
Murmastienes pamatskolas gaite-
ņos tik neierasto klusumu kliedē mazo 
pirmsskolēnu solīšu dipoņa un spalgie 
smiekli. Mācību process, arī pandēmi-
jas laikā,  pirmsskolā sokas raiti. Jau 
otro gadu pirmsskolā strādājam pēc 
jaunās kompetenču pieejā  balstītās iz-
glītības. Tas nozīmē, ka mācību process 
ir centrēts uz bērna individuālo izaugs-
mi, vēlmēm un prasmēm. Katra nodar-
bība ir kā jaunatklājums: tā ir nemitīga 
darbošanās ar izdomu, radošumu un 
savām zināšanām. Skolotājas mācību 
centriņos rada vidi, lai bērni caur spē-
lēm un aktīvu darbošanos iemācītos, 
iepazītos, uzzinātu un arī saprastu. 

Lai arī pasākumi nav atļauti, pirms-
skolā nekādi nevaram iztikt bez svēt-
kiem un jautriem brīžiem. Kad parā-
dās pirmie gājputni, un puķu dobē pie 
skolas savas galviņas kūtri slej pirmās 
sniegpulkstenītes, pirmsskolas grupas 
bērni sāk pavasara tēmas apguvi un ga-
tavošanos Lieldienām. Šim pasākumam 
bērni ar skolotājām gatavojās jau 
laikus – gatavo-
ja  rotājumus, 
izzināja dažā-
dus ticējumus 
par Lieldienām 
un olu krāsoša-
nu.  Lielo dienu 
bērni ieskan-
dināja  skaitot 
dzejoļus, dziedot  
dziesmiņas un ejot  
rotaļās. 

Diemžēl, vecā-
ki šobrīd nevar ap-
meklēt pasākumus 
pirmsskolā. Notikumus grupā un svētku brīžus viņi vēro grupiņas 
whatsapp grupā, kurā  audzinātāja dalās ar video, foto mirkļiem un 
dienas notikumiem. 

Kāds sens latviešu tautas ticējums vēsta:
Ja Lieldienu rītā saule uzlēks spodra – būs karsta vasara. Ja lecot 

saule „mirkšķinās" – būs bagāts gads; ja saulīte „tinas krekliņā" – būs 
auksts pavasaris.

Vai pareģojums piepildīsies, to redzēsim  jau pavisam drīz!

Inguna Pelše,
Murmatienes pamastkolas 

direktora v.i.

Pavasara ieskaņas 
Murmastienes pirmsskolas izglītības grupā
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
SĒDE
25.03.2021.   

1. Par Varakļānu novada iedzīvotā-
ju iniciatīvas veicināšanas projektu kon-
kursu „Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana”

1. Varakļānu novada iedzīvotāju ie-
saistes daudzdzīvokļu māju teritorijas 
sakopšanā, uzturēšanā un dzīves kva-
litātes uzlabošanā veicināšanai organi-
zēt pašvaldības līdzfinansētu konkursu 
„Daudzdzīvokļu māju teritoriju labie-
kārtošana”.

2. Konkursa projektu līdzfinansē-
jumiem paredzēt pašvaldības budžeta 
līdzekļus līdz EUR 50 000,00 apmērā.

3. Apstiprināt konkursa „Daudzdzī-
vokļu māju teritoriju labiekārtošana” 
nolikumu 2021. gadam.

4. Informāciju par konkursa noli-
kumu un iespēju pieteikties pašvaldī-
bas finansējumam publicēt Varakļānu 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.varaklani.lv.

2. Par siltumapgādes avansa mak-
sājumiem 2021./2022. gada apkures 
sezonai. 

1. Noteikt, ka 2021. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvo-
tājiem – centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 
fiksētais maksājums uzskatāms par 
avansa iemaksu 2021./2022. gada ap-

kures sezonas pieciem mēnešiem (no-
vembrim, decembrim, janvārim, febru-
ārim, martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mē-
nesī noteikt:

Brīvības iela 1 0,47 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,44 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,45 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,59 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,50 EUR/m2

Pils iela 17  0,59 EUR/m2

Pils iela 18  0,62 EUR/m2

Pils iela 20  0,68 EUR/m2

Pils iela 28A  0,57 EUR/m2

Pils iela 30  0,87 EUR/m2

Pils iela 32  0,76 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,63 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,63 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,74 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,74 EUR/m2

2.1. fiksētais (avansa) maksājums 
nav uzskatāms par obligātu maksāju-
mu un par tā kavējumu netiek piemē-
rotas soda sankcijas.

3. Uzsākot 2021./2022. gada ap-
kures sezonu, avansa maksājums tiks 
ņemts vērā, veicot aprēķinu par siltum-
apgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.

3. Par valsts budžeta finansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp no-
vada  izglītības iestādēm.

4. Par pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma Latgales iela 2, Varakļā-
ni, Varakļānu novads, pārdošanu.

5. Par Eiropas Sociālā fonda projek-
tu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

6. Par ikgadējā atvaļinājuma pie-
šķiršanu domes  priekšsēdētājam Mā-
rim Justam.

Piešķirt Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājam Mārim Justam ikga-
dējo atvaļinājumu  par nostrādāto laika 
periodu no 26.10.2015. līdz 25.10.2016. 
pa daļām: laikā no 29.03.2021. līdz 
21.04.2021. un no 05.05.2021. līdz 
12.05.2021.

7. Par zemes nomas līguma pār-
traukšanu.

8. Par dzīvokļa Pils ielā 32-17, Vara-
kļāni, atsavināšanas ierosinājumu

9. Par pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā. 

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

11. Par naudas balvu piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts” 
zupas virtuves darbības atbalstam.

Piešķirt biedrībai „Pieaugušo attīs-
tības projekts” līdzfinansējumu zupas 
virtuves darbības nodrošināšanai laika 
periodā no 01.04.2021. līdz 31.05.2021. 
200,00 EUR/mēnesī.

13. Par zemes ierīcības projekta 
„Greišļi” apstiprināšanu.

14. Par īres līguma pārtraukšanu.
15. Par zemes ierīcības projekta 

Zaļā iela 14, Varakļāni, apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma „Zelti-

ņi” sadalīšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Jēkab-

pils šoseja 19, Varakļāni, sadalīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Me-

hanizatoru iela 39, Varakļāni, iegūšanu 
pašvaldības īpašumā.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

Marta izdevumā Varakļōnīts bija apkopota un salīdzināta informācija par šinī 
apkures sezonā piegādāto siltumenerģiju un tās izmaksām dzīvokļu mājām sa-
līdzinājumā ar iepriekšējās sezonas izmaksām attiecīgajā laikaposmā. Pils ielas 17, 
Varakļānos sociālās mājas dati netika atspoguļoti, jo nav salīdzināšanas datu. Bet 
mājas iedzīvotāju “sirdsmieram” un pilsētas iedzīvotāju ziņkāres apmierināšanai, 
tabulā redzama informācija par piegādāto siltumu sociālajai mājai Pils ielā 17.  

 

2019. – 2020. gads

marts aprīlis maijs
padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m²

Pils 17 6,161 1,14 3,794 0,70 0,718 0,13

Dzīvokļu komunālais uzņēmums informē

 

2020. – 2021. gads

oktobris novembris decembris janvāris februāris
padots 
MW/h

EUR/
m²

padots 
MW/h

EUR/
m²

padots 
MW/h

EUR/
m²

padots 
MW/h

EUR/
m²

padots 
MW/h

EUR/
m²

Pils 17 2,064 0,38 4,984 0,92 6,63 1,22 7,874 1,45 10,338 1,91

Kļūdu labojums:
Iepriekšējā numurā publiskotā infor-

mācija:

      

2020. – 2021. gads
februāris

padots MW/h EUR/m²
Pils 32 26,13 1,21

Patiesā informācija:

 

2020. – 2021. gads
februāris

padots MW/h EUR/m²
Pils 32 32,234 2,07

Šogad 24. aprīlī Latvijā norisinā-
sies Lielā talka. Aicinām iedzīvotājus 
būt vienotiem un sakopt savu māju 
pagalmus. Veidosim savu pilsētvidi 
sakoptāku un skaistāku! 

Informāciju apkopoja namu pārzine
 Gunta Āboliņa
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Aktuāli lauksaimniekiem

Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem
No 2021. gada 19. aprīļa līdz 2021. 

gada 19. maijam Lauku atbalsta die-
nests (LAD) aicina saimniecības ie-
sniegt pieteikumus pasākumā Atbalsts 
konsultāciju pakalpojumu izmantoša-
nas veicināšanai. Kopējais pieejamais 
finansējums ir 1 miljons eiro.

 Pasākuma mērķis ir veicināt indi-
viduālu konsultāciju saņemšanu par 
meža apsaimniekošanu, klimata pār-
maiņu ietekmi, par saimniecības, uz-
ņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko 
un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu , kā 
arī nekaitīgumu klimatam un noturību 
pret klimata pārmaiņām.

  Atbalsts paredzēts par konsul-
tācijām izaugsmes un konkurētspē-
jas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu 
sadarbības līgumu par konsultāciju 
pakalpojuma saņemšanu, ja gala labu-
ma guvējs jeb konsultāciju saņēmējs 
ir juridiska vai fiziska persona, kura 
veic saimniecisko darbību lauku apvi-
dū lauksaimniecības nozarē un kuras 
apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā 
pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks 
par 70 000 eiro.

Maksimālais atbalsta apmērs 
saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā 
konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. 

Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs 
ir SIA Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. Par konsultāciju sa-
ņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz 
sadarbības līgums ar konsultāciju 
sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 
2024. gada 31. martu.

Informācija par pasākumu, sadar-
bības līguma paraugs un pieteikuma 
veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. 
Pieteikumi jāiesniedz izmantojot EPS.

Informācija no žurnāla Agrotops. 

J.Grudule,
Novada lauks.konsultante 

No 2021. gada 7. aprīļa lauksaim-
niekiem ir iespēja pieteikties platīb-
maksājumiem un vienlaicīgi aizpildīt 
iesniegumu marķētās dīzeļdegvielas 
saņemšanai, kam piemēro samazināto 
akcīzes nodokļa likmi (ADE). Minētos 
dokumentus var aizpildīt un iesniegt 
tikai elektroniski. Tā kā valstī joprojām 
ir ārkārtas situācija Covid-19 vīrusa dēļ, 
LAD klientu pieņemšana un apkalpoša-
na notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta 
telefoniski, saskaņojot precīzu tikšanās 
laiku. Lauksaimnieku pieņemšana no-
vadā notiks Varakļānu kultūras namā 
un Murmastienē Kultūras centra telpās. 

Pieteikšanās platību maksājumiem 2021. gadā
Sakarā ar valstī esošo situāciju jāievēro 
visi piesardzības pasākumi, ko notei-
kusi valdība, t.i., masku lietošana, roku 
dezinfekcija u.t.t. Ja pieteikumā nav lie-
las izmaiņas, pildu arī telefoniski.

LAD darbinieki joprojām strādā 
attālināti. Nepieciešamo informāciju 
var iegūt telefoniski vai rakstot elek-
troniski. Jaunu klientu reģistrācijas 
veidlapas vai veidlapas par izmaiņām 
datos  var iesniegt portālā www.latvija.
lv,autentificējoties ar internetbankas 
datiem. Bez tam aizpildītas veidlapas 
klients var iesniegt parakstītas ar drošu 
elektronisko parakstu, nosūtot uz e-

pastu lad@lad.gov.lv.Konsultācijas par 
neskaidriem jautājumiem var saņemt 
attālināti, zvanot uz klientu apkalpoša-
nas tālruni 67095000.

  Vēlreiz atgādinu, ka platībmaksā-
jumiem var pieteikties līdz 24. maijam 
ieskaitot, savukārt 15. jūnijs ir termiņš, 
līdz kuram jāpiesakās platību maksā-
jumiem ar atbalsta apjoma samazinā-
jumu 1% apmēŗā par katru nokavēto 
darba dienu.

Lai visiem veicas pavasara darbos!  
J.Grudule,

Novada lauku attīstības konsultante
 mob.tālr.26543747

Varakļānu novada pašvaldība aici-
na biedrības/nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, no 2021. gada 29. 
marta līdz 30. aprīlim iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazinā-
šanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks 
atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 
vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projektu konkursu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 
pašvaldībām un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda 
projekta „PuMPuRS” ietvaros.

„PuMPuRS” projekti ir vērsti uz iz-
glītojamo motivācijas palielināšanu, lai 
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauk-

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību 
motivācijas palielināšanai

tu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības 
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 
Projekta mērķa grupa – vispārējās izglī-
tības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. 
klasei.

Vairāk informācijas par projektu: 
www.varaklani.lv un  www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

personīgi  Varakļānu novada paš-• 
valdībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos,
pasta sūtījumā, adresējot Varakļā-• 
nu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 
13, Varakļānos
elektroniski kā elektronisku doku-• 
mentu uz e-pastu: varaklani@va-
raklani.lv
 Papildu informācija: 27790015                  

  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests
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Tautas balss – Dieva balss!
Šo devīzi bieži citēja mans šefs 

Guntis Melderis tajos nicinātajos pa-
domju laikos, ja tauta domāja citā-
di, pretēji valdes vai viņa paustajam 
un nolēma tā, kā teica tauta. Tagad, 
kad mums ir izbazūnētā demokrātija 
(tautas vara), šai devīzei uzspļauj gan 
garīdznieki, gan „gudrās” galvas. Izrā-
dās, ka šī devīze nav mana bijušā šefa 
domu grauds, bet to pirms vairāk kā 
2000 gadiem teicis Seneka - romiešu fi-
losofs, morālists, kuram bija liela ietek-
me kristietisma ētikā. Tagad, kad, kā 
saka Borovkova kungs, Eiropā morālās 
vērtības ir zudušas un vienīgais dievs 
ir nauda, mainās arī gan kristīgās, gan 
laicīgās ētikas un morāles vērtības.

Lai Varakļānu novads tiktu pievie-
nots Rēzeknes novadam, to laipni palī-
dzēja izkārtot Stērnīnes Īvas lieldraugs 
Kravaļa kungs, iespaidojot Saimas de-
putātus. Tauta par to runā jau vairāk 
kā pus gadu. Nu, ja tā nebija, Kravaļa 
kungs, pagodiniet varakļāniešus, at-
brauciet, kultūras namā noorganizē-
sim tikšanos, kliedējiet baumas, ja tās 
ir baumas.

Uzskatu, ja cilvēkā ir godaprāts un 
sirdsapziņa, tad viņā ir arī Dievs. Tāds 
cilvēks, beidzoties dievkalpojuma ritu-
āliem, izejot no baznīcas, neies risināt 
savtīgas shēmas, ko neizdevās panākt 
godīgi, to ar vietu, pazīšanos, iespai-
diem, lai panāktu savu, uzspļaujot jeb-
kādām ētikas un morāles normām. To 
saku arī jums, KĀDREIZ tik manis ļoti 
cienītā Stērnīnes Īva.

Notika Saeimas prezidija sank-
cionētā Varakļānu novada iedzīvotāju 
aptauja, izņēmuma kārtā, kā īpašs ga-
dījums, uz ko neattiecās ne Saeimas 
pašvaldību vēlēšanu likums, kur varētu 
balsot arī strādājošie un kuram ir īpa-
šums Varakļānu novada teritorijā. Tā-
tad tikai Varakļānu novadā deklarētie, 
un tas bija pareizi, pašsaprotami. Jau 
pirms tam pēc varakļāniešu noskaņo-
juma zināju, ka virsroku ņems Mado-
nas virziens. Aptaujas biļetens priekšā, 
pildspalva rokā, tātad jāizlemj. Domā-
ju. 1963. gadā padomju vadītāji padarī-
ja par Čangalienu un mani par čangali. 
Man neprasīja... Tagad es to it kā darīšu 
labprātīgi... Nu nē! Ņēmu un nobalsoju 
par Rēzekni. Lai jau mana balss tiek 
brõļim latgalīšim - „turēsimies kopā kai 
zõdža zūbi’. Pēc aptaujas, kad rezultāti 
kļuva zināmi, satieku tirgus placī Dzid-
ru un saku: jāprot ar cieņu un godu arī 
zaudēt. „Nebūs nekādas zaudēšanas!” 

viņa nokliedza pa visu tirgus placi. 
Atlika pasmaidīt – ko tu vairs tur vari 
izdarīt. Bet, redz, ka izdarīja, ko neva-
rēja godīgi, to panāca ar negodīgiem 
paņēmieniem. Lūk, tad es sapratu, cik 
vieglprātīgi, bezatbildīgi un stulbi ap-
taujā nobalsoju par Rēzekni, kaut arī 
tā mana viena balss neko neietekmē-
ja. Kauns ir vispirms pašam no sevis. 
Brõļi latgalīši izrādījās lieli sūdabrāļi. 
Tas neattiecas uz visiem latgaliešiem, 
bet uz to nelielo saujinu entuziastu, 
kuri cepas par to latgalismu. 39 gadus 
nostrādāju kolhozā „Latgale” Madonas 
čivļu sabiedrībā, nepaliku par čivli un 
nezaudēju no kripatiņas sava latgalis-
kuma. Pārliecinājos arī šajos gados, ka 
čivļi nav spējīgi uz tik zemiskām, ne-
godīgām rīcībām panākt rezultātu, ja 
nevar godīgā ceļā, tad ar viltu, blatu, 
kā jau brõļi čangaļi jeb „īstie” latgalie-
ši. Tomēr tuvāk rietumu civilizācijai un 
cita audzināšana. Pateicoties tam, ka 
bijām pie Madonas, mēs saglabajām 
tīrāku latgaliešu valodu, kāda tā vien-
mēr ir bijusi Varakļānos un apkārtnē. 
Kāds ir sausais atlikums? Cēlus mērķis 
nevar realizēt ar zemiskām metodēm, 
jo tas diskreditē arī šo cēlo mērķi. Ko 
no lielākās daļas varakļāniešu ieman-
tojāt, ja ne nicinājumu, tad cieņu zau-
dējāt gan viņu acīs.

Gribu citēt vēl vienu gudrinieku, 
Albertu Einšteinu, relativitātes teori-
jas pamatlicēju: „Kad tehnoloģijas aiz-
vietos dzīvu saskarsmi cilvēku starpā, 
mēs saņemsim idiotu paaudzi...” Pir-
majā mirklī liekas paradoksāli, bet, kad 
padarbini smadzenes, pielec. Atsveši-
nāšanās cilvēku starpā nenoliedzami 
ir sākusies jau ar Padomju Savienības 
sabrukumu un kapitālisma ienākša-
nu, augstās tehnoloģijas ieņem arvien 
lielāku vietu cilvēku dzīvē. Nav nepie-
ciešamības pulcēties, diskutēt, strīdē-
ties, noskaidrojot patiesību. Sēd tāds 
Einšteina prognozētais galaprodukts 
feisbukā un lej samazgas uz visiem, 
kas ar viņu nav vienisprāt. Pirmais, ko 
ieraugu, ir Bens Latkovskis – apšau-
bāmas reputācijas personība, to pašu 
„īsto “ latgaliešu nolīgts un apmaksāts 
„žurnālists”, un lej nepatiesību par Va-
rakļāniem un varakļāniešiem, nodar-
bojas ar dezinformāciju. Tad arī man, 
kā saka Kariņs, ir “līdz brošai”, tāpēc 
rakstu.

Varakļānus 1963. gadā voluntāri 
pievienojuši Madonai Rēzeknes ko-
munistu sūdzības Hrušcovam dēļ, jo 

negribējuši runāt krieviski, tātad „at-
latviskot „Rēzekni. Čuž sobačaja – saka 
krievi, slima suņa murgi – saka lavieši. 
Ja jau viņš pats to rakstīja, būdams če-
kas skribents (kā rakstīts viņa biogrāfi-
jā), tad tā ir viņa paša darīšana.

Varakļānu pievienošanai Madonas 
rajonam bija cits pamatojums. 1963.
gadā notika rajonu reorganizācija, tā-
pat kā tagad ATR. Varakļāni toreiz ie-
tilpa Viļānu rajonā, no kurienes es tiku 
aizsūtīts uz viengadīgo Zaļenieku va-
došo kadru sagatavošanas skolu. Gada 
beigās atbrauc uz skolu Tumovs-Beķis, 
Rēzeknes trešais sekretārs, un aicina 
atgriezties Rēzeknes rajonā. Saku: ja 
jau jūs, biedri sekretār, padarījāt Vara-
kļānus par čangalienu (pēc Brāļu Kau-
dzīšu terminologijas), tad arī šajā čan-
galienā atgriezīšos, jo tur ir mani senči 
un mana tēvu zeme.

Tas neesot vis tik prasti, kā es sa-
kot, tas esot Latvijas Ministru Padomes 
lēmums, sakarā ar grandiozajiem plā-
niem Lubānas ezera iegrožošanā un 
apkārtējo applūstošo teritoriju nosusi-
nāšanu. Ja Varakļāni paliek pie Rēzek-
nes, tad tai ir 2 meliorācijas iestādes, 
bet Madonai nevienas jēdzīgas, bet 
Madonas rajonā šīs nosusināmās pla-
tības daudz lielākas kā Rēzeknē. Tā ka 
pamatojums tam bija ekonomisks un 
praktisks. Jums, Ben Latkovski, tas sa-
fabricējums par Rēzeknes komunistu 
sūdzību Hrušcovam bija vajadzīgs, lai, 
izpildot „īsto” latgaliešu pasūtījumu, 
varētu pamatot Varakļānu atgriešanu 
Rēzeknei. Savā slimajā fantāzijā Jūs 
taisāt tos kokteiļus. Tas viss ir amorāli. 
Ja cilvēkā ir godaprāts un sirdsapziņa, 
tad lai viņš ir latvietis, krievs, āfrikānis 
vai citplanētietis, tad viņš ir cilvēks, bet 
savu sūdabrāļu netrūkst nevienai tau-
tai.

Nu ja 1963. gadā Varakļānus vo-
luntāri, kā Jūs sakāt, pievienoja Ma-
donai, tautai neprasīja, bet tam bija 
vismaz kaut kāds ekonomiskais pama-
tojums. Taču voluntārismam, ar kuru 
Saeima 2020. gadā Varakļānu novadu, 
pretēji tautas paustajam, pievienoja 
Rēzeknei, grūti atrast kādu pamatoju-
mu. Izņemot saujiņas „īsto” latgaliešu 
savtīgās iegribas.

Pieņemsim, ka informatīvajā ap-
taujā kaut vai ar 51% būtu vinnējuši 
Rēzeknes virzienas piekritēji, būtu, kā 
saka, miers un bērziņš, jo Madonas at-
balstītāji, galvoju, nav tik zemu krituši, 
lai sāktu kaut kādas netīras spēles, kā 
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Vaļasbrīdim

Spēle „Dzirnavas” 

jūs darījāt pret tiem, kuri nav ar jums. 
Pēc Bena paustā informatīvā aptauja 
neesot bijusi juridiski korekta, jo ne-
esot ņemti vērā 900 paraksti no Dek-
šārēm un Sīļukalna. Vēl nekorektāk 
būtu, ja tie tiktu ņemti vērā. Kad 2010. 
gadā viņus uzrunāja veidot spēcīgu 
Varakļānu novadu, viņi atteicās. Tagad 
viņiem varakļāniešu vietā būtu jālemj, 
kā mums dzīvot? Absurdi, neloģiski un 
stulbi, Bena kungs! Jūs kā Rīgā dzimis 
un audzis, Varakļāniem garām braucis, 
protams, varat pretendēt uz Varakļā-
nu „eksperta” posteni! Māri Justu kā 
ilggadīgu saimnieku jūs liekas pēdi-
ņās. Es jūs kā pērkamu „žurnālistu” 
arī. Māris savā laikā ir Varakļānu labā 
izdarījis vairāk kā iepriekšējie vadītāji 
visi kopā. Māris iztirgojot savu Tēvze-

mei, savu dzimteni (citējos Nagli). Kā 
tad viņš viens to var? Tad jau tas grēks 
jādala uz lielāko daļu varakļāniešu, kas 
to pirmoreiz nobalsojot aptaujā pārde-
va, otrreiz saziedojot tik lielu summu 
priekš ST.

„Varakļõnīts” esot melu labarato-
rija, jo jūsu čoms Naglis nevarot tur 
paust savus uzskatus. Tad kā labam 
draugam vai paziņam piedāvājiet savu 
– Bena Latkovska melu labaratoriju. 
Personīgi man, kad sagribēju paust 
savu viedokli, „Varakļõnīts” to neattei-
ca. Bet tur es pamatīgi „uzbraucu” gan 
Mārim Justam, gan domei un citām 
amatpersonām. Tā ka tie atkal ir kārtē-
jie meli, ka „Varakļõnīts” neļautu Nag-
lim paust savu viedokli. Saeimā viņš kā 
„Latgales patriots” nosnauda veselus 4 

gadus, nedzirdēju no viņa ne vārda te-
levīzijā, varbūt vienīgi kasierei – paldies 
pie algas saņemšanas.

Savu esmu pateicis, reizē ar to 
arī dvēseli atveldzējis. Publicēs – labi, 
ja nepublicēs – ļaunā neņemšu. Ceru, 
ticu un esmu pārlicināts, ka Varakļāni 
nekļūs par „atšķaidītāju” Bena Latkov-
ska fabricētajā kokteilī. Latgales pērle 
Varakļāni (kā to to nosauca žurnālists 
Dzintars Tilaks) tāda arī paliks Mado-
nas novada sastāvā, nevis par paplu-
kušu nomales miestiņu Rēzeknes no-
vadā.

Tautas balss – Dieva balss!

Jānis Sčuckis

Spēle „Dzirnavas” ir viena no vecā-
kajām spēlēm pasaulē.  Arheologi Ēģip-
tē, Grieķijā, Itālijā, Islandē, Ķīnā, Pakistā-
nā, Indijā un Ceilonā ir atraduši simtiem 
seno dzirnavu dēļu.  Kāpēc spēles nosau-
kums tiek tulkots no lielākās daļas Eiro-
pas valodu kā „Dzirnavas”, nav skaidrs. 
Daži uzskata, ka pats lauks ar simetris-
kiem laukumiem atgādina vējdzirnavu 
spārnus, taču senie ļaudis šādas dzirna-
vas nezināja, citi, ka nosaukums attie-
cas uz veco vācu „muhle” („rinda”), un 
citi uzskata, ka pamats ir sagrozīts latī-
ņu valodā „merellus” – „mikroshēmas”. 
Ir arī citas teorijas, taču šīs ir vispopu-
lārākās. 

Spēles noteikumi:
Spēli spēlē 2 dalībnieki, un uzvarē-

tājs ir tas, kurš pirmais izveido „dzirna-
vas” – nostāda 3 kauliņus vienā taisnā 
rindā. Katram spēlētājam ir 9 kauliņi 
savā krāsā.

Spēles gaita:
1. Katrs spēlētājs pamīšus liek kau-

liņus uz spēles laukuma, veidojot rindu, 
un vienlaicīgi, cenšoties nepieļaut, to iz-
darīt pretiniekam.

2. Ja abu spēlētāju visi kauliņi jau 
ir uz laukuma, bet vēl „dzirnavas” ar 3 
kauliņiem nav izveidojušās, tad spēli 
var turpināt, kauliņus pārbīdot.

3. Pārbīdīt var tikai pa ievilktajām 
līnijām uz blakus esošo brīvo vietu.

4. Kauliņi viens otru nesit kā dam-
bretē.

5. Gājiens jāizdara obligāti.         
Materiālu apkopoja
Līga Osipova
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J. Kārlis Počs dzimis 1927. gada 7. 
aprīlī Varakļānu pagasta Počos. Mācī-
jās  Varakļānu otrajā pamatskolā, vēlāk 
Varakļānu ģimnāzijā. Bērnību aizvadīja 
vecāku saimniecībā. Vecākiem bija jā-
palīdz lauku darbos.

1944. gadā karš lika pārtraukt mā-
cības ģimnāzijā. Jaunie skolotāji un 
vecāki tika iesaukti karadienestā. J. K. 
Poču iesaukums neskāra, bet tā paša 
gada jūlija mēnesī, kad padomju armi-
jas daļa bija jau ielauzušās Rēzeknē, 
viņš uz visiem laikiem atstāja savas tēva 
mājas, nonāca Ērgļos, Rīgā. Tur brīvprā-
tīgi iestājās karadienestā un nokļuva 
Rīgas aizstāvības daļā, kurā ieguva pir-
mo militāro izglītību un rūdījumu. Rīgu 
atstāja kopā ar pēdējām Rīgas aizstāvju 
vienībām, noņemot zenītartilērijas liel-
gabalus no Operas nama.

Izvairoties no nokļūšanas Vāczemē, 
atstāja Gaisa spēku dienestu un pievie-
nojās ģenerāļa Kuriļa grupai, kas bija iz-
vietojusies Strazdes muižā pie Talsiem. 
Šī militārā vienība gatavojās cīnīties 
pret abām okupācijas varām. Tur Počs 
tika iekļauts vienības štāba riteņbraucē-
ju vadā. Pie Usmas ezera viņu sagūstīja 
vācu ģenerāļa Jeckelna vīri un nosūtīja 
uz Ventspils cietumu, vēlāk uz Vāciju. 
Sekoja gūstekņa dzīve vairākās kon-
centrācijas nometnēs. Dzīves un darba 
apstākļi bija smagi. Ziemas mītnēs Ce-
delheimā vien nomira 87 latvieši. Pēc 
atbrīvošanas viņu norīkoja uz Tornas 
lidlauka būvi ( pie Rīgas policijas pulka, 
kas pazīstams ar nosaukumu “ Tornas 
grāvrači ” ). Šinī pulkā viņš darbojās visu 
kara laiku. Pēc ierašanās DP nometnē 
Augsdorfā pie Detmoldas, sāka strādāt 
pie Britu kontrolkomisijas. Vēlāk pietei-
cās kā brīvprātīgais Eiropas strādnieks 
Anglijas darba tirgū. 

Laime tikusi meklēta arī Kanādā. 
Izdzīvošanas iespēju meklējumos izmē-
ģinātas visādas nodarbošanās. Darbu, 
atbilstošu savai specialitātei (elektroni-
ka), izdevās atrast tikai pēc vairākiem 
gadiem un, strādājot fabrikā, J.K. Počs 
izvirzīts departamenta vadītāja ama-
tam. 

Jau mācoties ģimnāzijā, J.K. Počs 
nācis pie atziņas, ka vissvarīgākā zināša-
nu ieguves forma ir pašmācība. Tai viņš 
veltījis visu savu mūžu. Katru brīvo brīdi 
J. Počs izmantojis sevis pilnveidošanai. 
Interesējošo zinību loks bija plašs – no 
vēstures, novada pētniecības, dzimtās 
valodas likumsakarībām līdz sarežģīta-

Publicists, sabiedriskais darbinieks  Jūlijs Kārlis Počs
(1927 – 2010)

Jūlijs Kārlis Počs

Jūlija Kārļa Poča uzstāšanās Halifaksas klubā, Anglijā 2006. g. sept

jai mūsdienu elektronikai, par kuras ap-
guvi iegūts diploms. Viņš ir beidzis arī 
dažādus kursus. Viņa devīze bija “ mācī-
ties un mācīt visu mūžu līdz kapa malai, 
neprasot, kas man par to būs. ” 

Pateicoties mūža mīlestībai uz vēs-
turi, vairākus dzīves gadus J.K. Počs 
veltījis darbam dažādās bibliotēkās, kā 
rezultātā tapis vēsturisks pētījums par 
savu dzimto pusi – „Sens Varkas zemes 
novads ”. Šī vēsturiskā apcere tika pub-
licēta 1982. gadā 

„Londonas Avīzē” (redaktors Jānis 
Andrups rakstu pārdēvējis par „Sens 
Māras zemes novads” ).

Daudz laika J.K. Počs veltījis Va-
rakļānu apkaimes novada vietvārdu 
izpētei un to nozīmes skaidrojumam. 
Viņš rakstījis un publicējis savus darbus 
„Latgolas Bolsā”, „Dzeivē,” „Londonas 
Avīzē”, „Austrālijas Latvietī”, „Laikā”, 
„Latvija Amerikā”, „Daugavas Vanagu 
Mēnešrakstā”, „Brīvajā Latvijā” un dau-
dzos vietējos izdevumos. 

J. K. Počs bija Daugavas Vanagu or-
ganizācijas biedrs kopš tās dibināšanas 
(1945. gada 28. decembrī ). Strādāja par 
šīs organizācijas sekretāru un Iekšējās 
informācijas nodaļas vadītāju. 

Visu laiku interesējās par notiku-
miem Latvijā, dzīvoja līdzi Trešās atmo-
das pārvērtībām. Varakļānu Novada 
muzejs un vidusskolas bibliotēka ir pa-
teicīga viņam par vairākiem vērtīgu grā-

matu sūtījumiem. J.K. Počs bija arī viens 
no dedzīgākajiem un atsaucīgākajiem 
laikraksta „Varakļōnīts” atbalstītājiem 
un korespondentiem. Lielāko mūža 
daļu J. K. Počs ir nodzīvojis Anglijā. 

Materiālu apkopoja
Līga Osipova
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(No profesora, folklorista, valod-
nieka L. Latkovska (1905 – 1991) pub-
likācijām)

Rīga ir minēta vai apdziedāta vairā-
kās tautasdziesmās, piemēram, „Skais-
ti dziedi lakstīgala Rīgas torņa galiņā”,  
„Rīga dimd”, „Ar gailīti Rīgā braucu.” 
Bet bez šiem pazīstamajiem latviešu 
folkloras piemēriem Rīga ir daudzināta 
daudzos citos folkloras veidos, kā: ticē-
jumos, buramos vārdos, parunās un arī 
parastajā sarunu valodā. 

1. Braukt uz Rīgu. Šim teicienam 
bija divas dažādas nozīmes. Pirmā nozī-
me- saimnieciski tirdznieciska, nopietna 
un cienījama. Šis teiciens nozīmēja vest 
linus pārdot. To lietoja ar lepnumu: tas 
pauda saimniecisku sasniegumu un pa-
nākumus, jo lini bija galvenais saimnie-
cības ienākums. Šādā nozīmē teiciens 
„braukt uz Rīgu” attiecās tikai uz tām 
saimniecībām, kur linus audzēja pārdo-
šanai un, kur lini un linsēklas deva gal-
veno ienākumu. „Rītā brauksim uz Rīgu”, 
teica, tēvs vakarā nosvērdams linu saiš-
ķus. Pa nakti tie tika turēti vēsā vietā, lai 
siltumā nesāktu kalst un nezaudētu sva-
ru. Teiciena „braukt uz Rīgu” izcelsme ir 
šāda: Kad rudenī linu raža bija novākta, 
sākās pēdējais linu apstrādāšanas pro-
cess: linu malšana, kulstīšana un sasie-
šana. Linus mala ar linu maļamo mašī-
nu, kuru darbināja ar zirgu. Senākos lai-
kos, kad linu maļamo mašīnu vēl nebija, 
linus paisīja ar paisekļiem, ko darbināja 
ar roku. Paisīšana bija linu stiebriņu sa-
laušana, lai atdalītu spaļus no šķiedras. 
Līdzīgi vārdam „lini” arī „spaļi” pieder 
vecai vārdu saimei, kur pieder mūsu 
vārds “spals” vai „spala”, grieķu „spha-
los” — disks, latīņu „spolium”, „spoliāre” 
— noplēst, vācu “Spalte”, angļu “split”. 
Šie vārdi norāda uz latviešu zemkopības 
kultūras vecumu. Tad sekoja kulstīšana 
(no vārda “kult”). 

Linus kulstīja ar cieta koka — 
oša vai vīksnas — ierīci ar raupju 
virsmu (Latgalē „kulstauneica”), kas 
norausa no šķiedrām spaļus, kas pēc 
malšanas vai paisīšanas vēl bija tur pa-
likuši. Linus kulstīja saujā, un izkulstītu 
linu sauju, sagrieztu kopā ar abiem ga-
liem, sauc „grieziņš” (latgaliski „grīzins”) 
un izrunā ar krītošu intonāciju, bet ar 
lauztu intonāciju izrunāts šis vārds no-
zīmē kālis. Latviešiem nav sasietu linu 
vienībai sava vārda. „Bunte” ir vācu 
vārds, un Latgalē pazīstamais vārds 
„dvacatka” ir paņemts no krievu valo-
das, jo linu buntes tika laistas tirgū pa 
divdesmit mārciņām katra. Latviešu 

RĪGA  FOLKLORĀ vārda trūkums norāda, ka linu tirdznie- 
cība un rūpniecība atradās vācu un 
krievu rokās. Latvieši lietoja tikai 
linu saujas un grieziņu vārdus. Sau- 
jās – nesietā veidā, lini tika doti mātei 
un meitām vērpšanai un aušanai. Tāpat 
nesietas linu saujas deva ganam, ja tas 
bija apsolīts par vasaras algas daļu, vai 
ērģelniekam un kapu sargam, atalgojot 
par pakalpojumiem. Senākajos laikos 
linu buntes (saišķi) ir bijušas noteiktas 
divdesmit mārciņu, bet vēlāk to tik stin-
gri neievēroja, jo linu tirgotāji tā kā tā 
svēra uz saviem svariem un pie tam ne 
katram saimniekam bija mājās bezmēns 
(latgaliski „bazvyns”). Teicienu „braukt 
uz Rīgu”, sekojot tradīcijai, lietoja arī Lat-
vijas  neatkarības laikā, kad linus veda 
pārdot valsts linu monopolam linu pie-
ņemšanas punktā vai dzelzceļa stacijā. 
Sākums šim izteicienam ir šāds. Linu 
uzpircējs vai lieltirgotājs ir rīkojis vairā-
kus pajūgus vienā reizē linu sūtīšanai uz 
Rīgu. Sākumā, linus paņemot, uzpircējs 
saimniekam devis tikai rokas naudu, bet 
pārējo naudu, samaksājis tikai pēc brau-
ciena. Ir saprotams, ka šis brauciens 
notika tikai laba ragavu ceļa laikā, kad 
bija aizsaluši purvi un ezeri. Linu saišķi 
sakrauti ragavās, sasieti ar virvēm un ap-
segti ar segu. Katrās ragavās viens brau-
cējs, bet priekšā ceļvedis vai ceļa rādī-
tājs, piedzīvojis braucējs. Ceļā notikušas 
laupīšanas, sevišķi Rīgas tuvumā, pie t.s. 
Jāņa vārtiem. Uzbrukumi linu vedējiem 
notikuši tāpēc, ka liniem bija liela vērtība 
un nolaupītus linus varēja viegli pārdot 
tirgotājiem par skaidru naudu. Atkarībā 
no attāluma, ceļā uz Rīgu vajadzēja pa-
vadīt vairākas dienas. Piemēram, linu 
vedēji no Varakļāniem uz Rīgu ir gulējuši 
ceļā divas naktis.

Linus apskatījis linu brāķeris, kas 
noteicis kvalitāti un cenu. Linu brāķeri 
ir bijuši ne tikai speciālisti linu kvalitātes 
noteikšanā, bet arī uzmanīgi pret katru 
krāpšanu. Piemēram, ir bijuši gadījumi, 
ka linu saišķos iesieti akmeņi, lai pa-
lielinātu svaru. Linu saišķus sēja divās 
vietās, tāpēc starp sējumiem, kas bija 
apmēram viena sprīža attālumā viens 
no otra, izveidojās „vēderiņš”, kurā va-
rēja būt paslēpts akmens. Linu brāķeris 
tāpēc mēdza iegrūst dunci saišķa abos 
galos, lai pārliecinātos, vai nav akmens 
iekšā, jo duncis pret akmeni atsistos. 
Naktī linu vedēji palika krogā, kas bija 
pie visiem krustceļiem. Arī tur linu ve-
dēji vezumus apsargājuši. Aizsardzībai 
katram vedējam ragavās ir bijis paslēpts 
ass cirvis, ar ko aizstāvēties. Uzbrukumi 
notikuši arī atceļā no Rīgas uz mājām, 
kad vesta nauda. Ir jāatzīmē, ka linu ve-
šana uz Rīgu, sākums un pati izbraukša-

na ir notikusi lielā slepenībā, lai mazāk 
cilvēku par to zinātu. Parasti ceļā ir lai-
dušies pēc pusnakts, kad apkārtējie ļau-
dis guļ, un pie pirmā kroga atpūtinājuši 
zirgus. Uzbrucēji slēpušies mežos vai 
zem tilta. Tomēr, visā visumā, laupīša-
nas ir bijušas retas. Attiecībā uz krāpša-
nu jāpiemin sekojošais. Katoļu lūgšanu 
grāmatās bija nodaļa, saukta “ Sirdsap-
ziņas izmeklēšana pirms grēku sūdzē-
šanas”. Tur bija jautājumi, kas attiecas 
uz visām desmit Dieva bauslībām, un 
starp tiem bija šādi: “ Vai neesi svaru un 
mēru viltojis? Vai neesi norunātu algu 
aizturējis?” Ir pamats domāt, ka šie jau-
tājumi pirmkārt attiecās uz tirgotājiem 
un rūpniekiem. Svara un mēra vilto-
šana un norunātās algas aizturēšana 
neattiecās uz zemnieku tautu, kādi lat-
vieši bija vairumā cauri gadu simtiem. 
Šos jautājumus var uzskatīt par netiešu 
norādījumu uz pilsētnieku mantkārī-
bu, kas vienmēr ir pavadone naudas 
saimniecībai. Ir bijuši gadījumi, kad par 
liniem  maksāts nevis naudu skaitot, 
bet mērījot ar mēru. Tas noticis tad, 
kad bijis daudz linu pievedumu un nav 
bijis laika naudu skaitīt; tad steigas dēļ 
tā mērīta „siekiem” gluži tā, kā tas ir tau-
tas dziesmā: „Siekiem naudu mērījām”. 
Zināms, vienādu naudas vienību mērs ir 
bijis līdzīgs tik un tik rubļiem. Uz Rīgu ir 
vesti ne tikai lini, bet ari linsēklas. Uzpir-
ka arī pakulas, kuru izlietošana ir bijusi 
plaša: kara rūpniecībā — šaujamo lādiņu 
pagatavošanai, no pakulām un sveķiem 
ir taisītas lāpas, pakulas lietotas būvnie-
cībā izolācijai, sedlu pagatavošanā, no 
pakulām austi maisi. „Pakulas” (latgalis-
ki „pokolas”) atbilst leišu „pakulos”. Pēc 
Preobraženska (sub voce) krievu „pakļa” 
— „pakulas” — ir paņemts vārds no leišu 
valodas. Šo vārdu ir paņēmuši arī igau-
ņi, kas pakulas sauc “paklane”. Pamatā 
darbības  vārds „kult, kulstīt”, jo pakulas 
iegūst, linus kulstot. Latvieši no pakulām 
auda darba drēbes, piem., priekšautus. 
Par pārdotiem liniem no Rīgas atveda 
retas preces, piemēram, zīda lakatus 
linu plūcējām. Tas izteikts arī tautas-
dziesmā: „Rīgā pirku, naudu devu”; šīs 
dziesmas turpinājums ir: „Vāczemē i kal-
dināts”, kas attiecas uz metāla precēm 
un rotas lietām, vai arī: „Vāczemē i da-
rināts”. Paliek nenoskaidrots jautājums, 
kad ir sākusies linu vešana uz Rīgu – „ 
braukšana uz Rīgu” un, cik tālu vēsturē 
tā sniedzas. Rīga bija tirdzniecības pil-
sēta, piederēja pie Hanzas savienības, 
kam pastāvēja tirdzniecības sakari ar 
Vakareiropu. Dzelzceļi Latvijas teritorijā 
tika ierīkoti tikai XIX g.s. vidū, bet linus 
ar zirgiem veda uz Rīgu līdz Pirmajam 
pasaules karam, jo daudzas saimniecī-
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bas, kas linus audzēja, atrādās ļoti tālu 
no dzelzceļa stacijas. Tāpēc tirgotāji 
uzskatīja par parocīgāku sūtīt linus ar 
zirgiem taisnā ceļā uz Rīgu.

2. Otrā nozīmē teiciens „Braukt 
uz Rīgu” ir lietots cilvēka izmuļķošanai. 
Kāds, piegājis pie otra, jautā: “ Vai gribi 
redzēt, kā brauc uz Rīgu?” Ja jautātājs 
saņem piekritēju vai arī tikai nogaidītāju 
atbildi, tad piedāvātājs ar plaukstu brauc 
pa otra seju nevis no pieres uz leju, bet 
pretējā virzienā — no zoda uz augšu, 
labi vien piespiežot, tāpēc deguns dabū 
visvairāk ciest. Vienam ir smiekls, otram 
sāpes. Zināms, šādu joku piekopj tikai 
rupji un cietsirdīgi cilvēki, kam citu cie-
šanas sagādā uzjautrinājumu. Visvairāk 
tāds joks piekopts ar bērniem, kas ne-
spēj sevi aizstāvēt. Neviens nobriedis un 
labi audzināts cilvēks tādu joku nepieko-
pa.

3. „Rādīt Rīgu”. Arī šis ir joks ar 
sāpīgām sekām. Ziemā strādnieki ie-
nes istabā zāģi vai cirvi un jautā. „Vai 
gribi redzēt Rīgu? „Vientiesīgs cilvēks 
(visbiežāk bērns), noticēdams tādam 
vilinātāja piedāvājumam, pieliek mēli 
pie aukstā metāla, kā uzaicināts. Zi-
nāms, mēle tūlīt piesalst, un atbrī-
vošana ir sāpīga vai pat bīstama, jo 
var ievainot mēles audus, ar varu to at-
raujot. Vienam smiekli, bet otram sāpes 
un kauns. Šie piemēri norāda, ka Rīgā ir 
notikusi krāpšana, un tie, kas bija biju-
ši Rīgā, zināja visādus „trikus”, ko tauta 
sauca par kunštikiem (no vācu Kunst — 
Stuck). Linu vedēji stāstīja, ka daži tirgo-
tāji ir pratuši rīkoties ar svariem ar kāju. 
Lielie svari bija uz platformas, uz kuras 
uzlika preci — linu saišķus, bet priekšā 
bija atsvari. Veikls  svērējs pratis „ma-
nevrēt” svarus ar kāju sev par labu. Tā-
pēc ir teiciens: „Skaties uz svērēja rokām 
un kājām”.

4. Ukraiņu un baltkrievu valodā 
“braukt uz Rīgu” — pojechati v Rigu — 
nozīmē to pašu, ko tautas valodā „plēst 
āzi” (vemt). Jādomā, ka tāds teiciens va-
rēja rasties tikai jūrniekiem, kas piestāja 
Rīgas ostā.

5. Stāsts par vidzemnieku, kas 
Rīgā pārdevis vēršus un labi nopelnī-
jis. Tas pēc izdevīga tirdzniecības  darīju-
ma kopā ar savu ceļa biedru iegājis res-
torānā pirmo reizi savā mūžā. Zemnieks 
novērojis, ka cilvēki pie galda kaut ko ēd 
ar pilnām karotēm un kaut ko paņem ti-
kai uz naža gala un uzsmērē. Viņš domā-
jis, ka tas ir dārgs ēdiens, ko citi nevar at-
ļauties, bet viņš parādījis apkalpotājam 
ar pirkstu atnest tā ēdiena pilnu bļodu, 
jo domājis, ka viņš par to var samaksāt. 
Apkalpotājs atnesis pilnu bļodu sinepju, 
zemnieks paņēmis pilnu karoti un licis 
mutē. Sinepes bijušas ļoti stipras, un vi-

dzemnieks saucis izbailēs: „Anton, gādā 
par manu sievu un bērniem, man ģipte 
mutē!”

6. „Kāpt Rīgā” ir pazīstama ganu 
rotaļa. Dalībnieku skaits nav ierobežots, 
bet visparocīgāk spēlēt divatā. Nogriež 
zarainu rīksti apmēram triju pēdu garu-
mā. Zariņus nenodzenā gludi, bet atstāj 
mazus kāsīšus, kas der par ķāpšļiem. 
Tad nogriež 3 – 4 cm garu kociņu un pār-
šķeļ to uz pusēm: plakanā – pāršķeltā 
puse ir balta, apaļā puse ar mizu ir tum-
ša. Tad pagatavo divus kāsīšus: katram 
spēlētājam vienu. Rīksti iesprauž verti-
kāli pļavā, un kociņus (citās spēlēs tos 
sauc par kauliņiem) spēles dalībnieks 
saliek ar baltajām pusēm kopā un ļauj 
tiem krist zemē no neliela augstuma. Ja 
uz augšu paliek vai nu abas baltās puses, 
vai abas tumšās puses, tad sviediens 
skaitās sekmīgs un spēles dalībnieks 
noliek savu kāsīti uz pirmā kāpslīša. 
Nākošais dalībnieks dara gluži tāpat. Ja 
kociņi nokrīt zemē nevienādi viens uz 
baltās, otrs uz tumšās puses, tad svie-
diens ir nederīgs. Tad nākošais spēles 
dalībnieks sviež kociņus. Tā tas iet, ka-
mēr viens spēles dalībnieks sasniedz vir-
sotni, kur ir stariņa —Rīga. Spēli var at-
kārtot, cik reizes patīk. Tas bija iemīļots 
laika kavēklis vienmuļajā ganu dzīvē. Ne-
kādas iepriekšējas zināšanas un līdzekļi 
nav vajadzīgi. Visu šai spēlei nepiecieša-
mo var pagatavot ar kabatas nazi. Šī ro-
taļa attīstīja uzmanību un centību dzīties 
pēc augstāka mērķa.

7. „Rīga deg.” Rīgas vārds figu-
rē arī buramos vārdos. Ganu dzīvē 
bija pazīstama kāda buramo vārdu 
formula: “ Reiga daga, cyuka svyla, iudi-
ņa, iudiņa”. To atkārtoja vairākas reizes, 
iekurot uguni. Uguns kurināšana ganu 
dzīvē ieņēma ļoti svarīgu vietu: vēsā lai-
kā sasildīties,siltā laikā par laika kavēkli. 
Ganam vajadzēja pašam sagādāt kuri-
nāmo —zarus un kritušu koku malku. 
Pie uguns gani dziedāja, lika ugunsku-
rā skujas, lai radītu lielus dūmus, pa-
egļu zarus, lai panāktu sprakšķēšanu. 
Ugunskurā cepa sēnes, kartupeļus un 
kāļus. Sausā un labā laikā iekurināt 
uguni nebija grūti, bet mitrā un vējainā 
laikā vajadzēja daudz pūļu, pacietības 
un uzmanības un, galvenais, visu ganu 
līdzdalības. Jāņem vērā, ka sērkociņi bija 
retums un ar tiem vajadzēja apieties 
taupīgi. Bija jāprot ar vienu sērkociņu 
iekurt uguni arī mitrā un sevišķi vējainā 
laikā. Vajadzēja sadabūt sausas tāsis, 
kūlu vai vecas smilgas. Viens gans rāva 
sērkociņu, pārējie kā putni izplēstiem 
spārniem ar saviem svārciņiem sagādāja 
aizvēju un sauca iepriekš citētos vārdus; 
liels bija prieks, ja sāka kūpēt dūmi un 
uguntiņa pieņēmās. Buramie vārdi bija 

nepieciešami, lai pasākums izdotos. Bez 
minētās formulas uguni kurot, atkārtoja 
vēl kādu: „Vardiveite guni kiure uz palā-
ka akmisteņa, kļova lopa nūdzāsuse, ni 
plēneite naplēnēja”. Pēc vecu ļaužu at-
miņām šos buramos vārdus lietoja ap-
deguma ārstēšanai. 

8. Rīgas vārds figurē izteicie-
nā: „Rīgas kungi, smalki kungi”. Tas 
tika lietots pēc vajadzības un situāci-
jas, piemēram, kāzu dziesmā vai arī, 
ja kādam kaut ko piedāvāja un tas at-
teicās to pieņemt, tad sekoja teiciens 
(ar sava veida ironiju): „Rīgas kungi, 
smalki kungi”. Tas nekādā ziņā neno-
zīmēja, ka attiecīgā persona bija no 
Rīgas. Visumā teiciens „Rīgas kungi, 
smalki kungi” nozīmē izvēlīgus cilvēkus, 
kuriem grūti izdarīt pa prātam.

9. Ritmisks teiciens: „Rīga, Rīga 
visam vainīga”, tika lietots kā attaisno-
jums kādai mazai neveiksmei. Tas nozī-
mēja: „vajag atrast, kam uzlikt vainu”.

10. „Rīgā nezvanīs”. Bija cilvēki, 
kas mēdza runāt par savu nāvi tā, it kā 
pasaulei būtu liels zaudējums, ja viņi 
aizietu viņsaulē. Bet dzirdētājs neņēma 
to sevišķi nopietni un piebilda: „Ja tu no-
mirsi, Rīgā par tevi neviens nezvanīs”. Ir 
pamats domāt, ka senāk par ievēroja-
mām personām Rīgā ir zvanīts. Pēc ka-
toļu tradīcijas vakarā, kad nozvana „Kun-
ga Eņģelis” (Angelus Domini), pēc mazas 
pauzes nozvana arī par tai dienā miru- 
šu, un ja ir miruši vienā dienā vairā-
ki, tad nozvana par katru pēc mazas 
pauzes. Tāpēc tie, kas dzīvo baznīcas 
tuvumā, zina, vai ir kāds miris un cik ir 
mirušu.

11. Rīga tiek daudzināta kāzu 
dziesmās (Latgalē): „Vai tie kādi Rīgas 
kungi, aiz galdiņa aizsēduši”. Latvijas 
neatkarības laikā teiciens „Rīgas kungi” 
nozīmēja: valdības vīri, varas vīri.

12. Viļānu pagastā bija uzvārds Rei-
dzāns. Reidzons vai reidzinīks ir cilvēks, 
kas dzīvojis Rīgā. Sieviete — reidzineica. 
13. Vēlēšanās redzēt Rīgu. Tā kā Rīga 
bieži daudzināta, tad ir gluži dabīgi, ka 
daudziem bija vēlēšanās to redzēt, kā 
teikts tautasdziesmā: „Sen to Rīgu dau-
dzināja, nu to Rīgu ieraudzīju”. Ir dzir-
dēts vecu cilvēku teiciens: „Vai tad es 
nomiršu, Rīgu neredzējis (neredzējusi)? 
„Ilgas redzēt lielpilsētu ir izteiktas Virgi-
lija Ecl. 1.26. „Etquae tanta fuit Romam 
tibi causa videndi? „Tulkojumā: „Tad 
tik liels iemesls tev bija redzēt Romu”. 
Roma paceļas starp citām pilsētām kā 
ciprese, kas stalti sniedzas debesis, pāri 
krūmiem. Latviešu tautasdziesmas min 
Rīgas torņus, kas sniedzas debesīs. 

 
Materiālu apkopoja 

Līga Osipova
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Noslēdzies senioru literārās jaunrades konkurss
 
Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvienības rīkotais literārās jaunrades prozas konkurss „Sargi sevi, un Dievs Tevi 

sargās". Interese par konkursu izrādījusies liela – iesūtīti 32 autoru darbi no Kārsavas novada, Preiļiem, Vārkavas, Ilūkstes, 
Aglonas, Varakļānu novada, Riebiņu un Viļānu novada Dekšāru pagasta. Žūrijas komisijas locekļi vēl vērtē darbus un nosaka 
laureātus. 

Varakļānu novada iedzīvotāji avīzītes marta numurā varēja iepazīties ar Lidijas Radiņas konkursam iesniegto darbu – „Pičs 
mācās par šoferi". Šajā numurā varat izlasīt Genovefas Melnes atmiņu stāstu „No ligzdas izmestie", kas pretendē uz godalgotu 
vietu nominācijā "Atmiņu stāsts". Konkursam savu darbu iesniedzis arī Jānis Pizičs no Murmstienes.

LRPA valdes vārdā – A. Jaunzeme

18. gadsimta nogalē Stirnienes pa-
gasta Pušmucānu sādžā dzīvoja mana 
vecvecāku Jeduša un Īvas Pušmucānes 
piecu bērnu lielā ģimene. Zeme esot 
bijusi liesa un ne tik liela, lai manto-
jumā sadalītu visiem bērniem. Tāpēc 
četri brāļi vienojās mājas atstāt māsai, 
bet sev nopirkt zemi Ostronē Viļānu 
pagasta, skaistā Maltas upes ielokā. 
Tā arī izdarīja – nopirka sev kopēju 
zemi 150 ha platībā, lai izmaksātu un 
uzceltu sev dzīvojamo māju. 

Odums, Aļozs un Jurs aizbrauca 
uz Pēterpili peļņā. Pēteris – mans vec-
tēvs, palika Ostronē par pārvaldnieku. 
Brāļi strādāja cara dienestā un sūtīja 
nopelnīto naudu Pēterim un Margitai 
(mana vecmāmiņa), lai ceļ māju un ci-
tas saimniecības ēkas.

Celtniecības dēļ pārdeva audzētos 
lopus, gaļu, olas... Vecmāmiņa stāstīja: 
"Navīnu vīn vodmolas baķi nūaudem 
ar meitom un pōrdevu Viļānu tiergā." 
Pētera un Margitas ģimene dzīvoja ļoti 
taupīgi. Margita sacīja: „Pīters, ceļūt 
muižu, nūpļēse vairōkus pōrus veižu."

Beidzot cerētā dzīvojamā māja, 
kuru visi sauca par Muižu, bija uzcel-
ta. Pārradās mājās nobrieduši, dzīves 
pieredzes guvuši, pasauli redzējuši 3 
spēcīgi puiši. 

Jaunā muiža, sarkanu ķieģeļu cel-
ta, saulē laistījās, aicinot aicināja mā-
jās savus pasaulē gājējus un tik alksto-
šus pēc miera, savas zemes un mežus 
smaržas. 

Jaunajā mājā bija 14 istabas, pa 
mājas vidu garš gaitenis, pa malām 
dzīvojamās istabas, guļamistabas, 
bērnu istaba, virtuve, ēdamistaba u.c. 
Bija 2 mūra pagrabi, mūra rija, 2 šķūņi 
pagalmā aka un plašumi... plašumi... 

Visi sākuši dzīvot jaunajā mājā, 
ar laiku lielajai ģimenei izrādījās par 
šauru. Pienācis zemes dalīšanas laiks. 

No ligzdas izmestie

Pēterim (manam vectēvam) ar kuplo 
bērnu skaitu (9 bērni) brāļi atsolījuši 
60 ha sūneklī pašā upes krastā. Pietika 
gan meža, gan aramzemes, gan krāš-
ņuma pie Maltas upes. 

Divi brāļi – Odums un Aļozs paliku-
ši neprecēti. Jaunākais Juris apprecēja 
skaisto Emīliju. Viņš mantoja jauno 
muižiņu. Jaunajai ģimenei piedzima 3 
bērni. Laidaros un staļļos strādājuši 
paši. Paši slaukuši, paši mēzuši, aruši 
un labību vākuši. Lielos darbos aicinā-
juši talkās ciema ļaudis. 

Pienāca liktenīgais kolhozu dibi-
nāšanas laiks. Arī Ostrone neizpalika. 
Jaunajam kolhozam „Boļševiks" vaja-
dzējis tieši tādu centra ēku, kā jaun-
uzceltā. Un tur dzīvojošo ģimeni izlika 
no mājām, neļaujot neko līdzi ņemt. 
Palika kolhozam visas lielās ģimenes 
iedzīve – gan kustamais, gan nekusta-
mais īpašums. Viss mana vecvectēva, 
četru viņa dēlu un jaunās paaudzes 
darbs. 12 ēku saimniecība.

Jura dēli izklīda pa pasauli. Vecā-
kais dēls Pēteris strādāja Varakļānu 
vidusskolā par skolotāju.

1949. gada 25. martā izvedēju ma-
šīna piestāja pie tā laika Jura Pušmucā-
na mazās būdiņas tumšajiem logiem, 
jo Juris ar sievu bija padzirdējuši par 
viņu izvešanu un aizbēguši pie sievas 
radiem. Izvedēji palika tukšā. Bet tā 
jau nevarēja būt, ka Ostrones muižas 
īpašnieki nenokļūtu Sibīrijā.

Un tāpēc tai drausmīgajā naktī 
istrebiceļi devās uz Varakļāniem un 
arestēja Jura vecāko dēlu Pēteri Puš-
mucānu, Varakļānu vidusskolas skolo-
tāju, tēva un mātes vietā, kurš dzīvoja 
mazā internāta istabiņā, toreizējās 
skolas ēkā Borhu pilī. Vidusskolas di-
rektors (1944.VIII – 1950.VIII) Francis 
Strods savās „Atmiņās par Varakļānu 
vidusskolas pirmajiem pēckara ga-
diem" rakstīja :„Naktī uz 25.martu no 
skolas internāta tika izvesti vairāki 
skolēni. Starp aizvestajiem bija arī sko-
lotājs Pušmucāns...". 

Tā Pēteris tika aizvest uz Sibīriju. 
Pēc Staļina nāves ar radu palīdzību 
viņš atgriezās, bet pēc tam atkal viņu 
saķēra, arestēja un otrreiz aizveda uz 
Sibīriju atpakaļ. Viņš atstāja sievu Alek-
sandrīni arī skolotāju Viļānu vidussko-
lā un savu dēlēnu Jāni. Vēlāk Jānis arī 
kļuva skolotājs un strādāja Rīgā.

Šodien Pušmucānu saimes muiža 
stāv kā sarkanķieģeļu rēgs Ostronē, 
jo visi tās cēlāji un piederīgie ir miruši 
kur nu kurais. Jaunie pēc tāda neģēlīga 
grēka darba neskārās ēkai klāt. Pa tās 
pagalmu un garo gaiteni kopš 1949.
gada 18.februāra min pēdas pilnīgi 
sveši ļaudis.

Genovefa Melne 
no Pušmucānu dzimtas koka.
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Katru gadu pavasaris ienes jaunas 
vēsmas dabā, apkārtnē. 

Arī „Sprīdītī" tas ir noticis -jo marta 
mēnesis Iestādē ir teātra, makulatūras 
un taupīšanas mēnesis. Lūk, kā tas no-
tiek...

Katru mēnesi grupās ir vienota mē-
neša tēma, kuras ietvaros bērni apgūst, 
iemācās, nostiprina, pilnveido zināša-
nas. Martā tēma „Taupīsim, saudzē-
sim"!

Tēma  ļoti daudzpusīga, jo mēs 
runājām ne tikai par apkārtējās vides 
kopšanu, atkritumu šķirošanu, otrrei-
zējo atkritumu pārstrādi un izmantoša-
nu, bet arī par sēšanas, stādīšanas dar-
biem, zemes kopšanu, augu audzēšanu 
un rūpēšanos par tiem, kā arī veselīgu 
dzīvesveidu un ēst gatavošanas iespē-
jām no pašizaudzētajiem zaļumiem. Šīs 
tēmas ietvaros var darīt un darīt, tāpēc 
grupās uzlocīja piedurknes un ķērās 
klāt! 

Mēneša tēmas ietvaros visu vecu-
mu grupās centās apgūt elementāras 
lietas, veicot dažādus darbiņus:

- Bērni mēģināja atrast lietām otr-
reizēju pielietojumu;

- Ierīkoja grupās mini dārziņus( re-
zultāti būs redzami vasarā kopdārziņā);

- Šķiroja atkritumus;
- Izveidojām  bateriju savākšanas 

konteineru Iestādē;
- Katrā grupā izveidoja savu maku-

latūras kasti. Vēlāk makulatūru node-
vām.

(Ar vecāku atbalstu savācām 3 ton-
nas makulatūras. Pēc pārstrādes iegū-
sim 15 kg otrreiz pārstrādātu papīru 
bērnu darbam un galvenais – būsim 
pasargājuši 51 koku, jo tonna makula-
tūras saudzē 17 kokus).

Kad labi padarīts darbs, laiks māks-
las baudīšanai. Lai arī kopā būt neva-
ram, katrā grupā atsevišķi tika nosvinēti 
Teātra svētki ar pašu bērnu iestudētām 
izrādēm un, pats galvenais, pašgatavo-
tām maskām un dekorācijām.

Mazie „Saulēniņi"1,5 – 3 g.v.  parā-
dīja izrādi "Cālēns meklē māmiņu",

Grupa „Kāpēcīši" 3 – 4 g.v. izrādīja 
pasaku "Zaķīša namiņš",

Grupas „Pīlādzīši"4 – 5g. mākslinie-
ki sagatavoja „Pavasara koncertu",

Grupas „Ābolītis" 5 – 6 g.v.  aktieri 
izspēlēja teātra izrādi „Bitītes izlūkos" 

Vislielākie aktieri „Mākonītis" 6 – 7g. 
iestudēja izrādi "Zaķīšu mājiņa".

Pavasaris „Sprīdītī"!
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Lai vecāki varētu redzēt, kā bērni 
ikdienā darbojas, arī kā notika teātra 
izrādes, grupu skolotājas regulāri in-
formē ar pārskatāmu materiālu (attēli, 
apraksti, video) gan grupu whatsappos, 
gan facebook lapā. Vērtīgs materiāls ir 
arī gatavotie darbiņi, ko bērni aiznes 
mājās.

Bērnam redzēt pārmaiņas – tas 
ir piedzīvojums, bet pašam darboties 
– bērns kļūst atbildīgs, centīgs, gudrs, 
pieklājīgs, taisnīgs, solidārs, tolerants....
un vēl un vēl!

Darbi "„Sprīdītī" neapsīkst, jo jaunā 
tēma – „Lai skan!".

Tad, lai skan – laukumiņos, mežā, 
pļavā,saulē, vējā, lietū, bērnu, putnu un 
mūzikas balsīs... Kā izdevās, pastāstīsim 
pēc mēneša!

Metodiķe Aija
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 

pieminekļu 
izgatavošanu 

un uzstādīšanu.
pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās, iepriekš 
piezvanot:

T. 26909999
varakļānos, skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Es visu atstāju Jums – 
Savas skumjas
Un prieku, kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar Jums
Kā raibs dzīpars vijies.
 (V.Kokle-Līviņa)

Patiesa līdzjūtība sāpju brīdī 
JĀŅA LEIMAŅA 

tuviniekiem, viņu pavadot 
mūžības ceļā.

  Preiļu ielas 1 kaimiņi

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!

Sirsnīgs sveicam 
VALENTĪNU GARJĀNI 

nozīmīgajā jubilejā!
Vēlam veselību un Dieva 

svētību!
Miera karalienes lūgšanu 

grupiņa

LŪGUMS sniegt informāciju par 
personām, kuras ir izmetušas 
sadzīves atkritumus uz mana 
īpašuma ceļa posmā Stirnienes 
pansionāts – šoseja, no dzelzceļa 
līdz upītei.
Atlīdzību, anonimitāti garantēju.
Ivars, T. 29480554

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
  (A. Vējāns)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
martā:

Māris Marinskis – 56
Jānis Stafeckis – 76
Tekla Strode – 90
Vera Strode – 80
Pēteris Cekuls – 79

Uz spārniem dzērves nes jau 
pavasari,
Un piesaulē jau vijolītes zied.
Un ir tik skumji... ir tik ļoti skumji,
Ka tieši tagad tev ir jāaiziet.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
ANTONA MĀLNIEKA 

meitām Dacei, Kristīnei
 un pārējiem tuvajiem cilvēkiem, 

pavadot viņu mūžības ceļā.
Kāpņu telpas kaimiņi
Kosmonautu ielā 15

Uz spārniem dzērves nes jau 
pavasari,
Un piesaulē jau vijolītes zied.
Un ir tik skumji... ir tik ļoti skumji,
Ka tieši tagad tev ir jāaiziet.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
ANTONA MĀLNIEKA 

meitām Dacei, Kristīnei
 un pārējiem tuvajiem cilvēkiem, 

pavadot viņu mūžības ceļā.
Kāpņu telpas kaimiņi
Kosmonautu ielā 15

Mēs klusējot paliekam ezera krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.
 (N. Dzirkale)

Skumju brīdī esam kopā ar 
tuviniekiem,

ANTONU MĀLNIEKU 
mūžības ceļā pavadot.

Bijušie darbabiedri Lubānas PMK-3

Tālumā aiziedams,
Tu atstāj mums savu tuvumu,
Savu veikumu, savu guvumu.
Kamēr vien tālāk mūsu dienas ies,
Tavs mūžs mūsu gaitai atsauksies.

Dalām bēdu smagumu ar 
tuviniekiem,

ANTONU MĀLNIEKU 
smilšu kalniņā pavadot.

Varakļānu novada pensionāru 
biedrības “Pīlādzītis” kolektīvs

Vakcinēšanās 
turpinās
Varakļānu novadā turpinās 
vakcinēšanās pret Covid-19.
Līdz 13.04.2020. pirmo vakcīnas 
devu saņēmuši:

Varakļānu Veselības • 
aprūpes centra vakcinācijas 
kabinetā – 140
Nellijas Dokānes ģimenes • 
ārsta praksē – 71
Sandras Gritānes ģimenes • 
ārsta praksē – 109
Ritas Latkovskas ģimene • 
ārsta praksē – 160

Pacienti vakcinēti ar AstraZenoka 
un Moderna vakcīnām. No visiem 
vakcinētajiem vienam bijusi 
nepieciešamība griezties pēc 
palīdzības slimnīcā.


