija. 

Vairākkārt šajā laikā ir piedzīvoti smagi brīži, 
mainījušās dažādas valsts iekārtas.. Šobrīd esam 
Eiropas Savienības valsts, demokrātiska valsts ar 
priekšrocībām un trūkumiem, kas no tā izriet.

Šie svētki lai ienāk katrā ģimenē, kad ikviens 
vistiešāk sajūt savu piederību mūsu zemei un valstij. 
Patriotisms sākas ģimenē – no mātes un tēva, no 
vecvecāku attieksmes pret valsti ikdienā,– bet jo īpaši 
svētkos, viņu bērnos veidojas Tēvzemes mīlestība.

Katram ir jāplāno sava dzīve, jāizvirza mērķi un 
jātiecas uz tiem. Cilvēka laime un labklājība ir viņa 
paša rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem, galve-
nais ir nenogurstoši sevi pilnveidot.

 Paldies visiem, kas  veicinājuši mūsu novada, 
mūsu valsts attīstību, visiem, kuri dzīvo šeit un domā 
gaišas domas!

Lai ikvienam ir ticība sev, saviem spēkiem, lai ve-
selība un izturība piepildīt savus sapņus!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

LATVIJA
Ir gara, gara krelle,
Kurā ceļš pie ceļa vērts,
Un katrs akmentiņš tajā
Mūžības vērts.

Blakus šosejai platai
Lauku celiņš,
Ceļmallapu un kamolzāļu skauts.
Tur visbiežāk kāds vientulis
Ar zirgu vai velosipēdu brauc.

Blakus iemītai takai uz aku,
Kur pēc ūdens sensencis gājis,
Ieslīd līču ločiem celīte silā;
Māte tur priekšautā
Brūklenes brucināja.

LATVIJA
Mums ir gara, gara krelle,
Kurā ceļš pie ceļa vērts.
Un KATRS tajā
Ir savas MŪŽĪBAS vērts.
                   (pēc U. Ausekļa)

Kamēr saule, kamēr mēness
gadusimtus kopā sies,
Latvijā būs diži ļaudis,
visi vienu ceļu ies.
Visi vienu zemi mīlēs,
visi vienu guni kurs,
visi vienu sapni burs...
Kamēr debesis un zeme
pastāvēs un nesagrūs,
Latvijā, šai zaļā salā 
mīlestība ir un būs.

Ir novembris – rudens laiks 
dabā, bet cilvēku sirdīs miers, 
prieks, jo svinam svētkus sa-
vai zemei – Latvijai. Tēvzemes 
nedēļa Stirnienes pamatskolā 
iesākās ar novēlējumu un ap-
sveikumu gatavošanu Latvijai. 
Lai Latvijai 96. dzimšanas dienā 
gudrība, veiksme, izturība!

Svētku ieskaņas koncerts 
Stirnienē izskanēja jau 8. no-
vembrī.  Koncertā savu veikumu 
rādīja Teresijas Pelšas dziedātā-

Svētku ieskaņas koncerts
ji, kas sūtīja labas domas, dar-
bus un cerību Latvijai. Savukārt 
runātāji saskatīja zaļus mežus, 
laukus, zilu jūras ūdentiņu. Kon-
certu kuplināja Stirnienes tautas 
nama pašdarbnieki Ievas Zepas 
vadībā. Svētkos visus sveica 
Varakļānu novada izpilddirek-
tors Ivars Ikaunieks, kas vēlēja 
katram veikt lielus darbus, lai 
cienīgi sagaidītu Latvijas 100. 
gadadienu.

Darbīgi Stirnienē aizritējuši 
divi mēneši gan mācību, gan ār-
pusstundu aktivitātēs. Visvairāk 
atmiņā paliks mācību braucieni 
uz Jēkabpili un Rēzekni, Sko-
lotāju un dzejas dienas, sporta 
aktivitātes,...

Lai spēks, izturība, izdoma 
veikt mazus, bet labus darbus 
ikdienā, tad arī lieliem darbiem 
pienāks laiks un iedvesma!

Rita Pelša

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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Sveicam varakļāniešus Latvijas Valsts svētkos!
Varakļānu vidusskolas kolektīvs

Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

Piemini Latviju!

           (J . Jaunsudrabiņš)
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Iedzīvotāju zināšanai 

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
Varakļānu novada
domes sēde 
2014. gada 30. oktobrī  
Nr. 15

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 
izmaksām.

2. Par nekustamā īpašuma nosauku-
ma maiņu.

3. Par adreses maiņu.
4. Par zemes ieskaitīšanu Valsts rezer-

ves fonda zemēs. 
5. Par zemes nomu.
6. Par nedzīvojamās telpas nomas lī-

guma izmaiņām.

Varakļānu novada domē bieži griežas ie-
dzīvotāji ar jautājumiem, kas skar apzaļumo-
šanu un būvniecību pilsētā un ciematos, kur 
nereti rodas domstarpības starp kaimiņiem. 
Šajā sakarā gribam informēt iedzīvotājus, ka 
2014. gada 14. janvārī, ar Varakļānu novada 
pašvaldības domes sēdes lēmumu  Nr. 1.1., 
ir apstiprināts Varakļānu novada teritoriālais  
plānojums 2014. – 2025. gadam, kurš stā-
jies spēkā  2014. gada 17. janvārī ar publi-
kāciju izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laidiens 
Nr. 12.

Teritoriālā plānojuma 2. daļā – „Teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumi” , 
kas nosaka kopējās prasības teritoriju apbū-
vei un plānošanai, attiecas uz visām zemēm 
un objektiem Varakļānu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, un ir saistoši pašval-
dībai, visām fi ziskām un juridiskām personām 
– zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomnie-
kiem.

Noteikumi jāievēro uzsākot jebkuru teri-
torijas plānošanu un apbūvi, zemes gabalu iz-
mantošanu, konsolidāciju, sadalīšanu, apvie-
nošanu, robežu pārkārtošanu, ēku un būvju 
projektēšanu, apzaļumošanu, labiekārošanu, 
kā arī citus izmantošanas un apsaimnieko-
šanas pasākumus. Ar teritoriālo plānojumu 
var iepazīties  Varakļānu novada domē, tas 
atrodams arī Varakļānu novada domes mājas 
lapā internetā (www.varaklani.lv). 

Gribam atzīmēt dažus punktus, kas sais-
tīti ar blakus dzīvojošiem kaimiņiem:

128.16. komposta vietas ierīkojamas vis-
maz 3,0 m attālumā no kaimiņa robežas un 
ne tuvāk kā:

128.16.1. Kokaru , Murmastienes un Stir-
nienes ciemos un Varakļānu pilsētā 15,0 m 
līdz dzīvojamās mājas logiem kaimiņa zemes 
gabalā, 

128.16.2. lauku teritorijā 30 m līdz dzīvo-
jamās mājas logiem kaimiņa zemes gabalā,

128.16.3. teritorijā starp dzīvojamo māju 
un robežu gar ielu komposta vietas ierīkot 
aizliegts;

7. Par naudas balvas piešķiršanu no-
zīmīgā dzīves jubilejā.

8. Par dzīvokļu īre līgumu pārslēgša-
nu.

9. Par dzīvokļa īres līguma izbeigša-
nu.

10. Par  izmaiņām Varakļānu novada 
amatu un mēnešalgu sarakstā.

11. Par pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 
atkārtotu izsoli.

12. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā.

1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
1.1. SIA „GB Koks”; 
1.2. SIA „Lauce”; 
1.3. SIA „Raibais asaris”; 
1.4. SIA „Aļņi AS”; 

1.5. jaunsargu instruktoru Oskaru 
Kanču;

1.6. futbola treneri Juri Dalecki.
13. Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas 

situācijā nonākušiem.
M. Justs,

Domes priekšsēdētājs 
I. Broka,

Lietvedības nodaļas vadītāja

128.17. komposta kaudzes un organiskā 
mēslojuma glabātuves ierīkojamas, izslēdzot 
ūdens avota un gruntsūdeņu piesārņošanu;

128.18. komposta kaudzes drīkst ierīkot  
tuvāk par 3,0 m attālumā no kaimiņa robežas 
vai vienoties par vienotas komposta vietas ie-
rīkošanu pie kopīgajiem žogiem, mūrim un uz 
robežas, ja pastāv rakstiska vienošanās  uz 
zemes gabala plānojuma lapas ar kaimiņu ne-
kustamā īpašuma īpašnieku (-iem). Mainoties 
īpašniekam (-iem) nepieciešams jauns saska-
ņojums. Vienošanās ietvaros var būt noteikts 
laika termiņš, bet ne mazāks kā 1 gads.

132. Jaunbūvējamās  būves (izņemot 
inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, 
satiksmes pārvadus un inženierkomunikāci-
jas) izvieto ne tuvāk kā 4 m no zemes vie-
nības robežām. Šo attālumu var samazināt, 
ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības 
ugunsdrošības, higiēnas un insolācijas jomā 
un saņemta blakus esošās zemes vienības 
īpašnieka saskaņojums.

137.2. nedrīkst patvaļīgi stādīt augus, 
kokus un krūmus ārpus nekustamā īpašuma 
zemes gabala robežām;

137.11. dzīvojamās apbūves teritoriju ze-

mes vienībās gar kaimiņu īpašuma robežām 
(izņemot ielas sarkano līniju) atļauts stādīt 
jaunus kokus (izņemot papeles), ievērojot 
sekojošus noteikumus:

137.11.1. koki, kura pieauguša koka 
augstums pārsniedz 1,8 metrus, var atrasties  
ne tuvāk kā 5,0 metrus no īpašuma robežas;

137.11.2. augļu kokus var stādīt ne tuvāk 
kā 3,0 metrus no īpašuma robežas;

137.11.3. pundurkokus vars stādīt ne tu-
vāk kā 2.0 metrus no īpašuma robežas;

137.11.4. krūmus un dzīvžogu (ne augs-
tāku kā 1,8 metri) stāda ne tuvāk kā 0,5 metri 
no kaimiņu īpašuma robežas;

137.11.5. attālumu līdz kokam mēra 1,0 
metra augstumā virs zemes;

137.11.6. citu, mazāku attālumu  līdz ko-
kiem var paredzēt izstrādājot detālplānojumu 
vai saņemot rakstisku saskaņojumu no kai-
miņu īpašuma īpašnieka.

Tie ir tikai daži punkti no teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumiem, bet to 
ievērošana palīdzēs mums uzturēt labas un 
draudzīgas attiecības ar kaimiņiem.

 Nekustamā īpašuma nodaļa

Varakļānu novada pašvaldība pār-
dod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu (zeme 
un mājīpašums) Kapsētas iela 12, Va-
rakļānos, kadastra Nr. 7017 001 0640. 
Izsoles sākumcena – EUR 3250,00. Iz-
soles solis – EUR 50,00. 

Izsolei jāpiesakās līdz 2014. gada 
19. decembrim plkst. 14.00, tā notiks 
2015.gada 8. janvārī plkst. 14.00 Rīgas 
ielā 13, Varakļānos, novada domes sēžu 
zāles telpās.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita 

ATKĀRTOTĀ IZSOLE Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000054750) kontā Swedbank konts 
Nr. LV25HABA0001402041751, kods 
HABALV22 vai jāsamaksā Varakļānu 
novada pašvaldības kasē dalības mak-
sa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda 
EUR 325,00. 

Pretendenti ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties mājaslapā www.varaklani.
lv sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt infor-
māciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš 
piezvanot pa tālr. 64866416, 27790016) 
un reģistrēties izsolei var katru darba 
dienu Varakļānu novada domē Rīgas 
ielā 13, Varakļāni, tālr. 64860840.

Iedzīvotāju zināšanai
Sākot ar š.g. 1. decembri, 

iedzīvotāju konsultācijas un kases 
pakalpojumus būs iespējams 

saņemt Varakļānu novada 
pašvaldības administrācijas ēkas 

1. stāvā, Varakļānos, Rīgas ielā 13.
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vijā jau ir vairāki pozitīvi piemēri attiecībā 
uz produktu iepirkumiem.

  Latvijas Zemnieku federācijas lau-
ku attīstības eksperte Agnese Hauka 
savā prezentācijā parādīja un pamatoja 
ģimenes saimniecību attīstības ietekmi 
uz visas valsts ekonomisko izaugsmi. 
Viņa analizēja mazo un vidējo saimniecī-
bu iespējas un izaicinājumus Latvijā un 
Eiropas Savienībā. Te vietā ir norvēģu 
paruna: Ja zemnieks ir bagāts, tad visi 
ir bagāti. Latvijas Zemnieku federācija 
vienmēr ir par to, ka ģimenes saimnie-
cības ir tās, kas uztur Latvijas laukus un 
visu Latviju. Viņas zina, ko vēlas, tur ir 
kārtīgi un čakli cilvēki, stipras dzimtas, 
kas pārmanto paveikto un tradīcijas no 
paaudzes uz paaudzi. Tāpēc pilsētām jā-
skatās arvien vairāk uz lauku pusi, jo labi 
un veselīgi paēst mēs gribam visi.

  Lauksaimniecība parasti ir pirmais 
sektors, kas ieiet lejupejošā biznesa cik-
lā, un pēdējais, kas no tā iziet.

  Agneses prezentācija parādīja to, 
cik svarīgi ir nišas produkti ar pievieno-
to vērtību, kur laukos jau ir daudzi labi 
piemēri. Taču izejmateriālu ražošanas 
panākumi ir atkarīgi no rūpniecības sek-
tora. Eksportējot pārtikas produktus, ne-
kad neviena valsts nav kļuvusi bagāta, 
ja tai nav sava rūpnieciskās ražošanas 
sektora. Pašreiz negatīva parādība ir lau-
ku iztukšošanās, jo mūsdienās migrācija 
notiek prom no rajoniem, kur nav rūpnie-
cības un „pārpalikuma” uz rajoniem, kur 
ir nozares ar lielu augošo atdevi, – gan 
rūpnieciskā ražošana, gan pakalpojumi, 
kas rada lielu pārpalikumu. (Ēriks S. Re-
inerts)

   Pēc LZF ekspertes A. Haukas teiktā 
ģimenes saimniecības ir tās, kas laukos 

turpina uzturēt tradīcijas, kultūru, nodro-
šina sevi un citus ar darbu, ražo pārtiku, 
rada pārticību, kā rezultātā lauki būs ap-
dzīvoti. Lai šie procesi sekmīgi virzītos, 
vajadzīga sadarbība ar kaimiņiem, ar 
reģiona uzņēmējiem un ar pašvaldību. 
Ražošanas ķēdē svarīgs process ir pro-
dukcijas realizācija. Lauksaimniecības 
preču tirgus atkarīgs no pilsētas iedzīvo-
tāju pirktspējas. Lai šie procesi sekmīgi 
virzītos, vajadzīga sekojoša rīcība: 

atbalstīt apkārtnē esošo cilvēku 
un pilsētu izaugsmi;

atbalstīt reģiona uzņēmējus;
atbalstīt reģiona jauniešus;
palīdzēt palielināt iedzīvotāju 

skaitu reģionā;
informēt par savu produkciju.

Zemkopības ministrijas Lauku attīs-
tības atbalsta departamenta direktore 
Liene Jansone runāja par saimniecību 
perspektīvu Latvijas laukos un risināju-
miem ģimenes saimniecību atbalstam 
2014. – 2020. gada plānošanas periodā. 
Ģimenes saimniecības aptver ~97% no 
visas Eiropas Savienības lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes platības. Šo 
saimniecību vidējais lielums ir līdz 10 
ha, salīdzinot ar komercsaimniecībām, 
kuru vidējā platība ES ir 152 ha. Pārsva-
rā tās ir mazās saimniecības, tomēr arī 
60% saimniecībās, kuru platība lielāka 
par 100 ha, ir izplatīts tieši ģimeņu saim-
niecību saimniekošanas modelis. Latvijā 
no kopējā lauku saimniecību skaita 81,8 
tūkst. 2013. gadā 70% jeb 73,7 tūkst. 
saimniecību ietilpst mazo saimniecību 
grupā, tātad pie mums šobrīd ir 78,5 
tūkst. ģimenes saimniecību. Apskatot 
skaita izmaiņas un attīstības tendences, 

Turpinājums 5. lpp.

Ģimenes saimniecību iespējas un izaicinājumi

LZF konferences dalībnieki, kur piedalījās vairāki Varakļānu novada
 lauku uzņēmēji.

Latvijas Zemnieku federācija sadar-
bībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, 
Valsts lauku tīklu un SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 2014.
gada 30. oktobrī Iecavā organizēja kon-
ferenci „Ģimenes saimniecību iespējas 
un izaicinājumi.” Šīs konferences mērķis 
bija stiprināt lauksaimnieku un pašvaldī-
bu sadarbību lauksaimniecības produk-
tu ražošanas un realizācijas jautājumos, 
attīstot ģimenes saimniecības Latvijas 
laukos.

2014. gads pasaulē tiek atzīmēts 
kā Starptautiskais Ģimenes saimniecī-
bu gads. Latvijā ģimenes saimniecībām 
ir liela nozīme vietējo kopienu attīstībā, 
tāpēc konferencē konkrēti un saprotami 
runāja par ģimenes saimniecību iespē-
jām un izaicinājumiem, attīstības per-
spektīvām, sadarbību ar pašvaldībām, 
kooperācijas nozīmi, lauku telpas attīstī-
bu un valdības lēmumu ietekmi uz lauku 
iedzīvotāju labklājību.

Pateicoties Latvijas Zemnieku fe-
derācijas valdes priekšsēdētājai Agitai 
Haukai, konference bija organizēta ļoti 
pārdomāti, lektori uzstājās ar konkrē-
tām, saprotamām uzrunām un mērķ-
tiecīgām prezentācijām. Tajā piedalījās 
lauksaimnieki, pašvaldību vadītāji un 
pārstāvji, Zemkopības ministrijas, Vides 
un reģionālās attīstības ministrijas, Latvi-
jas Pašvaldību savienības, Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas, Lauksaimnie-
ku organizācijas sadarbības padomes, 
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, 
SIA LLKC vadītāji un pārstāvji.

Konferences darbā piedalījās arī 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 
Viņš savā uzrunā atzīmēja, ka tēma par 
ģimenes saimniecībām aktuāla bija un 
būs visu laiku, jo tās ir Latvijas lauku 
pamats. Vēl ministrs pievērsās pašreiz 
aktuālai problēmai piena lopkopības 
nozarē, kur meklē risinājumus, lai daļēji 
kompensētu zemniekiem piena iepirku-
ma cenu kritumu.

Pašvaldību savienības vārdā runāja 
padomniece lauku attīstības jautājumos 
Sniedze Sproģe. Viņa uzsvēra, ka lauku 
saimniecībām un pašvaldībām jāpāriet 
uz ciešu kopdarbību ilgtermiņā, nevis 
atbalstu īslaicīgi. Sadarbības rezultātā 
jāveido tādas formas, kas pozitīvi ietek-
mēs mūs un nākamo paaudzi, tas ir, ne-
vajag skatīties lētāko preci, bet vērst uz-
manību uz vietējo piedāvājumu.– Kauns, 
ka nevaram paši pabarot savus bērnus 
un vecos ļaudis, tā teica Sniedze. Sveša-
jiem tirgotājiem ir viens mērķis – iztukšot 
mūsu kabatas par lētu un nekvalitatīvu 
preci un aizbraukt. Šinī virzienā daudz 
darāmā visām pašvaldībām, lai gan Lat-
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Kaspars Zeps
 
35
Kristīne Dzerkale

Vēlam: saujiņu prieka, sieciņu laimes,
Veselu pūriņu veselības.
Lai ir dzīvē vienmēr saules gana,
Lai ir silts, kad vēli brāzmot sāk.
Dzīves cīņās – izturību.
Bēdu dienās – pacietību.
Vienmēr visur mīlestību

40
Iveta Onufrijeva

45
Vilnis Grigorjevs
Anatolijs Hliptunovs
Juris Justs
Andris Latkovskis
Ojārs Sčuckis
Jānis Strods

50
Inese Prusakova
Andrejs Pugačevskis
Inese Siliņa
Inese Vēvere

55
Ināra Balode
Anita Molčanova
Marija Pastare
Ārija Rudzgaile
Emīlija Strode
Lidija Strode-Pastare
Ņina Vlasova

60
Arvīds Briška
Gunārs Gabrišs
Edgars Plaudis
Jānis Strods

65
Antons Bārbals
Jānis Justs
Pēteris Juška
Nadežda Mišinska
Pēteris Trops
Veneranda Vaivode

70
Janīna Barševska
Elizabete Jesereviča
Valentīna Kaktiša

75
Janīna Timofejeva

80
Jāzeps Juška
Anna Latkovska

85
Anna Sondore

Sirsnīgi sveicam 
novembra jubilārus 

novadā!
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Turpinājums no 3. lpp.

Policijas 
informācija

var prognozēt, ka 2020. gadā varētu būt 
~40 tūkst. uz tirgu orientētu saimniecī-
bu, turklāt ātrāki attīstības tempi būs tieši 
mazajām un vidējā, tas ir, ģimenes saim-
niecībām.

LAP ietvaros paredzēti šādi atbalsta 
pasākumi:

„Lauku saimniecību attīstība”;
„Atbalsts jaunajiem lauksaim-

niekiem”;
„Atbalsts mazo lauku saimnie-

cību attīstībai”;
„Atbalsts uzņēmējdarbības uz-

sākšanai un attīstībai ar lauksaimniecību 
nesaistītām darbībām laukos”;

„Ražotāju grupu un organizāci-
ju izveide”;

„Bioloģiskā lauksaimniecība”;
„LEADER pieejas īstenošana”:
lauku tūrisms;o 
nelauksaimnieciskā uzņēmēj-o 

darbība (ar apgrozījumu līdz 70000 
EUR/gadā);

mājražošana.o 
Zemkopības ministrijas pārstāve L. 

Jansone sīkāk informēja par atbalstu 
apjomiem, saņēmējiem, aktivitātēm un 
atbalsta intensitāti.

Katrai saimniecībai vajadzētu izvēr-
tēt savas vēlmes un iespējas, lai jaunajā 
plānošanas periodā varētu īstenot kādu 
no aktivitātēm, ko mums piedāvā jaunais 
Lauku attīstības pasākumu plāns.

  Par Latvijas lauku perspektīvu vēl 
runāja VARAM  valsts sekretāra vietnie-
ce reģionālās attīstības jautājumos Ilona 
Raugze. Viņa uzsvēra pašvaldību lomu 
un nozīmi tieši lauku teritoriju sekmīgā 
attīstībā. Iespēja uzņēmējdarbības veici-
nāšanai būtu:

uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras attīstība;

pārvaldība;
mārketings un atlaides;
atbalsts uzņēmējdarbības uz-

sākšanai/virzībai.
Ar konkrētiem piemēriem lektore 

parādīja, kā tas īstenojas dzīvē. Tie va-
rētu būt:

uzņēmējdarbības konsultants 
pašvaldībās (piem., Siguldas, Ogres, 
Alūksnes, Cēsu u.c. novados);

atsevišķa struktūrvienība uzņē-
mējdarbības veicināšanai.

Turklāt jāvērš uzmanība uz pakalpo-
jumu pieejamību pašvaldībā:

attīstot e-pakalpojumus, lai iz-
sniegtu nepieciešamās atļaujas un izzi-
ņas uzņēmējiem;

izsniedzot atļaujas un izziņas 
iespējami īsā laikā, nevis izmantojot 
normatīvajos aktos noteikto maksimālo 
termiņu;

izveidot vienas pieturas aģen-

tūru pašvaldībā.
Nozīmīgs pasākums ir atlaides ne-

kustamajam īpašumam.
Vēl par iespējamiem risinājumiem 

zemnieku atbalstam runāja Latvijas Paš-
valdību savienības Padomniece uzņē-
mējdarbības jautājumos Andra Feldma-
ne. Viņa informēja par grozījumiem Pub-
lisko iepirkumu likumā, kas ir spēkā no 
2014. gada 1. novembra. Likuma izmai-
ņas ir labvēlīgas vietējiem ražotājiem, ko 
vajadzētu turpmāk ievērot pašvaldību ie-
pirkumu komisijām. Lektore uzsvaru lika 
uz Zaļā publiskā iepirkuma pamatprinci-
piem pārtikas produktu iepirkumos.

  Pieredzē par pašvaldības sadarbī-
bu ar zemniekiem dalījās Rucavas nova-
da domes priekšsēdētāja Irēna Šusta. 
Rucavas novadā, kur ir mazāk par 2000 
iedzīvotāju, ļoti liela uzmanība vērsta uz 
to, lai te varētu dzīvot, strādāt un sekmī-
gi attīstīties vietējie zemnieki, uzņēmēji. 
Novadā ir 2 lauku attīstības konsultan-
ti- valsts un pašvaldības, pašvaldības 
budžets lauksaimniecības pasākumiem 
– EUR 3295 2014. gadā. Pašvaldība 
ir biedrs Latvijas Zemnieku federācijā 
kopš 2013. gada. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi ēkām, mājokļiem, 
zemei, tai skaitā nomas zemei:

25%, 50% vai 90% apmērā –
ja nav parādu pret pašvaldību,
ja esi Rucavas novadā dekla-

rēts iedzīvotājs,
ja uzņēmums reģistrēts un dar-

bojas Rucavas novadā.
Atvieglojumi 2014. gadā piešķirti 

620 īpašumiem, atvieglojumu kopsum-
ma 2014. gadā EUR 20713. Pašvaldība 
zemniekiem 2 reizes gadā nodrošina 
kopīgu izstāžu apmeklējumu (Rāmava 
u.c.), semināri, lekcijas par aktuālām 
tēmām, silta aprīkota darba vieta lopu 
pārraugam un vetārstam, reklāma vietē-
jā bukletā, skolēnu ekskursijas uz zem-
nieku saimniecībām, vietējā ceļu tīkla 
kvalitatīva uzturēšana, ekskursijas pie 
kaimiņu novadu zemniekiem un uzņē-
mējiem u.t.t.

 Kā labus piemērus veiksmīgai 
saimniekošanai un attīstībai laukos sa-
vus veiksmes stāstus stāstīja:

Valentīna Avgustova, Dagdas 1) 
novada Andrupenes pagasta Piensaim-
nieku kooperatīvās sabiedrības „Avots” 
valdes priekšsēdētāja par savu pieredzi 
un panākumiem;

Iveta Ļekūne – piemājas saim-2) 
niecība „Kāpostnīca” īpašniece par pie-
redzi kāpostu audzēšanā, pārstrādē, par 
darbaspēka izmantošanu un produkci-
jas realizāciju;

Mareks Kudulis – LPKS „Kur-3) 
land Agro” valdes priekšsēdētājs par 
dārzeņu pārstrādes kooperatīva pozitīvo 
pieredzi un izaugsmi.

Darbojās mājražotāju produkcijas 
tirdziņš, kur ikviens no konferences da-
lībniekiem varēja iegādāties kādu sev 
tīkamu produktu, jo piedāvājums bija 
plašs, gan mājas gaļas kūpinājumi, gan 
mājās ceptas kūkas, mājas vīns, daudz 
un dažādi dārzeņu konservi, sulas, piena 
produkti, daudzveidīgs skābētu kāpostu 
piedāvājums, piem., skābēti kāposti ar 
ananāsiem, šampanietī skābēti kāposti 
ar persikiem u.c., linu auduma izstrādā-
jumi un daudz citu ražojumu.

Domāju, ka ikviens konferences da-
lībnieks dzirdēja daudz labu lietu, ko va-
rētu izmantot ikdienas darbā. Uz konfe-
renci Iecavā varējām aizbraukt ar kopēju 
autobusu, ko organizēja un daļēji fi nan-
sēja LLKC Madonas nodaļa un Madonas 
reģiona lauksaimnieku apvienība.

Janīna Grudule,
Varakļānu novada lauku attīstības 

konsultante

06.10. Varakļānos, Preiļu ielā 53, 
noticis ģimenes konfl ikts.

12.10. Varakļānos, Kosmonautu 
ielā 13A, no veikala „Minitop” telpām 
pils. Ē.Z. nozaga 0,7 l tilpuma degvīna 
pudeli.

13.10. Varakļānos, Kosmonautu 
ielā 13A, no veikala „Minitop” telpām 
pils. Ē.Z. nozaga 0,5 l tilpuma degvīna 
pudeli.

13.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, no 
veikala „Saules” telpām pils. R.P. no-
zaga 0,7 l tilpuma degvīna pudeli.

13.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, no 
veikala „Saules” telpām pils.Ē.Z. no-
zaga 0,7 l tilpuma degvīna pudeli.

17.10. Varakļānos, Rīgas ielā 
21-17, tika traucēts naktsmiers.

21.10. Varakļānos, Pils ielā 44-4, 
noticis ģimenes konfl ikts.

27.10. Varakļānos, Preiļu ielā 53, 
pils. V.Z. izsitis loga rūti.

27.10. Varakļānu pag., pils. L.Š. 
vadīja velosipēdu alkohola reibumā, 
pārbaudē konstatētas 1,67 promiles 
alkohola.

30.10. Varakļānos, Pils ielā 13A-4, 
alkohola koplietošanas laikā, nodarīti 
miesas bojājumi pils. J.I.

M. Lindāns
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Annai Sondorei – 85
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir 
slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Lai sajustu, cik dzīve skaista,
Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd! 

Varakļānu vidusskolas astronomijas, 
fi zikas, matemātikas skolotājai, 1965. – 
1976. gadu direktora vietniecei mācību 
darbā rit garš un bagātīgs mūžs. Bagāts 
ar idejām, domām, pienākumiem, dar-
biem un zināšanām. Varakļāni ir viņas 
dzīves nozīmīgākā daļa, izņemot pēc 
augstskolas pirmos četrus nostrādā-
tos gadus Daugavpils pusē. Viņa saka: 
„Mana lielākā mīlestība, pienākums un 
atbildība ir bijusi skola.” Cienījamās sko-
lotājas darba gados bija daudz svarīgu 
notikumu Varakļānu vidusskolas vēsturē. 
Pie visa tā viņa bija klāt gan ar savu domu, 
gan lielāku vai mazāku darba daļu. Visus 
gadus (1957. – 1991.) Varakļānu bērniem 
mācīja astronomiju, fi ziku, dažreiz arī ma-
temātiku. Skolotājas vadītās stundas bija 
interesantas, dzīvas un radošas. Caur 
skolotājas zināšanu lauku ir izgājusi ve-
sela varakļāniešu paaudze.

Skolotāja jaunības gados bija apgu-
vusi ne jau vieglu zinību kursu, bet izvēlē-
jusies zinātnes un dzīves pašus pamatus 
– pamatizglītības stūrakmeņus – mate-
mātiku, fi ziku, astronomiju, t.i., zinātnes 
par pasaules izpēti un izzināšanu, par 
pasaules pastāvēšanu.

Ar lielu aizrautību viņa apguva zi-
nības par sevišķo mācību – astrono-
miju. Studēja attiecīgo literatūru, veica 
novadpētniecības darbu. Iemīļotākais 
un lasītākais žurnāls tolaik viņai bija po-
pulārzinātniskais izdevums „Zvaigžņotā 
debess” un cita literatūra par šo tēmu. 
Viņu iedvesmoja šīs literatūras publicē-
tājs – 1932. gada Varakļānu vidusskolas 
izcilais absolvents – astronoms, zinātņu 
doktors Jānis Ikaunieks (1912. – 1962.) 
no Barkavas.

Viņš toreiz bija viens no izcilākajām 
personībām astronomijas zinātņu laukā 
Latvijā, iekārtoja pirmo astronomijas obser-
vatoriju Baldonē, kura kļuva par moderno 
Radioastrofi zikas observatoriju. Zinātnieks 
bija astronomijas zinātnes pamatlicējs 
mūsu valstī, Visuma pētnieks – cilvēks ar 
milzīgu gribasspēku un neatlaidību.

Skolotāja augstu vērtēja stiprus, gud-
rus, zinošus un godīgus cilvēkus. Šim 
izcilajam zinātniekam viņa skolā iekārto-

ja piemiņas materiālu krātuvi un ne bez 
Annas Sondores nopelna 1991. gadā pie 
vecās vidusskolas ēkas sienas Borhu pilī 
tika atklāta piemiņas plāksne astrono-
mam Jānim Ikauniekam.

Ar lielu pienākuma apziņu skolotāja 
darbojās sabiedriskajā dzīvē. Atceras: 
„Jutos gandarīta, ka ar savu darbu pie-
dalījos skolas 40., 50., 60., un 70. gadu 
jubilejās. 30 gadu garumā līdz 1991. 
gadam visu nozīmīgāko apkopojām un 
uzrakstījām, sākumā to darījām mēs ar 
skolotāju Olgu Mālnieci, vēlāk– skolotāju 
Ainu Jirjenu.

Nevaru atcerēties nevienu skolotāju 
tajā laikā bez nopietnāka vai mazāk no-
pietna sabiedriskā pienākuma. Tas mums 
bija darbs, kur tu pamatīgi nostrādājies, 
bet atlīdzību nekādu nesaņēmi, izņemot 
gandarījumu par paveikto, bieži arī to nē. 
Darīji tāpēc, ka bija jādara, ka tevi lūdza, 
ka par tevi nobalsoja vai tevi izvirzīja, un 
tu vienkārši uzņemies papildus pienāku-
mu. Skolotājs manā laikā vienmēr bija 
pienākuma cilvēks – „Kurš gan cits, ja ne 
skolotājs!”

Anna Sondore vairākus sasaukumus 
darbojās tā laika Tautas deputātu pado-
mē, piedalījās sadzīves tradīciju pasāku-

mu organizēšanā un vadīšanā. Vairākus 
gadus bija Tautas tiesas piesēdētāja Ma-
donā. Visus savus uzticētos pienākumus 
skolotāja veica ar lielu atbildību, precīzi, 
pamatīgi, profesionāli un godprātīgi.

Gandrīz 12 gadus skolotāja nostrā-
dāja skolā par mācību daļas vadītāju. Ju-
bilāre atceras: „Tie bija radoši, interesan-
ti, atbildīgi, saspringta darba gadi. Nāca 
jaunas prasības gan mācību procesā, 
gan kabinetu aprīkojumā. Lielākā daļa 
mācību uzskates līdzekļu bija jāpagatavo 
pašiem skolotājiem. Toreiz strauji pieau-
ga skolēnu skaits. Bija jāpaplašina skolas 
mācību telpas. 1967. gada septembrī no-
deva lietošanā jaunuzcelto skolas piebū-
vi. Saspringts un saistošs darbs bija pie 
jauno telpu apguves. „Mēs bijām jauns, 
draudzīgs un radošs kolektīvs un pratām 
dzīvot interesanti arī ārpus mācību dar-
ba,” stāsta gaviļniece, „kopā priecājāmies 
un skumām neveiksmēs un bēdās.”

Varakļāni ir pilsēta, kur cienījamā ju-
bilāre aktīvi, aizraujoši, interesanti, lietde-
rīgi, radoši izdzīvoja savu talantīgas sko-
lotājas mūžu. Te viņa sastapa savu vīru 
Teodoru, kurš kopā ar viņu ilgus strādāja 
skolā, būdams zēnu darbmācības skolo-
tājs un prasmīgs meistars visos darbos. 

Jubilāre ģimenes lokā.
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Noskaidroti Latvijas straujāk augošie 
uzņēmumi

Te Sondoru ģimene radīja divus kārtīgus 
dēlus – Agri un Dari. Jaunākais dēls Daris 
izvēlējās dzīvē mammas apgūtās zināt-
nes un pēc augstskolas beigšanas laiku 
strādāja skolā un pasniedza skolēniem 
fi ziku un informātiku. Tagad strādā pie 
datoriem augstākā līmenī.

Savas lielās jubilejas laikā skolotāja 
ar īpašu labsajūtu jūt gandarījumu par 
katru skolēnu, kurš pasaulē aiznes viņas 

Jau 14. gadu laikraksts „Dienas 
Bizness” sadarbībā ar Lursoft apbalvo 
Latvijas straujāk augošos uzņēmumus 
jeb Gazeles. Gazeļu tops parāda to, ka 
tās spēj mobilizēties un izrauties, ar lai-
ku kļūstot par Latvijas lielāko uzņēmumu 
TOP 500. Apskatot šā gada Gazeļu sa-
rakstu, redzam, ka iekļūt 100. vietā bija 
iespējams, ja uzņēmums apgrozījuma 
pieaugums pēdējos trīs gados bija pār-
sniedzis 426%.

2014. gada 24. septembrī, Gazeļu 
godināšanas pasākuma laikā, balva „Vi-
dzemes Gazele 2014,, tika pasniegta uz-
ņēmumam SIA „GB Koks” papildus šai 
balvai SIA „GB Koks,, saņēma arī Lursoft 
speciālbalvu.

Gatim Bakmanim piederošais SIA 
„GB Koks” dibināts 2007. gadā. Pērn 
uzņēmuma apgrozījums audzis par 
28,55%, sasniedzot EUR 1,5 milj. , savu-
kārt peļņa palielināta vairāk nekā 3 rei-
zes, pieaugot līdz EUR 232,527 tūkst. . 

SIA „GB Koks” atzīts par straujāk 
augošo uzņēmumu Vidzemē. „Dienas 
Bizness” SIA „GB Koks” ražo palešu dē-
ļus, 97% produkcijas eksportē uz Beļģi-
ju, Vāciju, Holandi, Franciju, Lietuvu, kā 
arī turpina attīstīt eksporta tirgu. Uzņē-
mumā strādā ap 40 darbiniekiem. Darbs 
notiek divās maiņās, 30 – 40% strādājo-
šo ir sievietes. Uzņēmumā tiek uzlaboti 
un pilnveidoti iekārtu automatizēšanas 
procesi, lai atvieglotu darbiniekiem fi zis-
kā darba slodzi.

Palešu dēļi galvenokārt tiek ražoti 
no lapu koka un skuju koka apaļkoka, 
ko iepērk no vietējiem mežistrādes uz-
ņēmumiem un AS „Latvijas Valsts me-
žiem”.

Uzņēmuma ražošanas procesā sa-
ražotās skaidas realizē uzņēmumam SIA 
„LATGRAN” ,savukārt šķeldu realizē uz-
ņēmumam SIA „BALTIC BLOCK”.

Uzņēmuma panākumu pamatā ir 
pareizi izvēlēti mērķi, pareiza uzņēmuma 
iekšējo procesu plānošana, neatlaidīgs 
komandas darbs, profesionāli darbinie-

ki, kā arī lojāli un pacietīgi sadarbības 
partneri. 

Uzņēmuma vadībai ir svarīgi, lai ik-
viens strādājošais būtu apmierināts un 
saskatītu savu nākotni un izaugsmi uz-
ņēmumā  SIA „GB Koks”. Ir svarīgi, lai 
jauni cilvēki vēlētos palikt savā zemē ar 
iespējām nopelnīt, lai spētu būt motivēti 
un ar augstu atbildības sajūtu.

 Uzņēmuma darbinieki ir svarīga 
daļa no komandas, tāpēc SIA „GB Koks” 
pilnveido un uzlabo darbinieku motivē-
šanas sistēmu, ne tikai rīkojot kopīgus 
pasākumus, bet arī izzinot savu darbi-
nieku vēlmes un vajadzības un iespēju 
robežās tās īstenojot, vienlaicīgi nodro-
šinot pozitīvu psiholoģisko klimatu.

 Uzņēmuma vadība labprāt aicina 
pievienoties savai komandai darbinie-
kus ar augstu atbildības sajūtu un parei-
zo attieksmi pret darbu.

SIA „GB Koks”  sadarbībā ar No-
darbinātības Valsts aģentūru ir  īstenojis 
vairākus nodarbinātības veicināšanas 
pasākumus, kā arī  cenšas arvien ak-

dotās zināšanas. Neizsakāmu prieku 
viņai sagādā vedekla Rita, divi žiperīgi, 
jauki, mīļi un gudri mazdēliņi Kārlis un 
Edgars. Jau tagad viņa jūtot, ka puikām 
tuvas būs Sondoru ģimenei tradicionālās 
zinības.

Anna ar dziļu pazemību un godprā-
tīgu pateicību un cilvēcisku cieņu vēršas 
pie saviem tuviniekiem un dzīves palī-
giem un aprūpētajiem, visiem, visiem 

mīļajiem un tagadējās viņas dzīves vadī-
tājiem un organizatoriem, kas atvieglo vi-
ņas un dēla Agra ikdienu. Viņa saka lielu 
Paldies par sagādāto omulīgo, ar labestī-
bu un mīlestību pilno noorganizēto jubile-
jas svētku pasākumu. Mīļi sveicina visus 
kolēģus, skolēnus un varakļāniešus, kas 
viņu vēl atceras. 

G. Melne
Foto – Daiga Smeltere

tīvāk iesaistīties dažādos kultūras un 
sporta pasākumos Murmastienē. Diem-
žēl šobrīd uzņēmumam nav iespējams 
īstenot straujāku darba vietu pieaugumu 
sakarā ar to, ka uzņēmuma rīcībā esošā 
teritorijas paplašināšana pagaidām nav 
iespējama.

Uzņēmums SIA „GB Koks” vēlas 
īpaši pateikties saviem darbiniekiem par 
ieguldīto attieksmi un darbu, visiem sa-
darbības partneriem, jo īpaši SIA „Baltic 
Block”, kā arī Varakļānu novada domei 
un Murmastienes pagasta pārvaldei. 
Īpašs paldies visiem blakus esošo īpa-
šumu īpašniekiem par sapratni un atbal-
stu SIA „GB Koks” attīstībā.

Jautājot par nākotnes perspektīvām, 
Gatis Bakmanis atzīst, ka tās ir visnotaļ  
pozitīvas, mērķi  ir nosprausti, un par to 
varēs runāt, kad  tiks īstenoti.

Sveicam Latvijas straujāk augošo 
uzņēmumu Vidzemē, lai izdodas īstenot 
nospraustos mērķus! 

Aina Jaunzeme, teksts un foto

Gatis Bakmanis ar Gazeles un Lursoft balvu
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31. oktobrī Varakļānu pagasta „Gro-
zu kaltē” pulcējās tuvāki un tālāki viesi. 
Tika svinīgi atklātas jaunās biroja telpas 
un graudu noliktava.

Svētkus atklāja LPKS „VAKS” Vara-
kļānu fi liāles vadītāja Ilze Benislavska. 
Sapulcējušos sveica LPKS „VAKS” val-
des priekšsēdētājs, Latvijas lauksaim-
niecības kooperatīvu asociācijas vadītājs 
Indulis Jansons un padomes priekšsēdē-
tājs Ivars Ādamsons. Viņi ar gandarījumu 
atzīmēja, ka šajos gados ieguldīts daudz 
darba, enerģijas, lai uzceltu šo elevatoru. 
Kooperatīvā apvienojušies 102 zemnieki, 
kas redz izaugsmi, tic un strādā tā, lai pie-
augtu zemnieku pārticība.

Svētku reizē tika izteikta pateicība 
tiem cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri pa-
līdzēja īstenot ELFLA fonda līdzfi nansēto 
projektu „Lauksaimniecības noliktavas 
būvniecība” – SIA „Mītavas celtnieks”, 
projekta autors Oļegs Siņajevs, būvuz-
raugs Valdis Valainis, „VAKS” projekta 
vadītājs Rolands Jansons, Madonas būv-
valde, sadarbības partneris Swedbank, 
pārstāvis Jānis Zaļums, telpu dizaina 
autors Aigars Slūka, Varakļānu novada 
dome, priekšsēdētājs Māris Justs.

Paldies par darbu visam „VAKS” 
Varakļānu struktūrvienības kolektīvam – 
Ilzei Benislavskai, Lilijai Latkovskai, Ma-
rijai Stiukai, Vitālijam Balodim, Aigaram 
Slūkam.

Par godu svarīgajam notikumam 
mastos pie kalsts tika uzvilkti četri ka-
rogi – Latvijas, Eiropas Savienības, Lat-
gales un LPKS „VAKS” karogs. Svētkus 
kuplināja brašie deju kolektīva „Juntars” 
dejotāji.

Pēc atklāšanas visi tika laipni aicinā-
ti apskatīties un iepazīties ar jaunuzcelto 
ēku -biroja telpām, laboratoriju un graudu 
noliktavu. Gaumīgi, mūsdienīgi apstākļi 
darbam, drošības sajūta, ka zemnieku 
darbs tiek novērtēts un atbalstīts.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Svētki „Grozu kaltē”

„Grozu kalts” atklāšana. Ivars Ādamsons, Ilze Benislavska un Indulis Jansons. 

Celiņš starp ābelēm no Rēzeknes ie-
las uz daudzdzīvokļu māju Kosmonautu 
ielā 22 savu laiku nokalpojis, izšķobījies 
un sen jau prasījās pēc pārbūves. Šo 
svarīgo domu īstenoja ļoti strādīgs trīs 
dēlu tēvs, Kosmonautu ielas 22 iedzīvo-
tājs ARNIS MEŽAJEVS.

Šo taciņu izmanto daudzi mājas ie-
dzīvotāji. Arī Arnim ļoti gribējās, lai jaunā-
kais dēliņš Armands kopā ar vecākiem 
vai brāļiem uz bērnudārzu dotos pa līdze-
nu, sausu un taisnu celiņu.

Darām paši Arnis noorganizēja pats visus dar-
bus, tehniku, grants pievešanu, plāk-
snes. Var teikt, ka vasaras garumā darbu 
izdarīja viens pats. Tikai pāris reizes daži 
mājas iedzīvotāji – pensionāri izgāja vi-
ņam palīgā. 

Liels, liels PALDIES Arnim! Lai viņam 
stipra veselība, saticība ģimenē un daudz 
jaunu ideju un enerģijas to īstenošanā! 
Lai aug dēli, kas būs palīgi jebkurā darbā! 
Kaut vairāk mūsu vidū būtu tik atsaucīgu, 
radošu, izdomas bagātu un labsirdīgu cil-
vēku! Paldies!

Vija Eiduka, teksts un fotoArnis Mežajevs ar dēliņu.

Mastos uzvijas četri karogi.
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Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts”  
sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu

Biedrībā  „Pieaugušo attīstības pro-
jekts” ir īstenots projekts  „Palīdzi pats 
sev Varakļānu pieredze”.

 Projekta vadītāja Inga Grudule. Šo 
projektu mēs īstenojām ar Borisa un 
Ināras Teterevu fonda un Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu. 

Varakļānu novada pašvaldība ierā-
dīja zemes gabalu. Projekta ietvaros tas 
tika apstrādāts. Iestādīti kartupeļi, iesēti 
dažādi dārzeņi. Zemi apstrādājām arī 
pie Sociālās mājas Rīgas ielā 36, lai mā-
jas iedzīvotāji paši sev varētu izaudzēt 
dārzeņus.

 6 daudzbērnu ģimenes un 10 cilvē-
ki ar zemiem ienākumiem saņēma  dār-
zeņu sēklas savu mazdārziņu apstrādei. 

 Paldies cilvēkiem, kas piedalījās 
kopējā dārza apstrādē un ražas novāk-
šanā.  Lai arī laika apstākļi mūs šogad 
nelutināja, dārzeņu raža padevās laba.

Ar š.g. 1. oktobri sāka darboties 
Labdarības virtuve trūcīgām personām 
Varakļānos Pils ielā 25a .  Šo projektu  at-
balsta Borisa un Ināras Teterevu fonds 
un  Varakļānu novada pašvaldība.

Projekta vadītāja Jeļena Šutka, pa-
vāre Inga Grudule.  Projekta ietvaros 
trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdie-
nās un piektdienās gatavo  zupu, un no 
plkst 12.00 līdz 12.30 to izdala  cilvē-
kiem, kuriem tā ir nepieciešama.  Paš-
laik silto maltīti saņem 35 līdz 40 cilvēki 
dienā.  Aukstajos ziemas mēnešos cilvē-
ku skaits varētu palielināties. Ar piešķirto 
fi nansējumu nevarēsim  paēdināt visus ,  
tāpēc lūdzam cilvēkus un organizācijas, 
kuriem ir iespējas,  ziedot dārzeņus un 
citus pārtikas produktus  Zupas virtuves 
darbībai.

Pateicamies ziedotājiem, kas atbals-
tīja  ar produktiem – Ivaram Graudiņam, 

Zemkopības ministrija (ZM) saga-
tavojusi jaunu noteikumu projektu par 
īpašām vides prasībām piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. 
Jaunajā noteikumu projektā tiek noteikts 
pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku 
novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu 
krātuvi. 

Līdz šim bija noteikts, ka līdz 2014. 
gada 27. jūlijam lauksaimniekiem bija jā-
nodrošina kūtsmēslu uzglabāšanu vides 
prasībām atbilstošās krātuvēs. Ņemot 
vērā būtiskus apstākļus, tostarp eko-
nomisko krīzi un lauksaimniecības pro-
dukcijas cenas kritumu, daudzas saim-
niecības nevarēja nodrošināt šo prasību 
izpildi. Zemkopības ministrija vērsās EK 
ar lūgumu rast iespēju pagarināt šīs pra-
sības izpildes termiņu.

Noteikumi paredz, ka dzīvnieku 
novietnē no 15 dzīvnieku vienībām un 
īpaši jutīgajās teritorijās no 10 dzīvnieku 
vienībām krātuve jānodrošina līdz 2016. 
gada 31. decembrim, savukārt dzīvnieku 
novietnē no 10 – 15 dzīvnieku vienībām 
un īpaši jutīgajās teritorijās no 5 – 10 
dzīvnieku vienībām – līdz 2017. gada 31. 
decembrim. Šis izpildes termiņa pagari-
nājums netiek attiecināts uz tām dzīvnie-
ku novietnēm, kurās tiek iegūti šķidrie vai 
pusšķidrie kūtsmēsli.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir liels skaits 
mazo saimniecību, kurās atrodas mazāk 
par 10 dzīvnieku vienībām un mazāk par 
piecām dzīvnieku vienībām, ja dzīvnieku 
novietne atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, 
arī šīm saimniecībām tiek noteiktas pra-
sības pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai. 

Uģim,  Paulīnai Vulānei, Anastasijai Bi-
kovskai, Pēterim Poļakam, Marijai Lavri-
novičai u.c.

Liels paldies  Borisa un Ināras 
Teterevu fondam, Varakļānu novada 
pašvaldībai par fi nansējuma piešķirša-
nu minētajiem projektiem.

Staņislava Poče,  
biedrības valdes priekšsēdētāja

Foto – Inga Grudule

Pagarinās pārejas periodu dzīvnieku novietnes 
nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi

Uzglabājot pakaišu kūtsmēslus pie dzīv-
nieku novietnes, būs jāizveido pamatne, 
lai novērstu kūtsmēslos esošā šķidruma 
iesūkšanos gruntī un noteci, kā arī vircas 
uzglabāšanai nepieciešama speciāli ierī-
kota tvertne.

Noteikumu projektā paredzēts, ka 
dzīvnieku novietnē, kurā pakaišu kūts-
mēslus uzkrāj dziļajā kūtī un saimniecī-
bā, kurā gaļas liellopi un savvaļas sugas 
dzīvnieki, produkcijas ieguvei, pastāvīgi 
tiek turēti āra apstākļos norobežota vidē 
vai vietā, nav nepieciešama krātuve kūts-
mēslu uzglabāšanai. Tāpat tiek noteikts, 
ka pakaišu kūtsmēslus, kurus uzkrāj 
dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu 
vismaz 45%, pieļaujams uzglabāt ārpus 
dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 mēne-

Turpinājums 10. lpp.
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 Iezīmētie.

šus. Novietojot pakaišu kūtsmēslus ārpus 
dzīvnieku novietnes (dziļās kūts), kūts-
mēslu uzglabāšanas laukuma pamatni 
veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla. 
Noteikumu projektā arī noteikta prasība, 
ka, būvējot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko 
drenāža, lai varētu nodrošināt krātuves 
uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu kva-
litātes mērījumus.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai 
nodrošinātu EK direktīvas attiecībā uz 

ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar 
nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnie-
ciskas darbības, prasību atbilstošu pie-
mērošanu Latvijas tiesību aktos.

Paredzams, ka jaunais noteikumu pro-
jekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru 
kabineta (MK) 2004. gada 27. jūlija no-
teikumus Nr. 628 „Īpašās vides prasības 
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 
novietnēs”. Plašāka informācija par MK 
noteikumu projektu „Īpašās vides prasības 

piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 
novietnēs”, ko ceturtdien, 6. novembrī, iz-
sludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pie-
ejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.
lv/lv/mk/tap/?pid=40338811. Noteikumu 
projekts vēl tiks skatīts valdībā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Osteoporoze: mīti un patiesība
Latvijas Osteoporozes pacientu 

un invalīdu asociācija (LOPIA) ap-
kopojusi astoņus sabiedrībā biežāk 
dzirdētos mītus par osteoporozi, lai 
atgādinātu sabiedrībai par šo traus-
lo kaulu slimību, kas vecumdienās 
būtiski var ietekmēt cilvēka dzīves 
kvalitāti. Sabiedrības pieņēmumus 
par osteoporozi un tās nopietnajām 
sekām kliedē Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas gal-
venais speciālists internajā medicīnā, 
Rīgas Stradiņa universitātes profe-
sors Aivars Lejnieks. 

Osteoporoze ir kaulu slimība, kas ne-
manāmi attīstās vairāku gadu laikā. Kauli 
pastiprināti zaudē minerālvielas – kalciju 
un fosforu, kļūst poraini un dobumaini, 
kaulā veidojas mikroskopiski lūzumi. 
Ievērojami samazinās kaulu minerālais 
blīvums, tādējādi tie kļūst trausli un viegli 
lūst pat pie nelielas slodzes vai traumas. 
Kaulu veselības stāvokli jeb minerālo 
blīvumu nosaka ar rentgena osteodens-
itometrijas metodi. Osteoporoze tiek di-
agnosticēta, ja kaulu minerālais blīvums 
ir vienāds vai lielāks par 2,5 – tas ir stan-
darta novirzes rādītājs no konkrētā cilvē-
ka fi zioloģiskās normas. 

Osteoporoze ir sieviešu sli-1. 
mība

Osteoporozi nevar uzskatīt par 
sieviešu slimību, jo tā var attīstīties 
gan sievietēm, gan vīriešiem. Vienīgā 
atšķirība, ka sievietēm tā var progresēt 
nedaudz ātrāk nekā vīriešiem, jo 
pastiprināti var sākt veidoties, sasnied-
zot menopauzi (Latvijā tās vidēji ir sievi-
etes pēc 50 gadu vecuma). 10 – 15 
gados pēc menopauzes iestāšanās var 
attīstīties osteoporoze. Savukārt tajā 
brīdī, kad ir, tā saucamā, vecu cilvēku 
osteoporoze (cilvēkiem pēc 70 gadu 
vecuma), tā vienādi bieži attīstās gan 
vīriešiem, gan sievietēm, un līdz ar to šis 
saslimstības biežums izlīdzinās.

Līdz 30 gadu vecumam mēs savus 
kaulus uzpildām ar kalciju, taču pēc 
tam katru gadu pakāpeniski mēs to 
zaudējam, un tāpēc pēc kāda laika kauli 

kļūst trauslāki. Būtiski, ka sievietes, arī 
fi zioloģiski, nekad nesasniedz tik aug-
stu kalcija uzkrāšanās līmeni kā vīrieši, 
tādējādi jau pamatā viņām ir nedaudz 
zemāks kopējais kalcija līmenis kaulos, 
tāpēc par osteoporozes profi laksi 
jādomā savlaicīgi. 

Osteoporoze ir dabiska nove-2. 
cošanās pazīme un to nevar novērst

Osteoporoze ir klīniskā diagnoze 
un šai slimībai ir dažādas komplikācijas, 
piemēram, kaulu lūzumi, kas pamatā ir 
plaukstas pamatnē, augšstilba kaula 
kakliņā vai mugurkaula skriemeļos 
(biežāk krūšu un jostas rajonā). 
Visnepatīkamākie lūzumi ir augšstilba 
kaula kakliņā, kaut gan arī skriemeļu 
un citi lūzumi nav patīkami. Lūzumi nav 
fi zioloģiska norma, taču kaulu minerālā 
blīvuma zudums ir dabisks, fi zioloģisks 
process (sievietes pēc menopauzes 
zaudē ap 0,5% no svara kaulu masas ik 
gadu, bet ir arī tādas, kuras zaudē līdz 
pat 2% gadā). 

Būtiski, vai tas attīstās līdz 
patoloģiskam līmenim, piemēram, ar 
rādītāju – 2,5 standarta deviāciju no-
virzes, vai saglabājas līdz – 1 vai – 1,5. 
Vistiešākajā mērā to ietekmē cilvēka 
dzīvesveids – fi ziskās aktivitātes ikdienā, 
dzīve bez kaitīgajiem ieradumiem, kā 
arī pareizs uzturs. Cilvēka organismā 
jābūt pietiekamā daudzumā kalcijam 
un D vitamīnam. Teikt, ka osteoporoze 
ir fi zioloģisks stāvoklis, ir kļūdaini. Par 
fi zioloģisko stāvokli var saukt kaulu 
minerālo zudumu saistībā ar vecumu vai 
pēc menopauzes, bet osteoporoze ir jau 
patoloģiska diagnoze, kura var izraisīt un 
izraisa nopietnas veselības problēmas, 
kas ietekmē dzīvildzi.

Par osteoporozi nav jāuztrau-3. 
cas, kamēr neesi vecs

Par osteoporozes profi laksi jādomā 
savlaicīgi. Jauniem cilvēkiem osteo-
poroze netiek diagnosticēta, bet var 
būt sastopamas dažādas ģenētiskas 
kaulu problēmas vai nepilnīga kaulu 
veidošanās, kas varētu noritēt kā osteo-
poroze ar lūzumiem utt. Par to, ka var 

attīstīties osteoporoze ir jāsāk domāt 
pēc 30 – 40 gadu vecuma, pārdomājot, 
vai nav jāsāk papildus lietot kalciju vai 
D vitamīnu. Kalcija norma asinīs ir ar 
konstantu lielumu, bet, ja kaut nedaudz 
mainās (samazinās), tad sāk strādāt 
paratireoīdo dziedzeru hormons, kas, lai 
nodrošinātu normālu kalcija līmeni asi-
nīs, ņem kalciju no kauliem. Lai kalcijs 
asinīs būtu normāls, nepieciešams, lai 
tas varētu uzsūkties kuņģa zarnu traktā, 
ko mēs saņemam ar uzturu vai saņemot 
papildu kalciju, bet, lai tas notiktu, jābūt 
pietiekošam aktīvam D vitamīnam, kas 
veidojas no neaktīvās vitamīna D for-
mas. Ja tas ir zems, tad arī kalcijs būs 
nepietiekoši, un tas tiks ņemts ārā no 
kauliem. 

Osteoporoze nav nopietna 4. 
slimība 

Pirms vairākiem gadiem tik veikts 
pētījums par osteoporozes ietekmi uz 
cilvēka dzīves kvalitāti, jo tieši šie rādītāji 
ļoti būtiski ietekmē pacienta ikdienas 
dzīvi. Pētījumā tika iekļauti tādi faktori 
kā spēja apģērbties bez citu palīdzības; 
dabūt kaut ko bez palīdzības; staigāt bez 
palīdzības; kāpt pa kāpnēm, nostaigāt 
900 metrus.

Pētījumā piedalījās osteoporozes 
pacienti ar osteoporotisku kaulu lūzumu. 
Tika ņemtas vērā viņu fi ziskās spējas 
pirms un pēc lūzuma.

Kritērijs Pirms 
lūzuma

Pēc 
lūzuma 

Spēja apģērbties 
bez palīdzības

86% 
cilvēku 

49% 
cilvēku 

Dabūt kaut ko 
bez palīdzības

90% 
cilvēku 

32% 
cilvēku 

Spēja staigāt 
bez palīdzības

75% 
cilvēku 

15% 
cilvēku 

Spēja kāpt pa 
kāpnēm

63% 
cilvēku 

7% 
cilvēku 

Spēja nostaigāt 
vismaz 900 
metrus

41% 
cilvēku 

6% 
cilvēku 

Turpinājums no 9. lpp.
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Rožukroņa lūgšanu vakars 
pils kapelā

Augšstilba kaula kakliņa lūzuma 
gadījumā kvalitatīva dzīve ir tikai 4,5 
mēneši gadā. Ja ir augšstilba kakliņa 
lūzums, tad dzīves kvalitāte zudusi 62% 
cilvēku. Plaukstas pamatnes lūzuma 
gadījumā dzīves kvalitāte saglabājās 
34%. Ja ir skriemeļu lūzums vai lūzumi, 
tad dzīves kvalitāte saglabājas 32%. Pēc 
šiem skaitļiem un rādītājiem katram ir 
jāsaprot, vai tā ir nopietna slimība, vai 
nē. Kamēr lūzumi nav notikuši, varētu 
smīkņāt par šo slimību, bet tad, kad 
lūzumi notiek, tad uzskati kardināli 
mainās. 

Osteoporozi nav iespējams 5. 
ārstēt.

Mūsdienās ir pieejami daudzi labi 
specifi ski medikamenti, ar kuriem var 
ārstēt osteoporozi. Svarīgi ir uzsākt 
ārstēšanos pirms notikuši lūzumi. Kad 
lūzums jau noticis, to sauc par smagu 
osteoporozi un parasti iepriekšējais 
lūzums par 86% palielina nākamā 
lūzuma iespēju, tādējādi pirmo lūzuma 
nevajadzētu pieļaut. Vienīgā problēma 
ar specifi skajiem medikamentiem ir tā, 
ka ārsti un pacienti bieži vien uzskata, 
ka, nozīmējot specifi sko ārstēšanu, nav 

nepieciešams lietot kalciju un D vitamīnu, 
bet tas nav pareizi. Ir jāsaprot, ka speci-
fi skais medikaments ir tikai kā cements, 
kas aizkavē ķieģelīšu sabrukumu, bet 
kalcijs ir tas ķieģelis, kurš nepieciešams, 
lai atjaunotu zudušo kaulu masu. 

Trausli kauli nevar palikt stip-6. 
rāki 

Trausli kauli nozīmē, ka ir samazināts 
kaulu minerālais blīvums. Pirmais 
uzdevums šajā gadījumā ir apturēt, lai 
trauslie kauli nekļūstu vēl trauslāki un 
nelūstu. Otrais uzdevums – palielināt 
kaulu minerālo blīvumu, lai kalcijs atkal 
uzkrātos un paliktu kaulā. Kaulu veselības 
stāvoklis nekad neatgriezīsies tāds kāds 
bija 30 gadu vecumā, bet tas var būtiski 
tuvināties tās saucamai fi zioloģiskai nor-
mai. Tas nenozīmē, ka, ja mēs nevaram 
atgūt tādu kaulu veselības stāvokli kā 
jaunībā, ir jāsamierinās ar trausliem kau-
liem un jānovēro savu līdzcilvēku kaulu 
lūzumi, palīdzot viņiem iekļauties sociālā 
dzīvē un spējā aprūpēt sevi.

Cilvēks var sajust, ka viņa 7. 
kauli paliek trauslāki

Daudzās publikācijas tiek aprakstīts, 
ka kaulu trauslums nav sajūtams, bet 

savā klīniskajā praksē, runājot ar pa-
cientiem, kuriem ir osteoporoze, varu 
secināt, ka šie cilvēki bieži sūdzas par 
vispārīgām sāpēm, grūti defi nējamām 
sāpēm kaulos. Tas ir saistīts ar to, ka 
kaulos mazinās kalcija daudzums un 
tiek kairināti kalcija receptori. Uzsākot 
vienkāršu regulāru ārstēšanu ar kalciju 
un vitamīnu D, pēc kāda laika šīs kaulu 
sāpes mazinās. Arī lietojot specifi skos 
medikamentus, sāpes mazinās.

Ja dzer pienu un vingro, tad 8. 
osteoporoze nebūs

Ja cilvēks dzertu pienu vairāk nekā 
2, 5 – 3 litrus vai apēstu ½ kg sieru, 
vai kilogramu biezpiena ikdienas, tad, 
iespējams, tas ir pietiekošs kalcija daud-
zums, kas diennaktī ir nepieciešams. 
Ikdienā ir aktīvi jāvingro, tomēr, lai gan 
vingrošana nevar novērst, bet aizkavēt 
osteoporozes attīstību. Ja nav fi zisko 
aktivitāšu, tad osteoporoze attīstās 
daudz straujāk un smagāk. Obligāti 
jāatsakās no smēķēšanas!

Vairāk informācijas par osteoporozi, 
diagnostiku, speciālistiem: 

www.osteo.lv. 

Cien. L. Jostsones kundze un 
Varakļānu pensionāru biedrības 
„Pīlādzītis” biedri!

Ņemot vērā, ka 11. Saeimas piln-
varu termiņš, kā arī mans darbs Saeimas 
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas 
amatā noslēdzas 4. novembrī, vēlos 
izmantot šo iespēju, lai pateiktos 
par lielisko sadarbību ar Jūsu vadīto 
organizāciju.

Ir patiess prieks, ka uzklausījāt 
mani, kā arī paudāt savu nostāju Jums 
svarīgajos jautājumos – gan par gaidāmo 
pensiju indeksāciju, gan elektroenerģijas 
tirgus atvēršanu un citām dzīves kvalitāti 
ietekmējošām tēmām. Šādās viedokļu 
apmaiņās gūtā pieredze un atziņas 
noteikti noderēs arī turpmākajā darbā.

Ticu, ka jaunievēlētā 12. Saeima 
novērtēs un spēs realizēt Jūsu ieteiku-
mus un idejas. Un Jūs turpināsiet savu 
pilsonisko aktivitāti arī turpmāk.

Novēlu arī turpmāk aktīvi iesaistīties 
mūsu valsts politikas veidošanā!

Patiesā cieņā – 
Zanda Kalniņa-Lukaševica,

 11. Saeimas deputāte, Eiropas 
lietu komisijas priekšsēdētāja

Rudens  mēnesis oktobris ka-
toļticīgajiem ir sevišķs lūgšanu mē-
nesis, kurā ticīgie pulcējas drau-
džu dievnamos  un ģimenes lokā  
savās mājās uz kopīgu Rožukroņa 
lūgšanu, kas ir Kristus dzīves un 
atpestīšanas noslēpumu apceres 
lūgšana. Arī pie mums Varakļānu 
pils kapelā 30. oktobra vakarā  ie-
radās Krustpils Romas katoļu baz-
nīcas prāvests Viktors Naglis kopā 
ar Krustpils un Atašienes baznīcu 
draudzes locekļiem un  dziedātā-
jiem.

Mēs esam pateicīgi prāves-
tam Viktoram par izrādīto inicia-
tīvu un rūpēm par savu dzimto 
vietu un tās cilvēkiem. Mēs kopā 
ar ciemiņiem veltījām savas lūgša-
nas mūsu pilsētas ievērojamajām 
Borhu  celtnēm, kurām visām šo-
gad ir apaļas jubilejas: pilij – 225, 
Svētā Viktora kapelai – 200 un 
Romas katoļu draudzes baznī-
cai – 160 gadi. Tika dziedātas dziesmas 
kā veltījums Dievmātei, savās lūgšanās 
uzticējām mūsu zemi, novadu, sabiedrī-
bu un ģimenes Jaunavai Marijai – Miera 
Karalienei – lai visi varam dzīvot mierā.

Noslēgumā visi devāmies pa nak-
snīgo parku līdz Mīlestības akmenim, kur 
visi draudzīgi vienojāmies kopīgā dzies-

Varakļānu 
pensionāru 
biedrībai 

„Pīlādzītis”

mā. Pils darbinieki pateicas prāvestam 
Viktoram un viņa draudžu locekļiem par 
atsaucību. Ceram uz turpmāko sadarbī-
bu!

                              M. Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja izglītojošā 

darba un darba ar apmeklētājiem 
vadītāja
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Ir aizritējis vēl viens izlaidums Vara-
kļānu tautas bibliotēkā, kur seniori apguva 
datorprasmes „Lattelecom” piedāvātas 
programmas senioriem Pieslēdzies, Latvi-
ja! ietvaros.

Apmācību programmas beidzēju ie-
spaidi un pārdomas.

Kursi bija ļoti noderīgi. Papildināju zi-
nāšanas par datoru un meklēšanas iespē-
jām internetā. Apguvu internetbankas un 
e-pasta piedāvātās iespējas.

Apmeklēju datorapmācības kursus 
„Pieslēdzies, Latvija!”. Kursi bija ļoti node-
rīgi, esmu paplašinājusi savas zināšanas 
datorprasmēs, iemācījos daudz ko no jau-
na – iepriekš nezināmā. Uzskatu, ka kursi ir 
ļoti vajadzīgi, it sevišķi senioriem un tādus 
kursus vajadzētu organizēt arī uz priekšu.

Atnācu uz kursiem kā balta lapa, jo 
nebija nekādu priekšzināšanu darbā ar da-
toru. Ar kursiem esmu apmierināta, esmu 
guvusi pamatzināšanas darbam ar datoru, 
arī iemaņas. Pasniedzēja Ilze Valeniece 
brīnišķīgi izskaidroja mācību vielu. Paldies 
viņai par to! Iegūtās zināšanas palīdzēs 
izmantot internetu visos nepieciešamajos 
gadījumos.

Prieks, ka varēju apmeklēt datorkur-
sus, nenožēloju. Komanda bija laba. No-
vēlu arī uz priekšu tik pat labu sadarbību 
organizētājiem un pasniedzējiem. Arī turp-

LU Fonda mecenātu stipendija pasniegta 
Varakļānu vidusskolas absolventei

Mūžu dzīvo, mūžu mācies

Latvijas Universitātes (LU) 
Ekonomikas un vadības fa-
kultātes studentei, Varakļānu 
vidusskolas absolventei Dai-
gai Sondorei pasniegta M.M.V. 
Petkevičs piemiņas stipendiju 
2 200 euro apmērā 2014./2015. 
akadēmiskajam gadam.

Uz svinīgo stipendiātu sumi-
nāšanas ceremoniju LU Mazajā 
aulā bija ieradusies arī stipendi-
ātes skolotāja Margarita Selicka 
(Varakļānu vidusskolas vizuālās 
mākslas un sociālo zinību sko-
lotāja).

Daiga Sondore par sevi 
stāsta: „Esmu izvēlējusies stu-
dēt ekonomiku, jo, manuprāt, 
šī joma ir jebkuras ģimenes, 
pašvaldības, valsts ikdiena. Ne-
kas nepastāv bez fi nansēm un 
to saprātīga plānojuma. Ikdienā pirmajā 
vietā man ir mācības, tāda nostāja jau ir 
visus skolas gadus, jo esmu audzināta 
pēc principa: „Bez izglītības nevar!”. Iz-

Daiga Sondore un skolotāja Margarita Selicka

glītība ir visa pamatā. Šī stipendija man 
sniedz iespējas turpināt pēc vidusskolas 
studijas LU, tā ļauj man visu laiku veltīt 
tikai un vienīgi mācībām. Paldies Varakļā-

nu vidusskolai, kura pilnveidoja 
mani tik ļoti, ka es spēju iegūt LU 
Fonda stipendiju.”

Par LU Fondu
LU Fonda mecenātu stipen-

dijas 2014./2015. akadēmiskajā 
gadā ir ieguvuši 115 studenti no 
LU, Rīgas Tehniskās universitā-
tes, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Rīgas Stradiņa 
universitātes, Latvijas Kultūras 
akadēmijas, Rīgas Tehniskās 
koledžas par kopsummu 265 
529,34 euro.

Visi stipendiju ieguvēju vārdi atro-
dami LU Fonda mājas lapā: http://www.
fonds.lv/zinas/t/29776/

māk izmantošu piedāvātos kursus.
Kursi bija ļoti labi, vēlējos mazliet vai-

rāk uzmanības.
Pateicos par iespēju apgūt datorzinā-

šanas bibliotēkas telpās. Ļoti pretimnākoši 
darbinieki un pasniedzēja, novēlu arī turp-
māk senioriem rīkot apmācības bibliotēkas 
telpās. Paldies par iejūtību!

Jau trešo gadu pēc kārtas, iesaisto-
ties „Lattelecom” projektā „Pieslēdzies, 
Latvija!”, esmu guvusi tikai pozitīvas emo-
cijas un gandarījuma sajūtu. Strādājot 
kopā ar „sudraba paaudzi”, tu pats kļūsti 

pieredzes bagātāks. No maniem mīļa-
jiem studentiem vienmēr esmu jutusi tikai 
labestību, sirsnību un pateicību. Visiem 
viņiem vēlu neapstāties pie iesāktā un tur-
pināt pašizglītoties. Paldies Jums! – saka 
skolotāja Ilze.

Zinot to, cik vajadzīgas ir šīs zināša-
nas ikdienas dzīvē, gaidīsim arī nākamgad 
šo piedāvāto iespēju senioriem apgūt da-
toru un darboties internetā. Ceram arī uz 
turpmāku sadarbību ar jauko pasniedzēju 
Ilzi Valenieci.

Līga
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Mūķene stipro brūvējumu piedāvāja vie-
siem nobaudīt pa malciņam veselībai.

Tālāk vakara viesu ceļš aizveda uz 
kādu no istabām, kur viņi sastapa prin-
cesi Jadvigu, kura joprojām skumst un 
gaida savu kučieri. Pēc vēstules uzraks-
tīšanas Lielajam Zābakam, pa šaurajām 
koka kāpnēm visi atkal atgriezās pils 
pirmajā stāvā. Restaurācijas zālē viesi 
varēja izbaudīt vieglu un gardu pieskārie-
nu no Itālijas un Latvijas.  Borhu dzimtā 
bijuši ļoti iecienīti Itālijas virtuves šedevri 
un leģendu naktī pils apmeklētājiem bija 
iespēja nobaudīt siera sīkkubiņus pikantā 
mētelītī, ugunīgo zupas groziņu un deser-
tā: maigumā paslēpto svaigumu – vieglu 
trīsošu panacottu ar Varakļānu apkārtnes 
ogām. Tādā smeķīgi garšīgā gaisotnē no-
slēdzās ceļojums pa noslēpumainajiem 
pils gaiteņiem, istabām un kambariem.

Mums, novada muzeja darbiniekiem, 
bija pārsteigums par kuplo apmeklētāju 
skaitu. Atvainojamies, ja varbūt kāds vie-

25. oktobra novakarē Varakļānu mui-
žas pilī valdīja noslēpumaina un pacilāta 
gaisotne. Šogad Varakļānu pils pirmo reizi 
piedalījās Latvijas piļu un muižu asociāci-
jas rīkotajā akcijā „Leģendu nakts 2014”. 
Mēs bijām to 23 piļu un muižu skaitā da-
žādos Latvijas novados, kas savas durvis 
oktobra pēdējās sestdienas vakarā atvēra 
ikvienam ceļotājam un ļāva izbaudīt īpašo 
pils atmosfēru, varbūt atklāt kādu noslē-
pumu.

Teikas, nostāsti un leģendas ir tautas 
atmiņa daudzu gadsimtu garumā. Ru-
dens tumšie vakari ir īstais laiks leģendu 
atklāšanai. Varakļānu pilij, tāpat kā jeb-
kurai citai pilij vai muižai, ir savi stāsti par 
nelaimīgu mīlestību, kunga draudzību ar 
pašu nelabo, par pārdabiskām spējām, 
kas piemita gan lietām, gan cilvēkiem, par 
nepiepildītiem sapņiem, ko pirms vairā-
kiem gadsimtiem sapņoja gan dižciltīgie, 
gan kalpu ļaudis.

Leģendu nakts pievakarē Varakļā-
nu pils ietinās noslēpumainības plīvurā. 
Lielās, spožās gaismas tika izslēgtas un 
sveču liesmu ēnas rotaļājās uz sienām 
blāvi sārtās nokrāsās. Apmeklētājiem 
bija iespēja divos noteiktos laikos doties 
naksnīgā pastaigā pa pili un sastapt tajā 
mītošos tēlus vai garus, noklausīties kādu 
teiku vai leģendu, arī dzirdēt dažādus ne-
saprotamus trokšņus un skaņas, pārda-
biskus smieklus.

Naksnīgā ceļojuma sākumā viesi 
vispirms noklausījās teiku par grāfa Bor-
ha apbrīnojamo karieti, ātrajiem zirgiem, 
veiklo kučieri un pēc tam paši varēja 
„doties” nelielā, piedzīvojumiem bagātā 
izbraucienā pils apkārtnē. Viesi to pa-
veica izspēlējot rotaļu, lieliski iejūtoties 
attiecīgajās lomās. Pēc „atgriešanās no 
ceļojuma” visi devās uz lielo zāli, kura bija 
pārvērsta par elli un tajā bija iemitināju-
šies velni. Pēc dažādām izdarībām velni, 
pils apmeklētājiem samelojot par īsāko 
ceļu uz Mīlestības akmeni, visus ievilināja 
slēgtajā pils iekšpagalmā. Labi, ka kāda 
no galma dāmām iztraucēja velnu no-
domus un aizveda ciemiņus uz pils otro 
stāvu. Tur tie sastapa vientuļo kučieri Lielo 
Zābaku, kurš, klīzdams pa pils tumšajiem 
kambariem, meklēja savu daiļo princesi 
Jadvigu.

Vienā no pils istabām viesi sastapa 
zīlnieci, kura piedāvāja katram ieskatīties 
savā nākotnē. Jaunās meitenes aizrautīgi 
sāka zīlēt, taču kāda no pils jumpravām, 
kura bija pārģērbusies par mūķeni, raidīja 
visus prom no tādām nodarbēm. Mūķene 
pils tumšajos pagrabos bija atradusi stip-
ras dziras pudeli, kura iespējams pildīta 
vēl Borha laboratorijā. Grāfs taču nodar-
bojās ar dažādiem ķīmiskiem eksperi-
mentiem un ārstēja savus dzimtcilvēkus. 

Leģendu nakts Varakļānu muižas pilī

sis visiem notikumiem nevarēja izsekot 
līdzi, neredzēja visas izdarības vai nesa-
klausīja visus stāstījumus. Bet, protams, 
gandarījums mums sirdī palika par lie-
lo cilvēku ieinteresētību, par to, ka tajā 
vakarā ceļu uz pili bija mērojuši ne tikai 
varakļānieši, bet arī viesi no tālākām vie-
tām. Kā viena apmeklētāja teica, ka viņi 
braukuši no Rīgas, lai apciemotu Varakļā-
nu pili, un nākošajā gadā braukšot atkal. 
Protams, mēs gaidīsim viesus Varakļānos 
Leģendu naktī – 2015. Domāsim un rū-
pēsimies, lai varētu izklaidēt un pārsteigt 
ikvienu apmeklētāju.

Muzeja darbinieki pateicas personīgi 
Matīsam Brokam, Inesei Ivanānei, Sintijai 
Ikauniecei, Evai Jaškai, Paulai Jukšinskai, 
Anetei un Gatim Urkām, Ingai Vilkaušai 
par atsaucību un palīdzību pasākuma no-
risē. Paldies Ivaram Šminiņam par „elles” 
izgaismošanu!

Uz tikšanos atkal! Mēs Jūs visus gai-
dīsim!

    M. Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja izglītojošā 

darba un darba ar apmeklētājiem 
vadītāja
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Ražu rudenī mēra apcirkņos. Dzej-
nieks savu padarīto darbu apkopo grā-
matās. Arī Varakļānu vidusskolas skolē-
niem bija iespēja iepazīties ar dzejnieci 
L. Apšenieci un viņas  grāmatām „Sēņu 
lietus”, „Zvaigžnu krāsa”, „Vasaras krā-
sas”, „Krāsu prieks”. Tikšanās bija nepa-
rasta, jo dzejnieces dzeju lasīja Rēzeknes 
5. vidusskolas 4. klases skolēni. Bērniem 
iejusties tēlos palīdzēja atbilstoši tērpi un 
aksesuāri.

Par muzikālo noformējumu parūpē-
jās šīs klases audzēknes tēvs – grupas 
„Gints un es” solists Gints Ločmelis. No-
slēgumā patīkams pārsteigums – kopīga 
sadziedāšanās ar Rēzeknes skolēniem 
un skolotājiem ģitāras pavadībā.

Sandra Grudule,
3. klases audzinātāja
Foto – Aina Kazāka

Tikšanās ar dzejnieci 
Leontīni Apšenieci

Dzejniece Leontīne Apšeniece.

17. oktobrī Varakļānu vidusskolas 
5. – 8. klašu skolēni, lasot dzeltenās kļavu 
lapas, devās uz Varakļānu novada muze-
ju. Muzeja darbinieki un skolotāji bija sa-
gatavojuši uzdevumus pasākumam „Izzi-
ni, pēti un darbojies muzejā!”. 

Pētīšanas darbnīcā skolēniem pēc 
aprakstiem un attēliem vajadzēja muzeja 
ekspozīcijās atrast dažādus objektus. Visi 
ar prieku piedalījās „braucienā ar muiž-
kunga karieti”, atraktīvi izspēlējot katram 
iedalīto lomu. Spēlējot Lapu domino, 
skolēni pārbaudīja savas zināšanas un 
papildināja tās. Darbojoties Lielā Zābaka 
krāsošanas telpā, valdīja krāsu prieks. 

Labo darbu nedēļā veicām šādu dar-
bu: no līdzatnestajām kļavu lapām veido-
jām lapu virtenes, kuras novada muzejs 

Rudenīgi darbīgs pasākums

24. oktobrī, 17:00 
Varakļānu vidusskolas 
5. – 12. klases skolēni 
tika pulcināti skolas 
zālē svarīgam uzde-
vumam – mīklainos 
apstākļos ir pazudis 
skolas direktors.

Lai šķetinātu šo 
mistēriju, bija ieradu-
šies Šerloks Holmss 
un Doktors Vatsons, 
tomēr pat ar viņu pie-
redzi un zināšanām nebija pietiekami, tā-
pēc talkā tika aicināti skolēni.

Skolēniem nācās pildīt dažādus ar 
izmeklēšanu saistītus uzdevumus:

jāanalizē nozieguma vietā dzirdētās • 
skaņas;
kartē jāatrod pilsētas, kur notikuši lī-• 

varēs izmantot telpu noformēšanai.
Paldies par viesmīlību un sadarbību 

muzeja vadītājai T. Korsakai un izglītojošā 
darba vadītājai M. Vilkaušai!

Inga Strode,
Vides interešu izglītības 

programmas vadītāja
Foto –  Aina Kazāka

Izmeklēšana vidusskolā...

dzīgi noziegumi;
jārekonstruē nozieguma vietas situā-• 
cijas;
jāraksturo aizdomās turamie (skolo-• 
tāji).
Tomēr arī ar visiem šiem centieniem 

bija par maz un, kad šķita, ka mēs vairs 

nekad neatradīsim direktoru... Viņš negai-
dīti piezvanīja un novēlēja visiem priecī-
gas brīvdienas.

Atlika vairs tikai visus apbalvot par 
labi paveikto izmeklēšanu ar ko liekamu 
uz kārā zoba un diskotēku.

Kaspars Eiduks (11. klase)
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Karnevāls Varakļānu vidusskolā

Vēl ir laiks

Pārģērbšanās maskās ir ļoti sena tra-
dīcija. Bērniem vienmēr tas ir paticis, jo 
maskošanās paver aizraujošu un intere-
santu pasauli. Arī Varakļānu vidusskolas 
1. – 4. klašu skolēniem bija iespēja iejus-
ties teiksmainos tēlos un nokļūt Fantāzi-
jas zemē – Cūkkārpā ciemos pie Harija 
Potera un viņa draugiem.

Ballītes laikā bērniem bija jāveic da-
žādi pārbaudījumi. Skolēni bija iemācī-
jušies jautrus buramvārdus, kas varētu 
palīdzēt dažādos dzīves gadījumos, pie-
mēram,  lai tuvākajā laikā iegūtu saldu-
mus: „Končiņ, krībiņ, čupačū, košleniski, 
cepum, čips!”, bet lai skolotāja neuzdotu 
mājas darbu: „Vientek, divtek, tējā, mājas 
darbi vējā!”            

Svētku dalībnieki demonstrēja savus 
maģiskos tērpus un izpildīja neparastus 
deju soļus. Bērniem tika pārbaudītas „li-
došanas” prasmes un notika arī gaisa 
nešanas sacīkstes. Visvairāk skolēnus 
aizrāva erudīcijas jautājumi par multfi l-
mām. Neticami bija arī skolēnu izdomātie 
pareģojumi – ka drīz pasaulē izbeigsies 
burtnīcas, ka rīt uzsnigs sniegs un ka 
pusdienas nekļūs negaršīgākas.

Ballītes noslēgumā bērniem bija aktī-
va un jautra diskotēka, kuras pirmo deju 
demonstrēja pasākuma vadītāji no 7. kla-
ses – Ēriks, Roberts, Inta, Alise, Rihards, 
Ilmārs, Karina un Ance. Paldies vecākiem 
par atbalstu masku izgatavošanā!

Aina Kazāka

 (5. TURPINĀJUMS PAR 15. NAMA 
RENOVĀCIJU)

Oktobris sākās ar iepriecinošu vēsti, 
ko 1. datumā izpauda ģenerāluzņēmēja 
SIA „PRO DEV” projekta vadītājs būvin-
ženieris Jānis Zvīnis, ka Kosmonautu ie-
las 13. un 15. nama renovācijas projekts 
tiks realizēts laikā – 2014. gada 29. no-
vembrī.

Oktobra pirmā nedēļa salīdzinoši 
klusa, jo Kosmonautu ielas 15. nama 
fasādes siltināšanas celtnieki jau darbu 
gandrīz beiguši un devušies uz citiem ob-
jektiem Latvijā. Taču spraigs darbs risinās 
siltuma santehnikas jomā – tiek pārbau-
dīta siltā ūdens hidraulika. Tā kā pēc tam, 
kad stāvvadi jau bija pievienoti radiato-
riem, strādāja logu apdares speciālisti, 
kuri noņēma radiatorus un tos pievieno-
ja nepietiekoši cieši vai pieskrūvējot tika 
deformētas blīves, šonedēļ santehniķiem 
(Andrejam Dobkevičam, Aleksejam Va-
liļščikovam siltumtehniķa Gvido Pelša 

Profesionālais skārdnieks 
Leonīds Maļiņins

Betonētājs Mārtiņš 
Šliseris.

vadībā) darba ir bezgala daudz, lai šo 
sistēmu sakārtotu apkures sākumam.

7. oktobrī uz pusdienlaiku atgrie-
žas pašnodarbinātā komanda no Salas 
(Salacgrīvas – Ainažu pusē) trīs cilvēku 

sastāvā: Mārtiņš Šlise-
ris, Sandis Sala, Atis 
Sijāts. Viņi jau strādāja 
kādā lietainā 25. augus-
ta dienā, kad betonēja 
15. nama jau nosiltinātā 
gala lodžijas grīdu. Šo-
reiz viņi darbojas mūsu 
dienvidaustrumu daļas 
lodžijās. Sandis zibenīgi 
samet smilti, cementu, 
ūdeni un saistvielas no-
teiktā proporcijā betona 
maisītājā un izgatavo 
betona masu. To pa šļū-
teni aizvada līdz lodžijai 
un vienmērīgi izbārsta 
pa tās grīdu Atis. Mār-
tiņš veic rūpīgu betona 
masas blietēšanu ar ro-
kas blieti. Jau nākamajā 
dienā, 8. oktobrī, beto-

nēšanas darbi turpinās 13. mājā. Darbs 
rit spraigi un perfekti. Mārtiņš Šliseris ie-
praktizējies un specializējies betona blie-
tēšanas jomā 10 gadus un strādājis vai 

Turpinājums 16. lpp.



„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada novembris16
Turpinājums no 15. lpp.

visur Latvijā.
10. oktobrī, kad SIA „Ramda C” 

apakšuzņēmuma „Gtechnik” santehni-
ķiem simtreiz izskraidīti dzīvokļi un pār-
baudīts, vai netek kāds stāvvadu posms, 
tiek iekurināta centrālā katlu māja, un dzī-
vokļos ieplūst tīkams siltums. Jau naktī 
no 11. uz 12. oktobri siltums izslēgts, jo 
arī laukā nav tik vēsi, toties 15. oktobrī, 
kad visu dienu līst, atkal darbojas apku-
re.

Šajā nedēļā 13. oktobrī profesionāli 
tiek uzliktas skārda palodzes pie visiem 
dienvidus logiem, jo to dara vīrs, kurš par 
skārdnieku darbojies 30 gadus, Leonīds 
Maļiņins. Skārda palodzes pielīmē uz 
poliuretāna putām, palodzi visā garumā 
ieliek zem loga rāmja malas, bet galus 
aizlīmē ar silikonu hidroizolācijai.

Nākamajā dienā Roberts Krastiņš 
šajā mājas daļā nolīdzina lodžijas grīdas 
malu un nošpaktelē ar cementu. Metinā-
tājs Ainārs Rancevs ar nostieptu diegu un 
līmeņrādi nolīdzina margu augšējo malu, 
nogriež un pārmetina margu starppos-
mus, piemontē austiņas pie metāla vecās 
margas, kur piestiprināt skārda margu 
profi lu; darbam tiek pielietota leņķa slīp-
mašīna – fl eksis, un izurbj caurumus, pie 
kuriem virs margām pievieno nokrāsotu 
koka plauktu, pa kuru bez bailēm varēs 
staigāt mājas mazākie iemītnieki – kaķi. 
Ainārs Rancevs ar Andri  darbu lodžijās 
15. mājai uzsāka jau 1. augustā, kad 
margas atbrīvoja no iepriekšējiem ne-
stabiliem stiprinājumiem un piemetināja 
tām „kājas”, kuras savukārt pieskrūvē-
ja pie lodžijas grīdas. Metinātājs Ainārs 
Rancevs darbu veic apzinīgi, atbildīgi 
un precīzi, darbodamies kā uguņošanas 
mākslinieks. 

15. oktobris uzaust miglains un visu 
dienu līņā rudenīgs lietus, kas brašajiem 
celtniekiem nav par šķērsli, lai piestiprinā-
tu ranila skārda margu profi lus tumši brū-
nā krāsā no ārpuses un zilganpelēkus no 
iekšpuses. To dara Sandis Čentorickis, 
Kristiāns Lasmanis un Roberts Krastiņš.

16. oktobrī tiek noņemtas sastatnes. 
Ja apbrīnas cienīga drosme pārsteidza 
28. maijā, kad tika uzliktas pirmās sastat-
nes un kad pa vēl nenostiprinātām droši 
staigāja Edgars Mālnieks no „PRO DEV”, 
tad pēdējās sastatnes no Kosmonautu 
ielas 15 nama sienas noņem „Ramda C” 
celtnieki. Bez Aināra Ranceva spēka un  
pārdrošības, noceļot sastatnes detaļas 
no augstākā stāva un padodot tālāk uz 
leju stāvošajiem, kad  sastatnēm stiprinā-
jums pie mājas sienas ir noņemts un tās 
līgojas, neiztikt. Lai Dievs sargā!

Mēneša beigās Roberts Krastiņš tur-
pina krāsot grīdas lodžijās. Toties pārējie 
– abi Lācīši, Kristiāns Lasmanis – strādā 
pie mājas pamatiem, kurus atkailinājis 
ar dziļu grāvi Valērijs Grahoļskis ar savu 

darbojas iekštelpās vai citos 
objektos.

Augstāk zīmētās kombi-
nācijas darbā koriģē un pras-
mīgi koordinē būvinženieris 
Sandris Dimants, kurš ātri 
pārorientējas, pārplāno darbus 
katrai dienai atbilstoši laika aps-
tākļiem, prātā paturot padarīto un veica-
mo darbu kopumu. Jauna diena – jauns 
izaicinājums, ar ko Sandris sekmīgi tiek 
galā. Viņam jādomā par sarežģītu rēbusu 
ik dienas ne 5, bet 35 darbiniekiem, un ne 
tikai Varakļānos, bet visos objektos. Jē-
kabpils SIA „Ramda C” darbojas 3. gadu, 
kur strādā Sandris, kurš nozīmīgu piere-
dzi smēlies pirms tam citās ar būvniecību 
saistītās nozarēs. Viņa pakļautībā strādā 
ap 35 celtniekiem. Sandris vienmēr ir ko-
rekts, tolerants, konsekvents. Lai viņam 
veicas arī turpmāk!

21. oktobrī beidzot tiek sakārtota no-
tekūdeņu sistēma, par ko neatlaidīgs bija 
Varakļānu SIA „DzKU” priekšsēdētājs Il-
mārs Basankovičs.  No 15. mājas jumta 
atkušņa un lietus ūdens satek 5 caurulēs, 
un tālāk  līdz šim tas notecēja zemes vir-
sējā slānī, kur ziemā caurules aizsala un 
nedarbojās. Tagad tās tiek ieraktas 70 
centimetru zem zemes, kur caurules ne-
aizsals un būs aktīvas cauru gadu. Vērtī-
gais lietus un atkušņa ūdens tiks ielaists 
speciālās akās, no kurienes tas uzsūksies 
augsnē dabīgā ceļā.

Pastāstīšu par košumkrūmu glāb-
šanas notikumu. 27. augustā, kad tika 
strādāts pie mājas pamatiem ar ekska-
vatoru NEW HOLLAND, 15. mājas sie-
vietēm radās doma glābt divus ziedošos 
krūmus, kuri kādreiz tika uzdāvināti mājai 
„skaistuma konkursā”. Izdarīgais Valērijs 

Grahoļskis bija ar mieru palīdzēt – ar savu 
spēkratu  izraka krūmus, un sievietes tos 
novietoja brīvajā pagalma  malā. Kādu 
nakti viens krūms „aizgāja” nezināmā vir-
zienā. Palikušais bēdīgs un bažīgs gaidīja 
ziemu. Kad atkal pie pamatiem darbojās 
spēcīgais milzis no „Meļņi 3” uzņēmuma, 
un atkal pretimnākošs bija šīs tehnikas 
draugs Valērijs, krūms ar ekskavatora 
spēcīgajām ķetnām tika pacelts, aiznests 
un ielikts izraktajā dobē starp ceriņiem, 
kur tas nevienam netraucēs. Jānis Nev-
lans organizēja tā apčubināšanu un pa-
dzirdināšanu. Lai aug kupls, krāšņi zied 
un priecē ļaudis nākampavasar!

Pēdējā oktobra nedēļā Lācīši nokrā-
so mājas pamatus un nosiltina pagraba 
austrumu galu. 

Toties 15. mājas dienvidaustrumu 
jumta malā rosās Oļegs Minajevs, kurš 
uzklāj jumta skārda apmali. Oļegs vienī-
gais palicis uzticīgs Latvijai un Varakļā-
niem, jo pārējie jumiķi no iepriekšējās 
brigādes ir aizbraukuši peļņā uz Beļģiju; 
viņus aizvieto Romāns Bogdanovičs. Ja 
vasarā uz jumta bija pārmērīgi karsts, tad 
šodien tur pūš dzestrs, nemīlīgs, rude-
nīgs vējš un pa brīdim uzlīst. Jumiķi reno-
vē jumtu arī 13. mājai.

Atvadoties no mums, lūk, ko teica 
„PRO DEV” celtnieki: „Māja ir nosiltināta, 
logu un durvju ailas kārtīgi aizblīvētas. 
Siltuma zudumu nebūs. Taču pārējais 

Valentīna Grīsle un Silvija Ivanauskas glābj 
košumkrūmu.

Ivetai un Guntim Lācīšem visi darbi šķiras. 

Aināra uguņošanas 

padevīgo, spēcīgo 
milzi NEW HOLLAND 
no Meļņu saimniecī-
bas,  piepalīdzot San-
dim Čentorickim. Jau 
23.,24. pazeminās gaisa 
temperatūra, kas neļauj 
strādāt  laukā; celtnieki 



17„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada novembris

būs atkarīgs no dzīvokļa lietotāja – vai 
viņš turēs logus vienmēr atvērtus un lai-
dīs siltumu pa logiem atmosfērā, vai viņš 
regulēs siltuma padevi apkures laikā. Lai 
veicas!”

Siltuma sistēmas atbildīgais speciā-
lists siltumtehniķis Gvido Pelšs no „Gte-
chnik” bija precīzs: „Svarīgākais uzde-
vums, ierīkojot siltuma padevi dzīvokļiem, 
bija ne vien nodrošināt tā vienmērīgu sa-
dali pa stāviem un dzīvokļiem, bet iespē-
ja siltumu regulēt pēc cilvēka vajadzības. 
Lai pilnvērtīgi sadalītu siltumu, tika ierīkoti 
sūkņi, kas atbildīgi par karstā ūdens pie-
gādi radiatoros visiem dzīvokļiem. Nav 
pieļaujama sūkņu izslēgšana, kā tas tika 
izdarīts 22.  oktobrī, tāpat kolektoru ven-
tiļu noslēgšana, kā tas ticis konstatēts 

Visu mēnesi

Apskatāmas:
pastāvīgās ekspozīcijas
mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde „TERRA VITAE”
J. Piļpuka astoņdesmitgadei veltītā piemiņas izstāde

Darbojas muzeja pedagoģiskās programmas

Varakļānu novada 
muzejs

14. novembrī 18:00 Režisores Unas Celmas vēsturiskās ģimenes filmas
„MANA KOKA STĀSTS” atkārtojums

Varakļānu novada 
muzejs

15. novembrī 19:00

VALSTS SVĒTKU KONCERTS
Uzstājas Viļānu KN pašdarbības kolektīvi:
sieviešu koris „Alta”, jauniešu deju kopa „Austra”, 
lauku kapella „Bumburneicys”

Murmastienes KC

15. novembrī 22:00
BALLE Spēlē grupa „Straume” 
Ieeja EUR 2,50
Balle pie galdiņiem

Murmastienes KC

18. novembrī 14:00

Valsts svētku koncerts „TU ESI LATVIJA”
Koncertā piedalās  Varakļānu pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Koncerta laikā notiks konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2014” 
laureātu sveikšana un Varakļānu novada pašvaldības Atzinības rakstu 
pasniegšana

Varakļānu KN

21.novembrī 16:00 PSALMU DZIEDĀJUMI par Borhu dzimtu Varakļānu pils kapela
28. novembrī
5. decembrī
12. decembrī
19. decembrī

18:00

„RADOŠĀ PIEKTDIENA”
Gatavojoties Ziemassvētkiem, Varakļānu Kultūras nams aicina lielus un 
mazus uz Ziemassvētku tirdziņu ar aktīvu līdzdarbošanos
Vairāk informācijas uz afišām un www.varaklani.lv  

Varakļānu KN

30. novembrī 14:00  
PIRMĀS ADVENTES UN ANDREJDIENAS PASĀKUMS.
Laipni lūgti piedalīties visi novada Andri, Andreji un Andrievi u.c. interesenti. 
(sīkāka informācija būs pieejama afišās un novada mājaslapā)

Varakļānu novada 
muzejs

Varakļānu novadā NOVEMBRĪ

Varakļānu pilsētas peldbaseina – atpūtas kompleksa darba laiks
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

 

Brīvdiena 

Peldapmācība 
skolēniem

Peldapmācības 
skolēniem 

Peldapmācības 
skolēniem 

Peldapmācības 
skolēniem

15.00 – 17.30
Apmeklētāju laiks

17.00 – 18.00
Ūdens aerobika

 17.00 – 18.00
Ūdens aerobika

16.30 – 18.00
Apmeklētāju laiks 

18.00 – 19.00
Ūdens aerobika

18.30 – 19.30
Ūdens aerobika

19.30 – 22.00
Apmeklētāju laiks

Ūdens aerobikai iepriekš jāpiesakās pa tālr. 27790032

31. oktobrī. Lai tas nenotiktu, tik svarīgas 
komunikācijas kā siltuma apgādes trase 
mājas pagrabā ir jānodrošina ar telpu, 
kas atrodas aiz aizslēgtām durvīm un ne-
piederošām personām nav pieejama.

Otro uzdevumu – siltuma regulāciju 
pašā dzīvoklī jānodrošina pašiem iedzī-
votājiem. Šim nolūkam pie katra radiato-
ra ir ierīkoti ventiļi (grozāmi krāni), kuri ir 
regulējami no 0 līdz 5. atzīmei uz ventiļa. 
„0” – karstā ūdens padeve ar ventili no-
slēgta, un radiators nesilst. „5” – karstā 
ūdens plūsma ir maksimāla, un radiators 
sasilst līdz tai temperatūrai, kāda ir ūde-
nim. Ja dzīvoklī ir silti, ventilis ir vai nu jāiz-
slēdz pilnīgi, vai jāpagriež uz tādu ciparu, 
kas ir pietiekošs. 

Cik siltuma patērēs māja, būs nola-

sāms uz siltuma skaitītāja, kas arī ir ierī-
kots pagrabā – jo mazāks siltuma patē-
riņš, jo mazāk būs jāmaksā. Siltuma uz-
skaite ir kolektīva, tāpēc par to, vai kāds 
nenoslēgs ventiļus, ja ir karsti, bet laidīs 
siltumu pa logiem laukā, sekos pārējie 
apzinīgie mājas iedzīvotāji.

Jāpiemin arī ļoti kūtra apmaksa celt-
niekiem.”

Noskaidrots, ka oktobrī par 15. 
māju samaksāti 27 052 euro. Parāds tiks 
dzēsts, tikko pienāks nauda no LIAA.

Celtnieki īsā laikā ir daudz paveiku-
ši – paldies par to. Bet padarīt nepada-
rītos sīkumus laikam būs tas grūtākais 
uzdevums, jo drošiem soļiem tuvojas 
ziema.  Dzīvosim, redzēsim. Vēl ir laiks!
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Veicinot Varakļānu novada teritori-
jas sakopšanu, ik gadu tiek izsludināts 
konkurss „Varakļānu novada sakoptākā 
sēta”. Arī šogad jūlijā un augustā vērtē-
šanas komisija apskatīja un vērtēja kon-
kursam pieteiktos objektus. Jāsaka gan, 
ka būtu vēlama lielāka iedzīvotāju at-
saucība, pieteikt konkursam var arī radi, 
draugi, kaimiņi, ikviens līdzcilvēks, kurš 
ir pamanījis kādas nominācijas cienīgu 
pretendentu.

Braucot pa novadu, priecē ceļi. Dau-
dzās vietās uzlabojiet to segums, appļau-
tas ceļmalas, apkopti lauki. Arī pilsētiņas 
un pagastu mājas ik gadus tiek arvien 
vairāk un kārtīgāk sakoptas. Jāuzteic ie-
priekšējo gadu konkursu uzvarētāji – visu 
māju īpašnieki ļoti centušies, lai viņu īpa-
šumi būtu pat daiļdārziem līdzīgi. Jāuz-
teic Varakļānu pilsētiņas Brīvības ielas 1 
daudzdzīvokļu māja, te visi mājas iedzī-
votāji kā viens rūpējas par apkārtnes sa-
kopšanu. Arī daudzdzīvokļu māja Kokaru 
ciemā ar katru gadu kļūst sakoptāka un 
krāšņāka. Domāju, ka nepārspējamas 
savā krāšņumā un sakoptībā ir individu-
ālās mājas Varakļānu un Murmastienes 
pagastā –„Madaras”, „Kalnasēta”, „Ābeļ-
salas”, „Škesteri”, „Rozītes” u.c.

Apskatot pagastu centru un pilsētiņas 
ielas, priecājāmies par daudzām sakop-
tām mājām, iedzīvotāji tiešām ļoti cenšas, 
lai viņu māju pagalmi būtu izpļauti, katrā 
savā daudzveidīgajā skaistumā gozējas 
puķes. Sakām milzīgu paldies visiem 
namu īpašniekiem, iestāžu vadītājiem, 
kas ar savas mājas, sava uzņēmuma vai 
iestādes sakoptību dara skaistāku un sa-
koptāku visu novadu.

Tā kā šogad konkursa uzvarētāji tiks 
apbalvoti Latvijas Valsts svētku pasāku-
mā, vērtēšanas komisija rezultātus visu 
šo laiku turēja dziļā noslēpumā. Pienācis 
laiks šo noslēpumu atklāt. 

Konkursa „VARAKĻĀNU NOVADA 
SAKOPTĀKĀ SĒTA 2014” uzvarētāji

Sakoptākā individuālā dzīvojamā 
māja Varakļānu pilsētā: 

Zaļā iela 12 – Agnese un Arnis Broki• 
Vidzemes iela 3 – Andris Cakuls• 
Rēzeknes iela 17B – Silvija un Volde-• 
mārs Strucinski

Sakoptākā individuālā dzīvojamā 
māja Murmastienes ciemā:

Madonas iela 17 „Akācijas” – Janīna • 
Grudule, Gunārs Gruduls

Sakoptākā individuālā dzīvojamā 
māja Kokaru ciemā:

Ausmas iela   4 –  Pēteris Solzem-• 
nieks

Es par savu novadiņu

Raibais asaris.

Stirnienes muižas komplekss.

„Rozītes”.
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Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 
Varakļānu pilsētā:

Pils iela 28B• 

Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 
Varakļānu novada lauku teritorijā: 

Jaunatnes iela 9, Murmastienē• 

Sakoptākais apkalpojošās sfēras 
uzņēmums Varakļānu novadā:

Atpūtas komplekss „Raibais asaris”• 

Sakoptākais ražošanas uzņēmums 
Varakļānu novadā.: 

Z/S „Sābri” – Daina un Jānis Pelši• 

Sakoptākā pašvaldības iestāde 
Varakļānu novadā:

Stirnienes muižas komplekss• 

 Sakoptākā lauku sēta Murmastie-
nes pagastā:

„Oškalni” – Sarmīte un Leons Kokari• 

 Sakoptākā lauku sēta Varakļānu 
pagastā:

„Āboli” – Iveta un Sergejs Onufrijevi• 

Sakoptākā iela Varakļānu pilsētā:
Pils iela• 

 Sakoptākā iela Murmastienes pa-
gastā:

Rēzeknes iela• 

A. Jaunzeme, teksts un foto

Murmastienes veikals.

„Akācijas”.

„Sābri”.

Vērtēšanas komisija.

„Ābeles”.

„Skalbju dambji”.

 Rēzeknes iela 17b.

Brīvības iela 1, Varakļānos.
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SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
IESPĒJAMS KREDĪTS.

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.
 (Z. Purvs)

Izsakām līdzjūtību  piederīga-
jiem par viņsaulē aizgājuša-

jiem oktobrī:
Varakļānu pilsētā

Gunārs Spalva – 74
Pēteris Eriņš – 62
Antoņina Trimalniece – 83

Varakļānu pagastā
Genovefa Groza – 70
Marija Zalāne – 74
Anastasija Skurule – 85
Antons Suhačevs – 58

Murmastienes pagastā
Antons Strods – 80

Dekšāres pagastā
Irēna Bondare – 86

Nagļu pagastā
Juris Spridzāns – 71

Pārdod sausu, skaldītu malku. 
Ar piegādi. T. 26563524

Pārdod malku, 3 m garu vai sagrieztu 
klučos. Ar piegādi. T. 29480554, Ivars

Transporta pakalpojumi līdz 4 t,
auto evakuācija – ir vinča, rampas, 
hidrauliskā lafete 1,5 t.
Vajadzības gadījumā var uzstādīt tentu.
Kravas kaste 6.,0X 2,5X 0,4 ( bez tenta), 
2,5 (ar tentu). T. +371 26307450

IK MELITA 96
(Jaunatnes iela 4, Murmastiene,
Varakļānu novads)
VEIKALĀ
 un 15 m apkārtnē
BEZMAKSAS INTERNETS Wi-Fi

Gaiši, gaiši uguns dega
Tumšajā kaktiņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Sveicam:
Aiviju un Aini Krišānus 
ar dēla Riharda dzimšanu
Sigitu un Māri Kančus ar dēla 
Martina dzimšanu
Irinu Frolovu un Aivaru Kanču ar 
dēla Roberta dzimšanu

Ar ziemām un vasarām
Prom mūsu gadi iet,
Un tāpēc tie ir jāsavāc
Pa reizei vienuviet.
To gaismā var saskatīt,
Kas bijis jauks, kas grūts,
Ko esi projām devis,
Kas ir no citiem gūts...
Lai atmiņas par nedienām
Kā ziemas sniegi kūst,
Prieks ābeļziedu baltumā
Lai allaž sirdī plūst!

Sveicam 
VALENTĪNU un JĀZEPU STEPIŅUS 

safīra kāzu jubilejā!
Mazbērni, meitas, znoti

Aiz katra paliek dzīve
Un paveiktais vārds.
Bet atmiņas, tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību JĀNIM SILIŅAM, 
māsu mūžībā pavadot.

Kapela „Sovejī”

Košu ziedu, dziesmu klusu –
Nav ko citu dāvināt;
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
VIJAI KRIŠĀNEI ar māmuļas 

aiziešanu mūžībā.
Kāpņu telpas kaimiņi

Deg, sēru svece deg,
kaut mūžs vēl neizdzīvots...
Ak, dvēselīt,
uz debesīm kas plīvo,
vairs tevi neatsaukt
un nepanākt.

Izsakām līdzjūtību JĀNIM SILIŅAM, 
māsu mūžībā pavadot.

Pensionāru padome „Pīlādzītis”

SIA „Aļņi AS” aicina pastāvīgā 
darbā būvniecības nodaļas vadītāja 

vietnieku vai vietnieci.
Prasības:

augsta atbildības sajūta;• 
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus • 
un vadīt kolektīvu;
prasme strādāt ar datoru (Word, • 
Exel);
B kategorijas auto vadītāja tiesības.• 

Vēlama speciālā izglītība vai pieredze 
būvniecības jomā.
Jautājumus un CV sūtīt līdz 07.12.2014
e-pasts cbalni@inbox.lv

14. novembrī Rīgā notiks svinī-
gais apbalvošanas pasākums, kurā 
tiks pasniegti Iekšlietu ministrijas un 
augstāko VUGD apbalvojumi.

VUGD III pakāpes apbalvojuma 
zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu” sa-
ņems Madonas daļas Varakļānu pos-
teņa vecākais inspektors (posteņa 
komandieris) DAINIS SKABS.

Apsveicam!

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta informācija

Pērk parasto vai dubulto garāžu 
Varakļānu garāžu kooperatīvā. 
T. 20609006

BĀRIŅTIESAS PAZIŅOJUMS
Varakļānu novadā, Varakļānu pa-

gastā, Kokaros, Kalna ielā 5, divtūkstoš 
četrpadsmitā gada devītajā oktobrī 
/09.10.2014./ Varakļānu novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Ingrīda Dalecka 
un bāriņtiesas locekle Līga Mālniece, 
apzīmogoja Genovefas Grozas, miru-
šas 2014. gada 30. septembrī, man-
tojamo mantu, pamatojoties uz Civilli-
kuma 709. pantu un Bāriņtiesu likuma 
85. pantu un 86. panta 1. punktu. 

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715

Gribu pateikties saviem pacientiem par 
uzticību, sapratni un mīlestību, ko sa-
ņēmu, strādājot N. Dokānes ģimenes 
ārsta praksē. Lai jums laba veselība, 
apkārtējo mīlestība un Dieva svētība it 
visam!

Ar cieņu, ārsta palīgs Dace Ozoliņa
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