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Dzīvot ar Dieva vārdu
Priesteris Česlavs Mikšto Varakļānos
ir no 2017. gada 13. oktobra, kad tika svinēta bijušā dekāna Antona Boldāna pirmā gadadiena, kopš viņa aizceļošanas
uz citu pasauli.
Česlavs Mikšto dzimis 1964. gada
20. martā Stelpes pagastā, katoļu garīdznieks, ordinēts 1989. gada 28. maijā,
kalpojis Nīcgales, Madaleņas, Kalupes,
Līksnas, Vidsmuižas un Riebiņu draudzē.
2014. gada 28. maijā svinēja 25 gadu
priesterības jubileju.
Šis gads ir nozīmīgs priestera dzīvē
un kalpošanā baznīcai, sveicot jubilāru,
lūdzu atbildēt uz dažiem jautājumiem:
Jūsu pirmie iespaidi par Varakļānu
draudzi un novadu.
- Cilvēki atvērti uz sadarbību. Tas
priecē un ar to paveras daudzas iespējas.
Ko Jūs vēlētos saglabāt, varbūt
pārveidot vai izveidot no jauna?
- Saglabāt visu seno, skaisto un estētiski pielāgot mūsdienīgo.
Cik liela nozīme ir jauniešiem un
viņu radošajam garam baznīcā?
- Visām paaudžu grupām ir liela nozīme, tai skaitā jauniešiem. Viņiem vien-

mēr atvērts ceļš konstruktīvai un radošai
sadarbībai ar Baznīcu.
Pastāstiet, lūdzu, par Viktora kapelas likteni!
- Svētā Viktora kapela ir sakrāls objekts, kurš pieder draudzei, un tādam tam
jāpaliek. Pašlaik tiek kārtotas juridiskās

formalitātes par īpašuma tiesību atjaunošanu. Protams, celtnei ir vajadzīgs remonts, lai saglabātu šo unikālo arhitektonisko veidojumu nākamajām paaudzēm.
Kā draudzes locekļi iekļaujas baznīcas dzīvē?
- Vajadzības gadījumā draudzes locekļi nāk sakopt baznīcas apkārtni, kā
arī piedalās darbos, kuri nepieciešami,
lai labāk sagatavotos lielākiem Baznīcas
svētkiem. Tomēr vēlētos, lai Varakļānu
sabiedrība arvien vairāk ieklausītos Dievā
un iesaistītos savas dvēseles kopšanas
darbā. Diemžēl lielai cilvēku daļai šis
darbs atstāts novārtā. Tas ir satraucošs
fakts, jo tiek apdraudēta pestīšana.
Kādi svētki tiks vai tika svinēti baznīcā?
- Klostermāsai Terēzei Pijai š.g. 2.
martā kopā ar viņas kongregācijas māsām, trīs priesteriem un ticīgo tautu svinējām 60. svētsolījumu salikšanas gadadienu. Tie bija skaisti ticības svētki mūsu
draudzē.
Paldies par atbildēm! Lai Dieva svētība Jūsu tālākajās gaitās!
A. Jaunzeme,
teksts un foto

Martā aprit 25 gadi, kopš pastāv Varakļānu novada
laikraksts „Varakļōnīts”
25 gadi – ceturdaļgadsimta!Tas ir vairāk kā pietiekošs laika posms, lai izvērtētu
kāda pasākuma, šinī gadījumā,mūsu Varakļānu novada laikraksta „Varaklōnīts”,
lietderību. Ja veselus 25 gadus ik mēnesi
tiek gaidīta šī avīzīte mūsu mājās, tātad
mums tā ir vajadzīga, tā ir nepieciešama.
Avīze ir par mums visiem – par novadā tagad un agrāk (un ne tikai) dzīvojošajiem
cilvēkiem, viņu centieniem, darbiem, nodomiem, vajadzībām, raksturiem, esošajiem un nodzīvotajiem mūžiem. Tātad tā ir
mums izdevusies!
Kā ikvienā no sirds gribētā un darītā
darbā, protams, sastopamies ar dažādiem
viedokļiem, bet tas jau nav būtiski. Katrs
redz esošo no sava skatpunkta. Cits gribētu uzrakstīto sātīgāku, cits liesāku, cits
to pašu, tikai pateiktu citādi ...Bet to jau var
labot, un par to būs pateicīga mūsu avīzītes ilggadējā redaktore Aina Jaunzemes
kundze.Tas viss ir mūsu pašu rokās un atkarīgs no mūsu visu gribas un varēšanas.

Tāpēc jābūt aktīvākiem, redzīgākiem
un zinošākiem par to runāt.
Nespēju iedomāties, ka šo savu laikrakstu mēs nesaņemtu. Par to pēdējā
laikā bieži var dzirdēt un izlasīt, ka novadu avīzes nevajag izdot, jo tās neesot
objektīvas. Tiek minēti visneiedomājamākie iegansti to izdarīt. Varbūt kādos novados vai kopumā tas tā arī ir, neņemos
apgalvot. Bet gribas prasīt mūsu avīzes
lasītājiem, vai šajos 25 gados mūsu avīzē
tika publicēts kas neobjektīvs, melīgs un
galīgi nelasāms? Neatceros! Nevar tak
ikdienā cilvēks izdzīvot tikai ar pasaules
lielajām ziņām. Mums jāzina arī par savējiem. Mēs arī esam pasaules daļa. Avīzē
lasām par mūsu mājām, apkārtni, dabu,
cilvēkiem, viņu rosīšanos un darbiem gan
individuāli, gan pašvaldības un valsts mērogā. Mēs gribam zināt par mūsu skolām,
mūsu bērniem, par rosīgo muzeja darbību, daudzveidīgo kultūras dzīvi, mūsu
sadzīvi, pašvaldības darbošanos un savu

vietu uz šīs planētas utt. To, ko mēs uzzinām no sava laikraksta, mēs nevaram
uzzināt no lielajiem medijiem.
No nelielas pilsētiņas vai ciema ļaužu gribas ir atkarīgs vietējais, visas valsts,
pat pasaules redzējums. Ar to aug mūsu
pašvarēšana, pašapziņa, mūsu saprašana par savu vietu starp milzīgo pasaules
ritējumu un savu vērtību tajā. Veidojas
pašu cilvēku (kā tagad mēdz teikt) pievienotā vērtība.
Mēs vēlam, lai avīzīte pastāv vēl ilgus
gadus! Lai tās veidotājai – Ainai Jaunzemei arī turpmāk pietiek uzņēmības un
ideju! Lai lasītājiem rodas jaunas pozitīvas ierosmes mūsu laikraksta bagātināšanai un uzturēšanai!
Sakām lielu PALDIES par šo novada
avīzi, jo tajā tiek atspoguļota mūsu dzīves
realitāte!
Sveicam izdevējus laikraksta „Varakļōnīts” 25 gadu jubilejā!
Genovefa Melne
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VARAKĻĀNU
NOVADA DOMĒ
28.02.2019. Nr. 2
1. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Varakļānu novada pašvaldības domes 25.07.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par „Varakļānu novada pašvaldības (administrācijas) nolikuma” apstiprināšanu.
3. Par grozījumu „Varakļānu novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu.
4. Par dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu.
5. Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu.
6. Par Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas
izmaksām.
7. Par Rēzeknes tiesas sprieduma
pārsūdzēšanu.
8. Par pašvaldības iestāžu sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par zemes nomu.
10. Par īres līguma pārslēgšanu.
11. Par īres līguma pārtraukšanu.
12. Par īres līguma pagarināšanu.
13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
14. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās.
15. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Mainās deputātu sastāvs
Tā kā Varakļānu novada domes deputāte Modra Vilkauša ir atteikusies no
deputāta mandāta, viņas vietā domē strādās Gunārs Gabrišs.

Noteikta jaunu saistību
uzņemšana lauku attīstības
platību maksājumiem
Valdība otrdien, 12. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā tiek piešķirts
valsts un ES atbalsts vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā.
Noteikumi papildināti ar atsevišķiem
jauniem punktiem, nosakot, ka jaunu
daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana 2019. un
2020. gadā būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apmēra līdz šī plānošanas perioda
beigām. Izvērtējot finansējuma izlietojumu, konstatēts, ka pasākumā „Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi
specifiski ierobežojumi” atbalsta izmaksa pēc 2018. gada vairs nav turpināma,
savukārt no 2019. gada jaunas piecu
gadu saistības vairs nebūs iespējams
uzņemties pasākumos „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” un
„Rugāju lauks ziemas periodā”, bet no
2020. gada – arī pasākumā „Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”. Tas saistīts arī ar kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gada periodam sasniedzamo
mērķu rādītāju izpildi un saistību izpildei
rezervētā finansējuma apjomu. Atbalsta
pretendenti, kuriem piecu gadu saistības

beigsies 2019. gadā, tās varēs pagarināt
par gadu, tā nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpildes nepārtrauktību starp
diviem plānošanas periodiem.
Grozījumi paredz, ka atbalsta pretendentam aprēķinātais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts netiks samazināts
situācijā, ja 2019. gadā tiks konstatēta regulas atsevišķu noteikto mērķu neizpilde,
ievērojot 2017. un 2018. gadā nelabvēlīgo
laikapstākļu izraisītās negatīvās sekas.
Noteikumos veikti vēl atsevišķi tehniska rakstura precizējumi.
Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos
Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai 2014. – 2020.
gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498,
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Varakļānu novada pašvaldība aicina radošus un
uzņēmīgus cilvēkus piedalīties
KONKURSĀ finansējuma saņemšanai
LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI
Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:
1. Radīt tūrisma apskates vietas novada (finansējuma apjoms līdz
EUR 2000,00);
2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (finansējuma apjoms līdz
EUR 500,00).
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 17.04.2019.
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma formu var iepazīties Varakļānu novada
pašvaldībā.
Sīkāka informācijai pa tālr. 29419314; 27790015 (vai personīgi – pašvaldībā).
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Par Varakļānu novada 2019. gada budžetu
1.

Varakļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 066 046 EUR ( ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem
un citus pašu ieņēmumus), izdevumi 3 287 247 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Varakļānu novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 143 572 EUR un izdevumi 226 445 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
Pielikums Nr. 1
2300

Klasifikācijas
kods

01.0.0.0.
04.0.0.0.
09.0.0.0.
10.0.0.0.
18.0.0.0.
19.0.0.0.
21.0.0.0.

01.110
01.120
01.721
01.830
03.390
04.120
06.200
07.240
08.100
08.210
08.220
08.230
08.620
09.100
09.219
09.510
10.200
10.400
10.700
10.910

1000
1100
1200
2000
2100
2200

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
ĪPAŠUMA NODOKĻI
IV Nenodokļu ieņēmumi
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

Gada
plāns
(EUR)
3 066 046
1 366 281
1 358 261
1 358 261
1 201 046
157 215
8 020
7 720
300
1 529 116
1 452 116

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
77 000
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
170 649
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
170 649
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
3 160 560
KATEGORIJĀM
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
340 174
Finanšu un fiskālā darbība
113 687
Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi
8 240
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību
125 500
budžeta pašvaldību budžetam
Pārējās tieslietu iestādes
25 352
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
40 106
Teritoriju attīstība
323 672
Pārējie ambulatorie pakalpojumi
30 970
Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi
26 116
Bibliotēkas
58 366
Muzeji un izstādes
78 499
Kultūras centri, nami, klubi
226 733
33 361
Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
pasākumi
Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms
322 145
(ISCED-97 0. un 1. līmenis)
Vispārējā izglītība
788 980
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
189 919
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
169 882
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
36 650
Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
91 964
atstumtām personām
Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības
130 244
pārraudzība
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
3 160 560
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
2 020 673
Atalgojums
1 627 364
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
393 309
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
753 290
Mācību, darba un dienesta komandējumi,
2 136
dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
371 835

F210
F210

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām
organizācijām un citām institūcijām
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Pārējie pabalsti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS
(–)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda beigām

F4002

-Aizņēmumi

2400
2500
3000
3200
4000
4300
5000
5100
5200
6000
6200
6400
7000
7200

357 263
1 667
20 389
7 600
7 600

2 185
2 185
95 840
3 965
91 875
153 286
105 140
48 146
127 686
127 686
-94 514
94 514
221 201
-221 201
-126 687
-126 687

Pielikums Nr. 2.
Klasifikācijas
kods

Nosaukums

F210
F210

I KOPĀ IEŅĒMUMI
II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM
Dabas resursu nodoklis
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM
Autotransports
Atkritumu apsaimniekošana
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM
KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS
(–)
FINANSĒŠANA:
Naudas līdzekļi (Izmaiņas)
Atlikums uz perioda beigām

F4002

-Aizņēmumi

05.0.0.0.
18.0.0.0.

04.510
05.100
1000
1100
1200
2000
2200
2300
2500
5000
5200

Gada plāns
(EUR)
143 572
143 572
10 000
10 000
133 572
133 572
164 933
118 198
46 735
164 933
11 548
9 306
2 242
123 505
35 977
84 528
3 000
29 880
29 880
-21 361
21 361
82 873
-82 873
-61 512
-61 512
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DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA VARAKĻĀNU KATOĻU BAZNĪCĀ
2019 . GADA MARTĀ
Lielā Gavēņa rekolekcijas
23.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
24.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
Kunga pasludināšanas svētki, atlaidas
25.03. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00,
pēc pirmās sv. Mises Vissv. Sakramenta adorācija,
pēc otrās sv. Mises – litānija vissv. Jaunavas Marijas godam
Svētdienās sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
Lielā Gavēņa svētdienās pēc pirmās svētās
Mises Jēzus krusta ceļa apcere,
pēc otrās sv. Mises Kristus ciešanu apcere „rūgtas asaras”.
Gavēņa darbadienu trešdienās un piektdienās Jēzus krusta ceļa apcere
plkst. 17:00, sv. Mise plkst. 18:00,
bet pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās Mise plkst. 8:00

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
2019. GADA APRĪLĪ
04.04. plkst 17:00 svētā stunda,
sv. Mise plkst.18:00
05.04. pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8:00 - Vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds
godināšana
plkst. 9:00 – sv. Mise
plkst. 17:00 – Jēzus krusta ceļa apcere
plkst. 18:00 – sv. Mise. Vissv. Jēzus
Sirds godināšana
07.04. – ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
sv. Mise plkst. – 9:00, Vissvētāka Altāra
Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus
Sirds godināšana
sv. Mise plkst. – 11:00
14.04. – Palmu jeb Kunga Ciešanu
svētdiena
sv. Mise plkst. – 9:00, Jēzus krusta ceļa
apcere sv. Mise plkst. – 11:00 „Rūgtas
asaras”
(Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra
vajadzībām)
Gavēņa laika svētdienās pēc pirmās
svētās Mises Jēzus Krusta ceļa apcere,
pēc otrās sv. Mises „rūgtas asaras”.
Lielā Gavēņa trešdienās un piektdienās
plkst.17:00 Jēzus krusta ceļa apcere
sv. Mise plkst.18:00, Darbadienu sv.
Mise P–P plkst. 18:00, S– plkst. 8:00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMU

KĀRTĪBA
18.04. – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU
PIEMIŅAS DIENA
plkst. 18:00 sv. Mise
Vissvētāka Sakramenta adorācija
19.04. – KUNGA CIEŠANU UN NĀVES
PIEMIŅAS DIENA
plkst.8:00 Jēzus krusta ceļa apcere
plkst. 9:00 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums,
Vissvētāka Sakramenta adorācija pie
„Kristus kapa”
(jāievēro stingrais gavēnis)
20.04. – Lieldienu ēdienu svētīšana
plkst. 9:00,12:00,15:00
20.04. – KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS
SVĒTKU VIGILIJA
plkst. 18:00 – Lielās Sestdienas
dievkalpojums
(atturība no gaļas ēdieniem nav
saistoša)
21.04. – KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS
SVĒTKI
Euharistiskā procesija plkst. 11:00,
svētā Mise
22.04. – OTRĀS LIELDIENAS
plkst. 9:00 sv. Mise
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA,
SVĒTĀ MOCEKĻA VIKTORA GODAM
VELTĪTAS ATLAIDAS
27.04. sv. Mise plkst. 18:00 svētā
Viktora kapellā, vesperes
28.04. sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka
Sakramenta adorācija. Rožukronis.
Pēc otrās sv. Mises Euharistiskā
procesija

Stērnīnes draudzē
10. martā 13.00 Gavēņa I svātdīnas
sv. Mise
17. martā 13.00 Gavēņa II svātdīnas
sv. Mise
19. martā 13.00 sv. Jezupa svātki
24. martā 13.00 Gavēņa III svātdīnas
sv. Mise
25. martā 13.00 sv. Mise, Vsv.
Jaunovas Marijas Pasludynōšonas
svātki
31. martā 13.00 Gavēņa IV svātdīnas
sv. Mise
6. aprīlī 15.00 sv. Mise par myužeibā
aizgōjušū dzejneicu Paulīnu Zalāni
7. aprīlī 13.00 Gavēņa V svātdīnas
sv. Mise
9. aprīlis 10.30 sv. Mise pansionātā
13. aprīlis Rekolekciju diena,
pieminot bīskapa Sloskāna
piedzimšanu debesīm
10.30 Stirnienes baznīcā Krustaceļš
ar bīskapa Sloskāna apcerēm,
dzied garīgās mūzikas koris
„Reversium”,
vairāki priesteri pieņems grēksūdzes
12.00 pateicības sv. Mise godināmā
bīskapa B. Sloskāna godam
13.30 Stirnienes tautas namā
sadraudzība un filma „Bīskaps
saskaņā ar Dieva sirdi” (Beļģija, 2018)
14. aprīlis 13.00 Pyupūlsvātdīnas sv.
Mise
18. aprīlis 16.00 Lelōs Catūrtdīnas
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
19. aprīlis Lelō Pīktdīna
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
20. aprīlis Lelōs Sastdīnas
dīvkolpōjums
11.30 Krystaceļš, Ryugtōs sōpes
13.00 dīvkolpōjums, svētej guni,
yudini, Lēldiņu ēdīņus
21. aprīlis 7.00 Leldīnu procesija un
dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu ēdīņus
28. aprīlis 13.00 sv. Jura atlaidas
un procesija, svēteis vysa veida
transportleidzekļus
Lyudzu aicinojit prīsteri pi slimnīkim
un godūs vacajim, kuri navar
apmeklēt bazneicu un pījimt
svātūs Sakramentus, kai ari laiceigi
apmeklejit Gavēņa grāksyudzi un
naalīcit uz pēdējū Gavēņa nedeļu un
svātku dīnom.
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis,
28277839.
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Aktuāli!!!
No 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī
MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ 242,00 EUR, līdzšinējo 188,00 EUR
vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas
personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242,00 EUR, EAFVP atbalstu varēs saņemt maznodrošinātās personas
vai ģimenes.
Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norādītas atbilstošajā izziņā, var saņemt ne tikai PĀRTIKAS, bet arī HIGIĒNAS un SAIMNIECĪBAS
PRECES, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni
vecumā līdz 18 gadiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta
saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta
izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt
iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Sociālais darbs — profesionāla darbība,
lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes
situācijās nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierināto
to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus.
Varakļānu novada pašvaldības Sociālais
dienests nodrošina:
 sociālo palīdzību – naudas vai mantisko pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
(ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe,
obligātā izglītība) apmierināšanai;
 sociālos pakalpojumus:
 sociālo rehabilitāciju;
 ilgstošu sociālu aprūpi institūcijās –
Varakļānu novada pansionātā „Varavīksne” un
SIA „Varakļānu Veselības aprūpes centrs”;
 sociālo aprūpi mājās;
 asistentu pakalpojumu I un II grupas
invalīdiem;
 profesionālo sociālo darbu ģimenēm
ar bērniem.
SADARBĪBA IR CEĻŠ UZ PROBLĒMAS
RISINĀJUMU.
Ar aicinājumu sadarboties – Varakļānu
novada pašvaldības Sociālais dienests.
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Sestdien, 13. aprīlī Stirnienē „Rekolekciju diena,
pieminot bīskapa Sloskāna piedzimšanu debesīm”
10.30 Stirnienes baznīcā Krustaceļš ar bīskapa
Sloskāna apcerēm, dzied
garīgās mūzikas koris „Reversium”, vairākie priesteri
pieņems grēksūdzes
12.00 pateicības sv.
Mise godināmā bīskapa
B. Sloskāna godam
13.30 Stirnienes tautas
namā sadraudzība un filma
„Bīskaps saskaņā ar Dieva
sirdi” (Beļģija, 2018)
„Godināmais
bīskaps
Sloskāns bija dzidrs un starojošs kā kristāls. Visa viņa personība staro Jēzus mīlestību
uz cilvēkiem,” saka Beļģijā
dzimušais latviešu izcelsmes
priesteris Paskāls Marija Jerumanis, pateicoties kura iniciatīvai tapa jauna dokumentālā filma par padomju režīma
Solovkos un Sibīrijā fiziski izmocīto, bet iekšēji nesalauzto
bīskapu.
2018. gada 16. oktobra
vakarā Briselē, Jēzus Sirds
bazilikas kriptā notika filmas
„Bīskaps saskaņā ar Dieva
sirdi” pirmizrāde, uz kuru ieradās vairāk nekā 100 cilvēku
Beļģijas, Holandes, Francijas
un Itālijas. Filmā izmantoti
vēsturiskie materiāli, kas atspoguļo pagājušā gadsimta
Priesteris Paskals Marija Jerumanis
traģiskos notikumus Krievijā
un bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīvi pēc atbrīvošanas, iekļautas viņa laikabiedru liecības un autobiogrāfiskie
dokumenti, kā arī parādītas viņa deportāciju vietas šodien. Sekojot B. Sloskāna
dzīves gaitām, kurās viņš cieta par sirdsapziņas un ticības brīvību, filmas skatītāju
pavada Baznīcas gana mīlestības pārveidotais, laipnais skatiens.
Stundu garā filma tapusi, pateicoties bīskapa vārdā nosauktajam fondam
„Sloskāns”, Ritai Leldei Briedei, pr. Paskālam Marijai Jerumanim un Hubertam
van Ruimbekem.
Atgādinām, ka Boļeslavs Sloskāns ir dzimis 1893. gada 31. augustā Cariskajā Krievijā, Tiltagalā (mūsdienu Stirnienē, Latvijā). Kad viņš paziņo tēvam savu
vēlmi kļūt par priesteri, tēvs saka: „Tu būsi labs priesteris!” 1917. gada 21. janvārī
Sanktpēterburgā viņu ordinē par priesteri, 1926. gada 10. maijā Maskavā slepeni konsekrē par bīskapu, 1927. gada 16. septembrī apcietina. Viņa mokpilnais
krusta ceļš pa Krievijas plašumiem ilgst līdz 1933. gadam, kad Latvijas valsts un
Baznīcas līderiem izdodas viņu atbrīvot un sagaidīt Dzimtenē. Otrā Pasaules kara
laikā bīskapam nākas vēlreiz pamest Latviju. Kopš 1946. gada viņš dzīvo Beļģijā,
kur 1981. gada 18. aprīlī, Lielajā sestdienā, aiziet mūžībā. 2004. gadā pāvests
Jānis Pāvils II bīskapu Sloskānu pasludina par „godināmo”, kas ir svarīgs posms
ceļā uz beatifikāciju un kanonizāciju. „Hostia pro fratribus” (Upuris par brāļiem) ir
viņa dzīves moto. Šis pazemīgais, sirdsskaidrais un mīlestības pilnais bīskaps aicina ticīgos lūgties ar tādu ticību, kas pārvieto kalnus, un cerēt pat tad, kad liekas,
ka nav iespējams cerēt. „Pat ja šķiet, ka nekam nav nozīmes, esiet pārliecināti, ka jūsu lūgšana tiks izklausīta”, mudina godināmais bīskaps B.Sloskāns.
/pēc Vatikāna Radio materiāliem/
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Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā otrais
mācību semestris iesācies ļoti veiksmīgi un
panākumiem bagāti
Produktīvi darbojas kā mūzikas, tā
arī mākslas nodaļas skolotāji un viņu
audzēkņi. Par to liecina gūtie panākumi
dažādos ar mūziku un mākslu saistītos
konkursos. Mūzikas un mākslas skolēni
gūst panākumus ne tikai vietējos vai Latvijas mēroga konkursos, bet arī starptautiskos.
Mūzikas nodaļas skolēni veiksmīgi
startējuši Valsts pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles konkursa
II kārtā, kas norisinājās divas dienas (17.
un 18. janvārī) Rēzeknē. Konkursā piedalījās un vietas guva Beāte Kuzņecova – 2. vieta (saksafonas spēle), Laima
Melne – 3. vieta (flautas spēle), skolotāja
Silvija Slavika, Reinis Gruduls – 3. vieta
(trompetes spēle), skolotājs Jānis Sārnis,
Kristiāns Dreiškins – 3. vieta, Ernests
Kokars – atzinība un Rinalds Latkovskis – atzinība (situminstrumentu spēle),
skolotājs Aleksandrs Maļkevičs. Audzēkņu koncertmeistars Agnija Romanovska.
Uz konkursa III kārtu, kura tālāk norisinājās Rīgā, tika izvirzīti Beāte un Kristiāns.
Vienmēr prieks par panākumiem ir
lielāks, ja panākumi gūti starptautiskā
konkursā, kur ar zināšanām un iemaņām
var mēroties ne tikai ar Latvijas mūzikas
un mākslas skolu audzēkņiem, bet arī ar
ārvalstu. „Naujene Wind 2019”, tas ir pūšaminstrumentu spēles konkurss, kurā
lieliski startējuši: Rūdolfs Mālnieks – 2.
vieta, Beāte Kuzņecova – 2. vieta (saksofona spēle) un Laima Melne – 3. vieta
(flautas spēle), skolotāja Silvija Slavika
un koncertmeistars Agnija Romanovska
Sirsnīgi sveicam mūsu skolas pārstāvjus,
kas spīdoši spēj parādīt sevi, savas prasmes un iemaņas, kā arī iedvesmo savus
skolas biedrus!
Panākumi gūti arī teorijas priekšmetu konkursā „Ritmu ritmos”, kurā savas
zināšanas bija iespēja parādīt mūsu
skolas audzēkņiem – Deinai Svilānei,
Katrīnai Ubagovskai un Robijam Lūkasam Malniekam, kurš konkursā guvis
godpilno 2. vietu. Sveicam audzēkņus
un viņu skolotāju Anitu Ikaunieci!
Ne mazāk aktīvs un panākumiem bagāts ir arī vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbs. Visi nodaļas audzēkņi tiek iesaistīti dažādos konkursos,
kuros savas radošās ieceres var izpaust
gan zīmējot, gan gleznojot, gan veidojot
telpiskus mākslas darbus. Viens no pirmajiem konkursiem, kurā ļoti veiksmīgi
startējuši Varakļānu Mūzikas un mākslas

skolas skolēni, ir Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotais
konkurss „Dzīve kā košums”, kurā tika
aicināti piedalīties profesionālās ievirzes
mākslas skolu, mākslas vidusskolu audzēkņi ar saviem radošajiem darbiem.

Kopā no mūsu skolas tika nosūtīti septiņi
labākie audzēkņu darbi, no kuriem atzinīgi tika novērtēts Katrīnas Elizabetes
Dzirkales darbs. Katrīnas gleznojums
ieguvis 2. vietu (skolotāja Ilze Fetjko).
Katrīnas panākumi ar šo konkursu nebei-
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dzās, jo tālāk sekoja starptautiskais vizuālo mākslu konkurss „Es
dzīvoju pie jūras”, kuru organize
Jūrmalas Mākslas skola. Šī gada
konkursa tēma bija „Vētra”. Arī
šoreiz no mākslas skolas tika
izvirzīti astoņi audzēkņu darbi,
tajā skaitā arī Katrīnas grafikas
darbs, kurš milzīgas konkurences rezultātā guvis atzinību
(skolotāja Ilze Fetjko). Sirsnīgs
sveiciens Katrīnai!
Vairākus gadus pēc kārtas
Varakļānu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi ar saviem darbiem piedalās starptautiskajā
bērnu māksla konkursā „Lidice
2019”, kurš norisinās Čehijā. Šobrīd konkursam iesniegti darbi no
64 pasaules valstīm. Konkursa
tēma bija saistīta ar ķīmiju un eksperimentiem. No skolas tika nosūtīti 10 radošie darbi, kuri izpildīti
gan gleznošanas, gan zīmēšanas
tehnikās (skolotājas Ilze Fetjko un
Ieva Locāne). Gaidīsim rezultātus
un ceram uz panākumiem.
Tuvākajā laikā mazajiem
māksliniekiem būs iespēja sevi
pierādīt 2. starptautiskajā māksliniekam Ģedertam Eliasam veltītajā konkursā „Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”, kurā

100 dienas skolā
22. februāris Varakļānu vidusskolas
pirmklasniekiem bija priecīgiem notikumiem pilns. Visi bija ielūgti uz īpašu pasākumu „100 dienas skolā”. Aicinājām vecākus un ciemiņus, lai parādītu, ko esam
iemācījušies pirmajās simts dienās.
Svētku dienā pirmklasniekus sveica skolas direktors Juris Daleckis. Viņš
uzdeva izrēķināt skolēniem, cik dienas
vēl jāmācās 1. klasē līdz mācību gada
beigām, bet vecākiem bija jāizrēķina, cik
dienas vēl jāmācās šajā skolā līdz 12.
klases beigām. Ar jautriem un atraktīviem
priekšnesumiem skolēni parādīja, ka prot
lasīt, rakstīt, rēķināt, dziedāt, dejot, zīmēt
un sportot. Ar mīļiem apsveikumiem bērni pateicās saviem vecākiem par rūpēm
un mīlestību, ko viņi devuši pirmajās 100
dienās skolā. Direktoram pirmklasnieki
solīja, ka čakli mācīsies un būs kārtīgi un
apzinīgi skolēni arī turpmāk. Pasākuma
noslēgumā skolēni priecājās par krāšņo
salūtu svētku kliģerī.
Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja noorganizēt šos svētkus, un vecākiem par atbalstu un to, ka atradāt laiku
un bijāt kopā ar mums.
Ilze Eiduka,
1. klases audzinātāja
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šī gada tēma ir „Klusā daba. Lauku
veltes”. Konkursam sagatavoti un
noformēti 12 zīmēšanas un gleznošanas darbi. Gaidīsim panākumus
no mūsu skolas audzēkņiem!
Pavisam drīz, 22. martā, trīs
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
audzēknes – Sigita Kanča, Patrīcija Nagle un Katrīna Šperga dosies
pārstāvēt mūsu skolu uz Rēzeknes
mākslas un dizaina vidusskolu, kurā
norisināsies Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas
un dizaina izglītības programmu
audzēkņiem 2018./2019. mācību
gadā. Gatavošanās konkursam
notiek jau no I mācību pusgada
un šajā laikā audzēkņu uzdevums
bija pētīt dabas objektus un pētījuma gaitu attēlot piecos dažādos
veidos. Audzēkņi tika rosināti pētīt
ne tikai dabas objekta ārējo izskatu,
bet arī iekšpusi, smaržu, faktūru un
garšu. Visi kopā mācījāmies saskatīt un attēlot garšas.
Vēlam veiksmi audzēkņiem un
viņu pedagogiem gaidāmajos konkursos, kā arī tiem, kas konkursos
veiksmīgi startējuši – nekādā gadījumā neapstāties pie sasniegtā!
Skolotāja Ilze Fetjko
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Aizgajuša laika un atminu rituma…
Straujajā gadu skrējienā mazliet pakavēšos atmiņās par to laika posmu, kad
es darbojos Murmastienes dramatiskajā
kolektīvā „Aizvējš” pie vadītājas un režisores Ritas Ivenkovas. Man patika būt
dramatiskā kolektīva dalībniecei. Rita
mūs prata saliedēt, centās vienmēr uzturēt pozitīvu noskaņojumu un paļāvību
uz labu izdošanos. Paldies Ritai par neatlaidību, pacietību un lielo paveikto darbu
nedaudz vairāk kā 10 gados Murmastienē kultūras un teātra laukā!
Mūsu teātra repertuārā bija Danskovītes lugas „Ontons i Anne” vairākas
daļas, „Tāva meitas”, dažādi skeči, kā
arī joku un citi viencēlieni. Izrādes savā
kultūras namā nekad nerādījām atkārtoti,
tāpēc iestudēts tika daudz, kādas 50 noteikti. Ar izrādēm piedalījāmies dažādos
pasākumos Murmastienē, kā arī viesojāmies Varakļānos, Stirnienē, Barkavā, Meirānos, Sīļukalnā, Stabulniekos, Dekšārēs,
Nagļos, Kalnagravās, Mētrienā, Saikavā,
Praulienā un citos kultūras namos. Laba
sadarbība bija izveidojusies ar madoniešiem, kuru pasākumos ar savām izrādēm
piedalījāmies vairākkārt. Katru gadu mūs
aicināja piedalīties skeču parādē Lubānā,
kur varējām ne tikai pārbaudīt savus spēkus un varēšanu, bet arī salīdzināt sava
kolektīva sniegumu ar citiem tuvākas un
tālākas apkārtnes dramatiskajiem kolektīviem.
Prieks bija par lielo Vasaras Saulgriežu uzvedumu „Īsa pamācība mīlēšanā”,
kurā tika iesaistīts dramatiskais un deju
kolektīvi, ansamblis un daudzi citi dalībnieki, pagasta pārvaldes vadītāju Jāni
Mozgu ieskaitot.
Vēl lielāks pārsteigums un pēc labi
padarīta darba arī gandarījums par paveikto – mums uzticēja vadīt 2. Varakļānu
Novada svētkus, ko mēs ar Kārli Cauni arī
darījām.
Tuvojoties Valentīndienai, vēl tagad
gan mēs paši – aktieri, gan daudzi skatītāji atceramies mūsu kolektīva sniegumā
ļoti interesantu A. Stepanovas viencēlienu „Svētais Valentīns mīlestības meklējumos”, kur aktieris Mārtiņš Leimanis izcili
iejutās lomā un prasmīgi tēloja Svēto Valentīnu.
Uzvedums „Vaļasprieki”, kura autore
ir mūsu teātra režisore Rita, labi iederējās
Aizkraukles rokdarbnieces Helēnas Liepiņas izšūto gleznu izstādes noslēguma
pasākumā Murmastienē.
Taču mēs neuzstājāmies tikai kultūras namos, mēs tikām gaidīti arī citos
pasākumos. Ilggadējais aktieris Tālivaldis vēlējās sevi un kolektīvu parādīt
bijušajiem klasesbiedriem absolventu
salidojumā. Protams, ka mēs sagatavo-
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jām priekšnesumu. Ar sirds siltumu un
mīlestību tikām gaidīti un uzņemti Barkavā mājas viesībās pie Līvijas Barazinskas
viņas māmuļas Annas Upenieces skaistajā jubilejā. Viesus centāmies izklaidēt
un uzjautrināt ar vairākiem skečiem.
Paldies atsaucīgajiem skatītājiem
par to, ka mūsu izrādes uzņēma ar patikšanu, pozitīvām emocijām un labām
atsauksmēm! Tas mums deva ierosmi,
darba prieku un enerģiju, gatavojot nākošo izrādi.
Mēs savu darbošanos dramatiskajā kolektīvā pie vadītājas un režisores
Ritas noslēdzām ar 2 stundas garu izrādi – Kristīnes Jokstes joku lugu 2 cēlienos „Klepernīku pogosta zvaigzne”.
Domāju, ka mani kolēģi – aktieri Inese Vēvere, Kārlis Caune, Inta Tropa, Ilze
Kanča, Mārtiņš Leimanis, Terēze Ivenkova, Tālivaldis Sprūdžs, Silvija Šeketa, Boriss Šeketa un citi man piekritīs, ka esmu
pateikusi tikai nedaudz par mūsu kopīgo
darbošanos teātra laukā. Paldies režisorei Ritai, visiem teātra partneriem un aktieriem par neaizmirstami jauko kopādarbošanās laiku daudzu gadu garumā!
Novēlu visiem, kuriem ir tuvs teātris,
vienmēr palikt uzticīgiem vārda un teātra
mākslai.
Ar cieņu – Veronika Patmalniece

Dzīves piedzīvojums ir mācīties.
Dzīves mērķis ir augt.
Dzīves daba ir mainīties.
Dzīves izaicinājums ir pārvarēt.
Dzīves būtība ir rūpēties.
Dzīves iespēja ir kalpot.
Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties.
Dzīves garša ir draudzēties.
Dzīves skaistums ir dot...
/Viljams Arturs Vards/
Kad gads atkal ir ieripojis marta mēnesī, kas nes daudzus skaistus svētkus,
arī Starptautisko Teātra dienu, gribu teikt
lielu paldies visiem Murmastienes dramatiskā kolektīva dalībniekiem, kas kopā ar
mani mācījās un auga, mainījās un pārvarēja sevi, rūpējās, uzdrīkstējās un draudzējās. Visiem tiem, kas deva no sevis tik
daudz, lai iepriecinātu skatītājus, lai atdzīvinātu vienmulību, lai raisītu smaidus.
Paldies par darbīgajiem, ražīgajiem un
smaidīgajiem kolektīva laikiem!
Rita Stafecka

10

„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada marts

Reiz apklust katra balss,
Izskan dziesma...

20 gadus Leonora Stabulniece bija
Varakļānu kultūras nama direktore. Viņas
vadībā kultūras nams ieguvis godalgotas
vietas rajona pilsētu/ciematu sacensībās, arī Republikas mēroga skatēs, tiek
noorganizēts sieviešu koris „Dzelvērte”,
darbojas pūtēju orķestris, deju kolektīvi,
dramatiskais pulciņš, tehniskie pulciņi,
lietišķās mākslas studija.
Leonora Stabulniece aktīvi iekļāvās
baznīcas dzīvē, dziedāja baznīcas korī,
bija Varakļānu katoļu draudzes Jaunavas
Marijas leģiona „Grēcinieku glābēji” prezidente. Pēc aiziešanas pensijā iekļaujas
pensionāru padomes darbā, dzied senioru vokālajā ansamblī „Sidrablāses”, dejo
senioru deju kopā „Vēlziedes”.
Aizgājējas vaļasprieki – dārzkopība,
puķu audzēšana, dažādi rokdarbi.
Vērtības, kas pavadījušas Leonoru
Stabulnieci 92 gadu garumā, – svēta mīlestība, godīgs darbs, tīra sirdsapziņa un
cīnītājas gars mērķu sasniegšanai.
Lai miera dziesmu viņai dzied Sila
kapu priedes!
Varakļānu pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”

16. februārī mūža miegs slēdzis acis
Leonorai Stabulniecei – aktīvai garīgās
un sabiedriskās dzīves kopējai, tautas
tradīciju glabātājai un latviskās dzīvesziņas propogandētajai.
Leonora Stabulniece dzimusi Varakļānu pagasta „Lielajos Leimaņos”, kur
kopā ar brāļiem un māsām pavadījusi
savus bērnības gadus, izbaudījusi visus
lauku darba smagumus, gājusi ganu gaitās.
Skolas gaitas uzsākusi Silakroga
skola, vēlāk mācījusies Lauksaimniecības skolā Rēzeknē. Jaunība pagājusi
kara gados. Ģimene dzīvojusi loti pieticīgi. Pēc kara no Buhenvaldes nometnes
atgriezās Staņislavs, kurš vēlāk kļuva par
Leonoras dzīves draugu. Ģimenē piedzimst meitiņa Maija.
Leonora Stabulniece strādāja Varakļānu rajona Lauksamniecības nodaļā par agronomi, kad rajonu likvidēja,
11 gadus bija krājkases vadītāja. Šajos
gados aktīvi iekļāvās sabiedriskajā dzī-

vē – dziedāja sieviešu ansamblī, korī,
ilgus gadus bija pilsētas darbaļaužu
deputātu padomes deputāte.

Starptautisko Sieviešu dienu svin visā
pasaulē, arī pie mums Latvijā. Sievietēm
tiek dāvāti ziedi, notiek svinīgi pasākumi
darba kolektīvos, koncerti.
Pavasara svētku koncerts notika arī
Sīļukalna kultūras namā, kurā piedalījās
dejojojošās dāmu deju kopas no Sīļukalna, Rugājiem, Pelēčiem, Mētrienas,
folkloras kopa „Kolnasāta”, Vanagu sievu
vokālais ansamblis un Varakļānu kultūras
nama senioru dāmu deju kopa „Darde-

dze”. Dardedzei šī bija tikai otrā uzstāšanās reize, prieks, ka kolektīvs ieguvis skaistus
tērpus, papildinājies dejotāju skaits, tiek apgūti jauni deju soļi. Lai dejiskais prieks piepilda Jūsu sirdis un dod pozitīvas emocijas!
A. Jaunzeme, teksts un foto

„Talanti mums līdzās. Iepazīsim tos!”
Murmastienes bibliotēkā arī šogad
turpinās Latvijas simtgadei veltītā izstāžu cikla ,,Talanti mums līdzās. Iepazīsim
tos!” izstāžu veidošana. Aizvadītajā gadā
gaismā tika celti mūsu pagasta talantīgu
cilvēku darbi: gleznas, dažādās tehnikās
veidoti rokdarbi, jauno – topošo mākslinieku darbi... Abpusēji pozitīvām emocijām bagātas izvērtās bibliotēkas apmeklētāju tikšanās ar māksliniekiem – izstāžu autoriem. Eksponāti bija interesanti,
daudzveidīgi, uz darbību rosinoši un
iedvesmojoši. Par to liecina arī skatītāju

ieraksti atsauksmju grāmatā.
Tagad laiks apskatīt jaunu izstādi...
Kas to būtu domājis, ka Siksalā, savrup no civilizācijas dzīvojošais, klusais
jauneklis Nikolajs Semjonovs sevī slēpj
tādas dotības! Mācījies Madonas vidusskolā, bet neesot bijis no čaklajiem skolēniem. Vislabāk padevusies zīmēšana.
Madonas Mākslas skolu apmeklējis tikai
dažas reizes, tad izstājies, bet turpinājis
zīmēt. Neilgu laiku dzīvojis un strādājis Rīgā, bet lauki atvilinājuši atpakaļ uz
Siksalu. Viņš pats stāsta, ka ar cilvēkiem

kontaktējas diezgan reti, lasa Bībeli, nodarbojas ar kokapstrādi un... zīmē. Ja
bibliotēkā iepriekšējās izstādēs acis priecēja krāsas, tad šie darbi ir citā tehnikā
– visas emocijas un pārdzīvojumi „izlikti”
uz papīra ar melnu zīmuli vai ogli un skatītājam jābūt ļoti vērīgam, lai uztvertu un
atklātu mākslinieka domu lidojumu. Darbi
ļoti rūpīgi, pat perfekti precīzi, vienlīdz labi
padevušies gan portreti, gan ainavas...
Izstāde būs skatāma līdz 12. aprīlim.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Terēze Ivenkova
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Varakļānu jaunsargu vienības aktivitātes
Februārī aizsaulē devušies:
Janina Stiuka
Leonora Stabulniece
Marta Skutele
Ārija Haasa

Viss satumst. Viss dziest.
Un gājiens ir galā,
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Un nezinām mēs, cik tur lappušu vēl...
Mūsu patiesa līdzjūība ANITAI SEILEI,
mūžības ceļos brāli aizvadot.
Bijušās kolēģes Stirnienē
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no visām rūpēm,
Mierā un klusumā prom –
Paliek vienīgi gaišas atmiņas.
Sāpju brīdī esam kopa ar
MAIJU STABULNIECI, māmiņu
Leonoru mūžībā pavadot.
Kādreizējās „Sidrablāses” un
„Vēlziedes”
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju;
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
Skumju brīdī esam kopā ar
MAIJU STABULNIECI, māmuļu kapu
kalnā pavadot.
Varakļānu KN senioru deju kopa
„Dardedze”
Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs,
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sirmojums,
Un ik gadus ābeles ziedēs
Tavu mīļumu pasacīt mums.
Lai Debesu valstība
LEONORAI STABULNIECEI!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai
Maijai un tuviniekiem.
Varakļānu pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”
Sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
Izsakām dziļu līdzjūtību
Veltas Purniņas piederīgajiem,
viņu pavadot mūžības ceļā.
Kosmonautu ielas 13 kāpņu
sekcijas kaimiņi

19. februārī madonas pilsētas vidusskolā notika ierindas skate, kurā piedalījās Varakļānu vidusskolas 10. klases jaunsargu komanda. 10. – 12. klašu grupā komanda ieguva 1. vietu. Apsveicam!
1. martā Degumniekos O. Kalpakam veltītajā pasākumā „Kalpaka kauss 2019" piedalījās vairākas komandas un cīnījās par balvām dažādās aktivitātēs. Varakļānu vidusskolas jaunsargu komanda
ieguva 1. vietu „Latvijas vēstures” erudītā, 2. vietu – „Latviskajā dzīvesziņā”, 3. vietu – Patriotiskajā
dziesmā un kopvērtējumā – 2. vietu 10.–12. klašu grupā. Arī jaunākā komanda 5. – 6. klašu grupā
ieguva lieliskus rezultātus. Augsim Latvijai!

Futbols

Noslēdzies Madonas novada čempionāts telpu futbolā.
1. vieta – Kvarcs, 2. vieta – Varakļāni, 3. vieta – Vaivīte
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Šogad Vidzemes un Latgales lauksaimnieku kooperatīvs VAKS svinēs
savu 20 gadu jubileju. Jau četrpadsmito
sezonu uzsāk VAKS Varakļānu filiāle.
Mūsu mērķis visus šos gadus ir
nemainīgs – sniegt pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem. Graudu pirmapstrāde, graudu iepirkšana un
tirdzniecība, graudaugu, zālāju sēklu,
augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība un serviss, agronomu konsultācijas.
Kooperatīvs visus šos gadus ir ieguldījis
uzņēmuma attīstībā, palielinot graudu
pieņemšanas un uzglabāšanas jaudas,
uzbūvējot mūsdienīgas noliktavu telpas.
Ir izveidota un veiksmīgi darbojas sēklu
līnija, kas nodrošina kvalitatīvas graudu
un zālāju sēklas sagatavošanu.
Lielākā daļa VAKS biedru izaudzēto
graudu tiek eksportēta, tāpēc mums jānodrošina pareiza glabāšana, transportēšana līdz ostām. Jau vairākus gadus
arī Viļānu stacijā veicam graudu pārkraušanu dzelzceļa vagonos.
Pēdējie trīs gadi lauksaimniekiem
nav bijuši viegli. Daba ir lielais un varenais spēks, kam grūti stāties pretī vai
to ietekmēt. Zemniekam pavasaris ik
gadu nāk ar lielām cerībām, taču ieildzis
sausums vasarā vai rudens lietavas ievieš savas korekcijas. Tika atliktas investīcijas, pārcelta projektu realizācija.
Taču lauksaimniekus grūtības neattur
sākt katru pavasari kā no jauna. Mēs,
kooperatīvs VAKS, esam kā stiprais atbalsta plecs saviem lauksaimniekiem.
Esam kopā grūtos brīžos un kopā svinam uzvaras. Izglītojam un mācām savus lauksaimniekus, rīkojam seminārus
un Lauku dienas, dodam iespēju papil-

LPKS VAKS
Piedāvā

• minerālmēslus graudaugiem
• minerālmēslus kartupeļiem,
dārzeņiem
• zālāju mēslojumu pret sūnu-īpaši
laba cena!
• graudu un rapša sēklas
• zālāju sēklas un to maisījumus
• augu aizsardzības līdzekļus
• kaļķojamo materiālu
• pretputekļu materiālu grants ceļiem
• lauksaimniecības tehniku
• rezerves daļas, gultņus, siksnas,
dilstošās daļas arkliem
• riepas
• eļļas
Tālrunis informācijai – 29428890
Tehnikas nodaļa – 27331815
www.vaks.lv

dināt zināšanas VAKS Lauksaimnieku
skolā.
Patlaban Varakļānu filiālē tiek realizēts projekts, kas ļaus palielināt elevatora ietilpību – būvējam jaunus graudu uz-

glabāšanas torņus. Gatavojamies bagātīgam graudu birumam, jo, pateicoties
garajam rudenim, pērnajā gadā ir iesēts
rekordliels ziemāju hektāru skaits. Ļoti
ceram, ka ziema bijusi labvēlīga un šis
gads būs lauksaimniekiem veiksmīgs.
Vēl viens jaunums – aktīvu darbību
ir uzsācis mūsu tehnikas pārdevējs. Tagad Grozu kaltē var iegādāties ne tikai
lauksaimniecības tehniku, bet nopirkt
un pasūtīt dažādas rezerves daļas gan
lauksaimniecības tehnikai, gan vieglajiem auto. Un svarīgi – iespēja uz vietas
saņemt konsultāciju no zinoša jomas
speciālista.
Novēlu visiem darbīgu pavasari, ražīgu un veiksmīgu jauno sezonu!
Gaidīsim jūs ciemos pie mums –
LPKS VAKS, Varakļānu pagasta Grozu
kaltē!
Varakļānu struktūrvienības vadītāja
Ilze Benislavska

Veselības aprūpe ģimenes ārsta praksē
Cienījamie Varakļānu novada iedzīvotāji! Šajā saspringtajā un steidzīgajā
laikā aicinu jūs atlicināt brīdi, lai uzklausītu mediķus. Šīs profesijas pārstāvji pakļauti lielam izdegšanas riskam.
Izdegšanas sindroms mediķiem –
vienkāršāk sakot, milzīgs enerģijas zudums, nervu sistēmas līdzsvara traucējumi, izsīkums, sekas – veselības normālu
fizioloģisko procesu disbalanss, kuram
ar laiku var sekot darba spēju zudums.
Šīs mūsdienu aktuālās problēmas dēļ
nolēmām jūs aicināt ieklausīties! Diemžēl
cilvēki neizprot mūsu darba specifiku, sāpīgi un graujoši veicina mediķiem izdegšanu. Diemžēl! Mēs, mediķi, vēlamies ar
pacientu gūt maksimālu abpusēju sapratni. Lai šis process būtu pozitīvs, mēs kā
profesionāļi vēlamies izskaidrot un sniegt
informāciju par mūsu darba organizēša-

nas principiem un specifiku.
Veselības aprūpe medicīnas sistēmā
ir organizēta un sadalīta konkrētos posmos. Katrā posmā darbojās un par cilvēka veselību atbildīgi attiecīgi speciālisti.
NMP – Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tātad ir situācijas, kad cilvēkam ir
apdraudēti normāli fizioloģiskie procesi,
palīdzība ir neatliekama un nepieciešama tūlītēja rīcība. Mūsdienu medicīnas
sistēmā ir noteiktas vadlīnijas, kurās situācijās būs nepieciešama NMP, un ar
kādām veselības problēmām būs ambulatorā, plānveida aprūpe.
Tātad ģimenes ārsta prakses galvenā specifika ir PLĀNOŠANA! Izprotot šo
vārda nozīmi un būtību, pacients spēs
pasaudzēt mediķus no pilnīgi nevajadzīgām domstarpībām un pārmetumiem. Šī
informācija vēl un vēlreiz ir nepieciešama

pacientiem, lai izprastu, ka tas nav un
nevar būt normāli, ka ambulatorajā veselības aprūpē mediķis nonāk uz izdegšanas robežas.
Lai jūs vienkāršāk izprastu situāciju,
būtu interesanti nofilmēt klipiņu kā dzīves
ainiņu ārsta pieņemšanas laikā. Centīsimies uzburt ainiņu stāstījumā. Tātad jūs
esat pacients, kurš pierakstījies pie ārsta
uz konkrētu datumu un laiku. Jūs plānojat kopā ar mediķi. Jūs ierodaties pie
ārsta un tiekat uz konsultāciju tieši tajā
laikā, kuru saplānojāt. Sajūta ir pozitīva!
Jūs sarunājaties ar ārstu par savu problēmu. Pēkšņi ārstam zvana personīgais
telefons. Ārsts cenšas būt atsaucīgs.
Ar domām pārslēdzas uz zvanītāju, tajā
pašā laikā jūtas vainīgs jūsu priekšā. Atvainojas, jo viņam ir piezvanījis pacients,
kuram jāsniedz konsultācija par analī-
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zēm. Tajā brīdī ienāk māsiņa, ir vajadzīgs
izraksts, konsultācija vēl vienam steidzīgam pacientam. Tūlīt un tagad! Un tad vēl
pamanās piezvanīt pacienti, kuriem steidzami ir vajadzīgas receptes, jo viņi stāv
jau aptiekā un gaida! Kā jūs jūtaties? Tātad izdarīsim secinājumus. Cenšoties palīdzēt pacientiem tūlīt un tagad, mediķis
neizbēgami „izdegs’’. Kurš šajā situācijā
rīkojās nekorekti? Šķiet, it kā ārsts? Vai
tomēr pacients? Pacients, kurš pieprasa
tūlīt un tagad atrisināt problēmu, kura ir
plānveida.
Katra ģimenes ārsta praksē darba
specifika atšķiras saistībā ar pacienta vecuma grupu. Katrai vecuma grupai ir savs
veselības aprūpes plāns. Ar mūsu darba
pieredzi, varam teikt, ka psiholoģiski lielāka spriedze ir darbā ar mazajiem pacientiem. Tā ir augstākā profesionalitāte, ja
mediķis spēj apvienot mīlestību, pacietību, uzmanību darbā ar mazajiem pacientiem un vecākiem.
Pieaugušo veselības problēmas pēc
40! Bieži nākas saskarties ar pārmetumiem, ka ārsts nav spējis laicīgi uzstādīt
pareizo diagnozi. Nav sasniegti vēlamie
rezultāti pēc nozīmētās terapijas. Strādājot no kļūdām neviens nav pasargāts.
Diemžēl, bet arī kļūdas ikvienā darbā ir
arī izaugsme un mācību stunda, lai tas
vairs neatkārtotos! Bet cilvēks pats? Vai
ir atskatījies un padomājis, cik daudz uzmanības ir veltījis savas veselības uzlabošanai, vai tieši pretēji apzināti vai neapzi-

nāti bojājis to. Cik ļoti ar dažādām dzīves
situācijām ir sagrauta nervu sistēma.
Protams, sekas ir neizbēgamas. Cilvēkiem tomēr ir svarīgi padomāt, cik daudz
un ko pieprasīt no ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts centīsies balansēt jūsu augsto
asinsspiedienu, kas ir sekas. Centīsies
mazināt sāpes kaulos, locītavās pēc gara
un smaga darba mūža, kas ir sekas. Centīsies novērst elpas trūkumu un klepu,
kurš ir radies pēc ilgstošas smēķēšanas,
tās ir sekas. Pamanījāt? Ir ļoti daudz situāciju, kurās atbildību par veselību ir jāuzņemas cilvēkam pašam un tikai tad ir
jāpadomā, kurā brīdī varam vainot ārstu,
ja nav sagaidīts ātrs rezultāts.
Aicinām ģimenes ārsta praksē ievērot sekojošus mūsu darba principus:
Cienīsim un plānosim mūsu sadarbību!
Ievērosim ģimenes ārsta praksē noteiktos darba laikus!
Konsultācijas ārsta praksē tiek veiktas pēc iepriekš plānota pieraksta!
Sestdienās, svētdienās un svētku
dienās ir pieejamas telefoniskas ārstu
konsultācijas (ģimenes ārstu praksē ir
norādītie telefonu numuri)
Cieniet un respektējiet, ja ārpus rindas tiek pieņemti pacienti ar dažādām neatliekamām veselības problēmām. Šādās
situācijās var nonākt jebkurš no jums!
Lūgums ārsta konsultācijas laikā
runāt tikai par tiešām veselības problēmām!

Ārsta pieņemšanas laikā netraucēt
un nezvanīt pa personīgo telefonu!
Situācijās, kad nespējat izlemt, ko
darīt – saukt NMP vai lūgt ārsta vizīti, vispirms jākonsultējas ar ārsta palīgu vai
māsu.
Dakteres R. Latkovskas ārsta praksē
organizējam telefonstundas, kuru laikā
tiek pieņemti plānoti konsultāciju datumi
un laiki. Iespēja pieteikt receptes, analīžu
rezultātu konsultācijas.
Lūdzu respektējiet un cieniet mediķu
darbu situācijās, ja neesam atbildējuši uz
telefona zvanu tūlīt un tagad! Tajā brīdī
norit darbs ar tādu pašu pacientu kā jūs!
Mediķis nav pelnījis klausīties nekorektus
komentārus! Mūsu pacientiem ir pieejami
arī mediķu personīgie telefonu numuri.
Aicinām izmantot iespējas, ko paredz valsts veselības programmas (bezmaksas profilaktiskās pārbaudes vienu
reizi gadā un skrīningu vēstules).
Darba process ģimenes ārsta praksē vēl nebeidzas līdz ar pieņemšanas
laiku. Turpinās mājas vizītes. Dokumentācijas pildīšana, kura prasa milzīgu laika patēriņu. Recepšu rakstīšana. Dakteres R. Latkovskas ģimenes ārsta praksē
cenšamies pielāgoties un veidot darba
procesu, lai tas būtu pozitīvs un produktīvs. Esam un būsim pateicīgi par jūsu sapratni un cieņu! Saudzēsim viens otru!
Dakteres R. Latkovskas ģimenes
ārsta prakses kolektīvs

Varakļānu novads skaitļos un faktos
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI – 3 066 046,00 EUR
NAUDAS ATLIKUMS – 339 105,00 EUR
PAMATBUDŽETS 2019. GADAM KOPĀ: 3 405 151,00 EUR

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
(euro)
77 000
pašvaldības budžeta
trasferti

170 649 budžeta iestāžu ieņēmumi

IZDEVUMU KATEGRIJAS ATBILSTOŠI
EKONOMISKAJAIS KLASIFIKĀCIJAI (euro)
4% Transfertu
3% Pamatkapitāla 4% Aizņēmumi
maksājumi citām veidošana
(pamatsummas
pašvaldībām
maksājumi)
5% Sociālie pabalsti

1 201 046 ienākuma nodokļi

0% Procentu izdevumi
0% Subsīdijas un
dotācijas

1 452 116
valsts budžeta
trasferti

23% Preces un
pakalpojumi
157 215 īpašuma nodokļi

300
naudas sodi un sankcijas

7 720 valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas
nodevas

13

61% Atlīdzība
(t.sk. pedagogiem)
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Ēnu diena
Šī gada 13. februārī, visā Latvijā
norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras
izglītības pasākums skolu jauniešiem
ĒNU DIENA. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1545 ēnu
devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 8664 vakances. Portālā enudiena.
lv šogad reģistrējās 34 000 ēnotāju. Arī
Varakļānu vidusskola ir šīs organizācijas
dalībskola, tāpēc skolēni varēja izmantot
doto iespēju. Ēnot devās:
Anna Mālniece (5.a kl.) apmeklēja
JSC „Putnu fabrika Ķekava”. Tur ēnoja
pārtikas tehnoloģi Agnesi Reidzāni. Iepazinās ar izstrādājumu recepšu veidošanu, vielu aprēķināšanu un tehnoloģisko
procesu.

Renārs Inčs,
Igors
Obidkins
(5.b kl.) un Dzerkale Katrīna Elizabete (5.a kl.)
devās uz Varakļānu VUGD posteni.
Skolēniem bija iespēja iepazīties ar
ugunsdzēsēju un
glābēju ekipējumu,
pienākumiem, kā
arī bija iespēja pašiem darboties.
Raivis Ikaunieks (6.a kl.) ēnoja Madonas veterinārārsti Litu Udrasi. Redzēja
nopietnas dzīvnieku operācijas, vēroja
darba procesu, guva pieredzi sarunāties
ar pacientu saimniekiem.
Valērija Avdeviča (9.a kl.) apmeklēja Smiltenes tehnikumu, ēnoja Mazo
dzīvnieku klīnikā vetārsta profesiju. Guva
vērtīgu informāciju saviem nākotnes plāniem.
9.b
klases
skolēni Nikola Benislavska un Samanta Elizabete
Golubcova ēnoja
RTU vadošo pēt-

tīja BTA biroju, iepazina darbiniekus un
viņu pienākumus. Uzzināja, kā tiek motivēti darbinieki.

nieci Annu Šutku. Dienas gaitā vēroja,
kā ķīmiskas vielas iedarbojas uz nanošķiedrām.
Deina Svilāne un Sintija Indāne
ēnoja Ghetto Games spēļu dibinātāju
un līderi Raimondu Elbakjanu. Aizrautīgs bija gan stāsts par spēļu ideju, gan
vingrinājumi, ko nācās pašām veikt, gan
Ghetto Games komandas spēle pret Rīgas 49. vidusskolu.

Niks Golubcovs Daugavpilī ēnoja
fizioterapeitu, kurš izmanto arī netradicionālus ārstēšanas paņēmienus.
Liene Drozda Madonā ēnoja ārsta
palīdzi Ivetu Pērkoni. Iepazinās ar ātrās
palīdzības dienesta darbu un apguva pirmās palīdzības iemaņas.
10. klases skolēni
Laura Slūka ēnoja Rēzeknes slimnīcā operāciju virsmāsu, vēroja vairākas
operācijas klātienē.

Paula Strode ēnoja neiroloģes
Ineses Irbes darbu privātpraksē „NeuroPhys.”
Janita Broka ēnoja Rīgas sociālā
dienesta struktūrvienības „Ziemeļi’’ vadītāju. Devās apsekošanā uz mājām,
apskatīja dzīvošanas apstākļus bērnunamā.
Amanda Skangale ciemojās pie
BTA apdrošināšanas speciālista. Apska-

Roberta Šminiņa ēnoja Alberta
koledžā komercdarbības (uzņēmējdarbības) speciālistu. Iepazinās ar skolu, tās
darbiniekiem, uzzināja koledžas biznesa
vadītājas veiksmes stāstu. Piedalījās dažādās diskusijās.
Kančs Artis no 11. klases ēnoja
Valsts protokola vadītāja vietnieci Inesi
Liepiņu. Apmeklēja Ārlietu ministriju, Rīgas pili, Saeimas ēku un Ministru kabinetu. Iepazinās ar valsts institūciju darbu.

12. klases skolēni
Agnese Strode ēnoja LLU Klīniskā
institūta vieslektori Gunu Kingu-Karahonu, piedalījās praktiskā nodarbībā kopā
ar 4. kursa veterinārijas studentiem.
Alvis Gruduls Rēzeknē ēnoja koncertzāles „GORS” gaismu režisoru Ervīnu
Šaicānu.
Ralfs Kokars un Jēkabs Lauris
Leišs – VRK Profesionālās un taktiskās
apmācības centra priekšnieku kapteini
R. Boiko, iepazinās ar koledžas darbību,
materiāli tehnisko bāzi, Kinoloģijas centru.
Kristers Juška – Valmieras stikla
šķiedras produktu pārvaldības daļas vadītāju Lailu Pētersoni, iepazinās ar ražošanas procesu.
Ernests Latkovskis – AS „Augstsprieguma tīkls” iepazinās ar ķīmijas inženiera
profesiju.
Liels paldies skolēnu vecākiem, kuri
atbalstīja savus bērnus, lai tie redzētu savas iecerētās profesijas reālajā dzīvē!
Margarita Selicka,
Varakļānu vidusskolas skolotāja,JAL
programmu konsultante
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Stirnienē
16. martā 15.00 tautas namā
JEZUPA DĪNAS TEIJĀTERI
Piedalās: Murmastienes un Dekšāru
amatierteātri, Stirnienes dziedošie vīri,
īpašie viesi – Daugavpils novada
folkloras kopa „Dyrbyni”*
*dyrbyns – ļoti darbīgs cilvēks; tāds,
kurš nevar rāmi nosēdēt uz vietas

Vai Tu jau esi iemācījies
kādu jaunu dziesmiņu?
Ja nē, tad ir pēdējais laiks to sākt darīt!
Jo pirmsskolas vecuma bērnu vokālais konkurss „Murmastienes
Cālis 2019” notiks jau 28. aprīlī, plkst.13.00 Murmastienes KC…
Pieteikties:
pirmsskolas vecuma bērni līdz 18. aprīlim
pieteikuma anketas sūtot uz e-pastu murmastieneskc@inbox.lv
(pieteikuma anketas un nolikums atrodams varaklani.lv mājaslapā, vai
KC uz vietas)
Uz tikšanos skaistā un skanīgā koncertā!
Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 28832038

Varakļānu KN aicina apmeklēt

25. martā Represiju atceres
pasākums
18.00 ziedu nolikšana pie Stirnienes
stacijas piemiņas akmens
18.30 komunistisko represiju 70.
gadadienas atceres pasākums tautas
namā
6. aprīlī
15.00 Stirnienes baznīcā sv. Mise par
mūžībā aizgājušo dzejnieci Paulīni
Zalāni
16.00 Stirnienes tautas namā
pasākums „Ai, māte Latgale!”
13. aprīlī
Rekolekciju diena, pieminot bīskapa
Sloskāna piedzimšanu debesīm
10.30 Stirnienes baznīcā Krustaceļš
ar bīskapa Sloskāna apcerēm, dzied
garīgās mūzikas koris „Reversium”,
vairāki priesteri pieņems grēksūdzes
12.00 pateicības sv. Mise godināmā
bīskapa B. Sloskāna godam
13.30 Stirnienes tautas namā
sadraudzība un filma „Bīskaps
saskaņā ar Dieva sirdi” (Beļģija, 2018)

KAD
MARTĀ
25.03.

CIKOS

KAS

INFO

20:00

bezmaksas

29.03.

19:00

Filma
„Tēvs Nakts”
A. Niedzviedzis lugas
„Deviņsievu spēks” izrāde Varakļānu KN ama erteātra „Ūbeles”
izpildījumā (rež. Daiga Ceipiniece)

APRĪLĪ
7.04.

starts no
11:00
17:00

21.04.

22:00

28.04.

no 8:00
laukumā pie
Varakļānu KN
12:00

Foto orientēšanās sacensības VARAKĻĀNOS
Filma
„KLASES SALIDOJUMS”
Lieldienu ballē ielūdz RIKARDIONS,
kā arī Elīna Gruzunova un Kris ne Šomase

Ieejas maksa ks precizēta

Nolikums www.varaklani.lv
Sīkāka informācija 26368784
3,00 EUR
(Filma 18+)
BIĻETES iepriekšpārdošanā
un iespēja rezervēt galdiņu
Varakļānu KN no 15. aprīļa

LIELĀ PAVASARA ANDELE

Mazo dziedātāju koncerts – konkurss „Varakļānu cālis 2019”

Nolikums www.varaklani.lv
no 29.03.
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Varakļānu vidusskolas skolotājai
Venerandai Visnapei – 85
Visu mūžu skolotāja veltīja bērniem
– saviem, bērnudārza mazuļiem un skolas vecuma draiskuļiem. Tagad viņas
sirds pieder abu meitu ģimenēm. 44mūža gadi pagājuši divās skolās un bērnudārzā. 5 gadi Asares p-sk un 36 gadus
mēs ik dienu satikām skolotāju Varakļānu vidusskolā.
Šķiet – nebija darba, ko nespētu Vija
(tā mēs – kolēģi viņu saucām) padarīt
viņai pa plecam bija skolotājas, ārpusklases un mācību metodiskais darbs,
bērnudārza audzinātājas un vadītājas
pienākumi. Viss, ko viņa darīja, bija
a akak
tīva, radoša, atbildīga, akurāta precīza
ecīza
darbošanās.
Viņai piemita juveliera pacietība,
ba,
mērķtiecība, slīpējot mazo cilvēkkbērnu raksturus, prasmes, spējas,
zinātkāri...
To veica, labojot skolēnu
burtnīcu grēdas, analizējot, skaidrojot, lasot grāmatu kaudzes,
skrupulozi precīzi mācot parasto
burtiņu rakstību un glītrakstīšanu,
mācot iegaumēt dzejas pantiņus,
izteiksmīgi izrunāt rindiņu pēc rindiņas, mācot izteikt savas domas un
n
domas par izlasīto, rakstot diktātus un
sacerējumus, izprast prareizrakstības
as labirintus.
Mācīja bērnus neapmaldīties matemātikas, dabaszinību, literatūras pamatos. Gatavoja bērnus lielajai dzīvei.
Atdeves pilnajam skolas darbam
klāt mājās gaidīja tik pat atbildīgs divu
meitiņu – Idas un Ritas audzināšanas

Jubilāre ar tuviniekiem un bijušajiem
kolēģiem foto no ģimenes arhīva.

darbs. Arī te neizpalika rezultāti. Meitenes izd
au
auga gudras,varošas un zinošas.
Nu cienījamā skolotāja var lepoties ar viņām
ņām, 4 mazbērniem, Vandu, Lauru, Pēteri un
Martu un 4 mazmazbērniem. Vēl viens mazmazbērniņš būs kā īpaša dāvana skolotājas jubilejas
gadā.
V
Viņas sirdij bija un ir tuvi ceļojumi, ekskursijas
un dā
dārza darbi. Viss, ko viņa audzē, zaļo un zied.
Labprāt dalās pieredzē un savā redzējumā par
puķu un dažādu zaļumu audzēšanu. Māk uzburt arī galdam visādus labumus.
Sirsnīgi sveicam skolotāju Venerandu Visnapi lielajā jubilejā!!!
Genovefa Melne

„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada marts

Aktivitātes Murmastienes pamatskolā
Februāra mēnesis Murmastienes
skolēnu dzīvē ir nesis daudz interesantu
un radošu mirkļu. Šajā laikā skolā ir notikušas dažādas interesantas aktivitātes
mācību un ārpusstundu darbā.
13. februāris – Ēnu diena. Šajā dienā vairāki Murmastienes pamatskolas
skolēni satikās un „ēnoja” sev saistošu
profesiju pārstāvjus un redzēja, kāda ir
viņu ikdiena un darba gaitas. Tā ir lieliska
iespēja iepazīt kādu profesiju ikdienas
darbā un to izvērtēt. Murmastienes jauniešu vidū ir populāras tādas profesijas,
kā šoferis un pirmsskolas izglītības skolotājs, skaistumkopšanas speciālists,
bet pēdējos gados rodas interese arī par
mazāk izplatītām profesijām.
Viens no februāra aizraujošākajiem
notikumiem skolā – Projektu nedēļa. Šīs
nedēļas laikā visu klašu skolēni atbilstoši savam vecumposmam pētīja, radīja
un prezentēja.
Sākumskolas skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām veica projektu
„Mans mīļākais mājdzīvnieks”. Projekta
noslēgumā sākumskolas skolēni devās
uz dzīvnieku patversmi Madonā.
5. – 9. klašu skolēni izstrādāja projektu saskaņā ar savu izvēlēto tēmu, intervēja, veidoja radošus priekšnesumus
un projektu prezentācijas.
9. kl. skolniece Indra Pelša projektu nedēļā strādāja pie konkursa tēmas
„Vēsture manā kabatā”. Rezultātā tapa
galda spēle, kuru spēlējot var iepazīt
Varakļānu novada ievērojamākos cilvēkus un kultūrvēsturiskās vietas.
Šajā laika periodā notika arī dažādas
sportiskas aktivitātes, vislielākā uzmanība tika veltīta O. Kalpaka atceres pasākumu ciklam „Kalpaka kauss 2019", kas
norisinājās no 6. janvāra līdz 6. martam.
Piedalījāmies vairākās sacensībās
un aktivitātēs. Dažādās disciplīnās tika
iegūtas vairākas godalgotas vietas.
O. Kalpaka sacensību cikla kopvērtējumā Murmastienes pamatskolas
7. – 9. klašu jaunsargu vienība ieguva 3.
godalgoto vietu.
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i.
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Mums dzīves ceļos akmeņi un māli,
Ir šaubas, vilšanās un prieks.
Tam visam pāri varavīksnes vāli
Kā cerība, kas laimi sniegs
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.
Prieku, laimi, veselību
Vēlējām no visas sirds!

Dzimtsarakstu nodaļā februārī
noslēgtas 2 laulības

Gaišus, gaišus
u sau
saules
ule
es sstarus
ta
Mēs grib
gribam pasniegt šodien Tev!

Vislabākie vēlējumi
VERONIKAI PATMALNIECEI
skaistajā dzīves jubilejā!

Sveicam lielajā jubilejā
VERONIKU STRODI,
vēlot veselību un spēku
turpmākajos dzīves gados.

Murmastienes senioru klubiņa
„A
Atv
tvasara padome
„Atvasara”

Kāpņu sekcijas kaimiņi
Kosmonautu ielā 13

Palūdz
Palū
lūdz pavasari,
pavasari
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk
zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
NO SIRDS SVEICAM
BIJUŠO VARAKĻĀNU BĒRNUDĀRZA
VADĪTĀJU
VALENTĪNU NAGLI
85 GADU JUBILEJĀ!
„SPRĪDĪŠA”
„SP
PRĪ
RĪDĪŠA” KOLEKTĪVS
KOLE
LEKT
K ĪVS

Mēs no sirds vēlamies tev teikt:
Sirds lai vienmēr jauna jūtas,
Lai vēl Tavos vaigos sārtums kāpj,
Skaisti sapņi nomodā un dusot nāk,
Lai Tevi ziedu smarža ieskauj
Un iegriež dejā prieks!
Vissirsnīgakie sveicieni
LEONORAI KANČAI
nozīmīgajā jubilejā!
Varakļānu KN SDDK „Dardedze”

L i marta
Lai
t saule
l no jauna
j
Tavā sirdī lej ilgas,
aicina mažora notīs
dvēseles noskaņas paust,
sniegpulkstenīšu gaismu
raidīt no sevis un radīt,
un ap mākoņiem lieliem
zeltītu maliņu aust.
Varakļānu pensionāru biedrība
„Pīlādzītis” sirsnīgi sveic marta un
aprīļa jubilārus:
MARIJU STIVKU
ELGU ALEKSANDROVU
LILIJU MOLČANOVU
JURI KRASTU
JEVGENIJU DUDARU

2019. GADA KAPUSVĒTKI
VARAKĻĀNU DRAUDZES
KAPOS
1. JŪNIJĀ DEKŠĀRU kapos plkst.
14:00
8. JŪNIJĀ ELEONORAS –
IKAUNIEKU kapos plkst. 14:00
13. JŪLIJĀ L. STRODU kapos
plkst. 14:00
20. JŪLIJĀ SĪĻUKALNA kapos
plkst. 14:00
27. JŪLIJĀ ŠĶĒĻU kapos plkst.
14:00, KLUŠU kapos plkst. 15:30
3. AUGUSTĀ SILA kapos plkst.
14:00
10. AUGUSTĀ ASNĪNES kapos
plkst. 13:00
ĻODĀNU kapos plkst. 14:30
17. AUGUSTĀ sv. Mise Varakļānu
katoļu baznīcā plkst. 13:00
VARAKĻĀNU kapos plkst. 15:00

Es pateicos katram cilvēkam,
ar ko mani kopā ir savedis liktenis.
Vieniem pateicos par palīdzību un
atbalstu...
Citiem – par piemēru...
Kādam par pieredzi...
Dažiem vienkārši par to, ka Jūs esat.
Sirsnīgs paldies visiem tuviem un
mīļiem cilvēkiem par iejūtību un
nesavtīgo palīdzību, pavadot Leonoru
Stabulnieci mūžības ceļā.
Meita

Pārdod kurināmās briketes (Igaunija)
ar piegādi. Cena 90 – 120 euro/tonnā.

T. 29409413
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Vai darbdienās Rēzeknē, Rīgas ielā 9

FEBRUĀRĪ ZIEMAS ATLAIDES
Varakļānu pagastā
sestdien, 28. septembrī
SVECĪŠU VAKARS
plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst. 16.00 Sila kapos
plkst. 17.00 Stirnienes baznīcā
garīgās mūzikas koncerts un
sv. Mise par mirušajiem
plkst. 18.30 Stirnienes kapos

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
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Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
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