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2022. gada 19. aprīlī  
Nr. 6

Par grozījumiem Varakļānu nova-
da domes 10.12.2021. ārkārtas sēdes  
lēmumā Nr. 11. 7 „Par projekta „Soci-
ālās daudzdzīvokļu ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Miera iela 14, Varakļānos” apstiprinā-
šanu”.

Izteikt Varakļānu novada domes 
10.12.2021. ārkārtas sēdes lēmumu 
Nr.11.7 sekojošā redakcijā: 

„1. Apstiprināt projektu „Sociālās 
daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumi Miera 
iela 14, Varakļāni.

2. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas EUR 497 459,95 (četri simti 
deviņdesmit septiņi tūkstoši četri sim-
ti piecdesmit deviņi euro un 95 centi) 
apmērā.

3. Apstiprināt projekta attiecinā-
mās izmaksas 352 856,69 EUR (trīs 
simti piecdesmit divi tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit seši euro, 69 centi) 
apmērā, tai skaitā:

- ERAF finansējums – 299 928,18 
EUR (divi simti deviņdesmit deviņi 
tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi 
euro, 18 centi);

- pašvaldības finansējums – 37 
049,96 EUR (trīsdesmit septiņi tūksto-
ši četrdesmit deviņi euro, 96 centi);

- valsts budžeta dotācija pašval-
dībām – 15 878,55 EUR (piecpadsmit 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit as-
toņi euro, 55 centi).”

4. Apstiprināt projekta neattieci-
nāmās izmaksas (finansējums no paš-
valdības līdzekļiem) 144 603,26 EUR 
(viens simts četrdesmit četri tūkstoši 
seši simti trīs euro, 26 centi) apmērā.

5. Pašvaldības finansējumu no-
drošināt, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.”.

2. Par precizējumiem Varakļānu 
novada domes 31.03.2022. sēdes lē-
mumā Nr. 6.26 „Par Varakļānu novada 
Attīstības programmas 2014.–2023.
gadam aktualizāciju”.

3. Par tiesas sprieduma izpildi.
Pamatojoties uz Latvijas Repub-

likas Senāta 2022. gada 31. marta 
SPRIEDUMU lietā Nr. C26171617, 
SKC-12/2022 un saskaņā ar Civilpro-
cesa likuma 474. panta 4. punktu par 

valsts nodevas piedziņu valsts labā un 
morālā kaitējuma atlīdzības izmaksu 
Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx, saskaņā ar 
likumu „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pir-
mās daļas 19. punktu Varakļānu nova-
da dome  NOLEMJ:

1. Veikt morālā kaitējuma atlīdzī-
bas samaksu Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx 
40 000,00 EUR (četrdesmit tūksto-
ši eiro, 00 centi) apmērā un ar lietas 
vešanu saistīto izdevumu atlīdzību 
1425,00 EUR (viens tūkstotis četri simti 
deivdesmi pieci euro 00 centi) katram, 
uz personu norādīto bankas kontu.

2. Apmaksāt valsts nodevu 
1384,69 EUR (viens tūkstotis trīs simti 
astoņdesmit četri euro, 69 centi) ap-
mērā. 

3. Uzdot Varakļānu novada paš-
valdības juristei sagatavot un iesniegt 
prasību tiesā par lēmumā minēto un 
ar lietu saistīto izdevumu piedzīšanu 
solidāri no vainīgajām personām, kas 
tiks atzītas saistītās krimināllietas ie-
tvaros.

4. Par Varakļānu novada domes 
31.03.2022. sēdes lēmuma Nr. 6.24. 
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu un darba uzdevuma apstipri-
nāšanu teritorijas plānojuma grozīju-
miem nekustamā īpašuma Jēkabpils 
šoseja 20, Varakļāni, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 70170010564 
– funkcionālā zonējuma grozīšana” 
atcelšanu.

2022. gada 28. aprīlī  
Nr. 7

1. Par dzīvokļa īpašuma Zemga-
les iela 16-1, Varakļāni, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā un nodošanu atsavi-
nāšanai.

2. Par nekustamā īpašuma „Kār-
lēni”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 
novads, sadalīšanu.

3. Par zemes nomu.
4. Par sociālo dzīvojamo māju 

nolikumu atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem.

5. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

6. Par īres līgumu pagarināšanu.
7. Par 2020. gada 29. oktobra Va-

rakļānu novada domes lēmuma Nr. 
18.9. „Par dzīvokļa īpašuma Kosmo-

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES
nautu ielā 22-7, Varakļāni, ierakstīša-
nu zemesgrāmatā un nodošanu atsa-
vināšanai” grozīšanu un īres līguma 
pārtraukšanu.

8. Par dzīvojamās telpas īres tiesī-
bu piešķiršanu. 

9. Par naudas balvu piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

10. Par Varakļānu novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 8 „Gro-
zījumi 2022. gada 27. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 „Par Varakļā-
nu novada pašvaldības 2022. gada 
budžetu”” apstiprināšanu.

11. Par komisijas valsts mērķdotā-
ciju sadalei amatiermākslas kolektīvu 
vadītājiem apstiprināšanu.

1. Amatiermākslas kolektīvu va-
dītāju atalgojumam paredzēto valsts 
mērķdotāciju sadali deleģēt komisijai 
šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – Vara-
kļānu novada pašvaldības izpilddirek-
tors Oskars Kančs;

komisijas locekļi: Varakļānu no-
vada kultūras centra vadītāja Anita 
Upeniece;

Varakļānu novada pašvaldības 
lietvede Līna Nagle;

Varakļānu un Murmastienes pa-
gastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga.

12. Par Varakļānu novada veloma-
ratona nolikuma apstiprināšanu.

13. Par Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanas izmaksu apstiprināša-
nu.

1. Uzņemt Ukrainas civiliedzīvo-
tājus Varakļānu novada pašvaldības 
teritorijā un izmitināt Varakļānu no-
vada pašvaldībai piederošajās telpās, 
atbilstoši piemēroto brīvo telpu kapa-
citātei.

2. Nodrošināt Ukrainas civiliedzī-
votājus ar ēdināšanas pakalpojumu, 
ja tas ir nepieciešams.

3. Apstiprināt izmitināšanas iz-
maksas vienai personai, atbilstoši 
veiktajam izmaksu aprēķinam:

3.1. Varakļānu novada pansionāta 
„Varavīksne” telpās – 8,49 euro/dien-
naktī;

3.2. Murmastienes pamatskolas 
telpās – 4,43 euro/diennaktī.

14. Par Varakļānu novada pašval-
dības 2021. gada finanšu pārskata ap-
stiprināšanu.

1. Apstiprināt Varakļānu novada 

pašvaldības 2021. gada bilances kop-
summu 12001676 EUR apmērā. 

2. Apstiprināt Varakļānu novada 
pašvaldības 2021. gada budžeta izpil-
di 113850 EUR apmērā (ar „–“ zīmi).

15. Par finansiālu atbalstu pasāku-
mam „Mājas kafejnīcu dienas 2022”.

Līdzfinansēt pasākuma „Mājas ka-
fejnīcu dienas 2022” reklāmas mate-
riālu izgatavošanu, piešķirot līdzekļus 
līdz 350,00 EUR apmērā SIA „Burbuļu 
Spēles” no 2022. gada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem, saskaņojot atbilstoši 
pamatojošiem dokumentiem. 

16. Par grozījumiem Varakļānu 
novada pašvaldības atsevišķu iestāžu 
amatu un mēnešalgu sarakstos.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Šā gada 7. maijā Varakļānu kultūras centrā skatītājus priecēja tautu deju sadancis „Plauksti dejā”, kur ar krāšņajām 
dejām uzstājās jauniešu deju kolektīvi no dažādām Latvijas pusēm. Pēc ilga pārtraukuma atrasties uz skatuves un izjust 
satraukumu pirms uznāciena priecēja katru. Lai gan koncerts ir tikai mirklis, pašiem dejotājiem tas ir ilgi ieguldīts darbs, 
neatlaidība un pašu krātā pieredze.

Liels paldies visiem dalībniekiem par skaisto koncertu! Atkalredzēšanās prieks ir neaprakstāms. Tik pat liels paldies 
tiek teikts kolektīvu vadītājiem par ieguldītajām pūlēm un neatlaidību, kas rezultējās ar brīnišķīgiem priekšnesumiem! 
Sirsnīgs paldies Varakļānu jauniešu deju kolektīva „Neprāts” vadītājai Ilonai Balodei par uzņēmību un entuziasmu jaunie-
šu motivēšanā!

Paldies par skaisto koncertu sakām:
Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „Jumalēni”, vadītāja Silvija Bokte;
Varakļānu kultūras centra jauniešu deju kolektīvam „Neprāts”, vadītāja Ilona Balode;
Varakļāņu vidusskolas tautas deju kolektīvam „Ausmeņa”, vadītāja  Ilona Balode;
Rankas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „Malduguns”, vadītāja Santa Ansberga;
Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīam „Žuburi” (C grupa), vadītāja Laila Ozoliņa;
Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam „Žuburi” (B grupa), vadītāja Laila Ozoliņa;
Saikavas tautas nama jauniešu deju kolektīvam „Pinums”, vadītāja Daiga Maderniece;
Ogres novada kultūras centra tautas deju ansamblim „Ogre”, vadītājs Mārtiņš Kaiva;
Madonas kultūras nama tautas deju ansamblim „Vidzeme”, vadītāja Rudīte Jurciņa.

Kolektīvu kopbilde

Lieliska iespēja bērniem pēc vai-
rāk nekā divu gadu pārtraukuma bija 
uzstāties skolas rīkotajā koncertā „Pa-
vasara zumēšana”. Šajā grūtajā laikā 
bērni ir mācījušies dejas gan attālināti, 
gan mazās grupās, bet nu atkal ir ie-
spēja dejot visiem kopā. Katrs bērns 
atkal var gatavot savu tautas tērpu, 
lai mestos šajā jautrajā piedzīvojumā. 
Šogad pavasari Varakļānu novada Kul-
tūras centrā ienesa mazie dejotāji, ar 
pozitīvu emociju pārpildītiem deju so-

Bērnu deju kolektīvu koncerts „Pavasara zumēšana”

Plauksti dejā

ļiem, kas priecēja ne tikai vecākus un 
skolotājus, bet arī ikvienu koncerta ap-
meklētāju. 

Koncertā piedalījās Varakļānu vi-
dusskolas deju kolektīvi vecuma gru-
pās: (1.–2. kl., 3.–4. kl., 5.–6. kl., 7.–8. 
kl.) kā arī Varakļānu KC pirmsskolas 
vecuma grupas dejotāji „Solītis”, Vara-
kļānu KC jauniešu popgrupa „Paralē-
les”, Varakļānu vidusskolas audzēkņi 
un pedagogi. Liels paldies Varakļānu 
KC pirmskolas deju kolektīva „Solītis” 

un jauniešu popgrupai „Paralēles” va-
dītājai Līvai Kančai, Varakļānu vidus-
skolas deju kolektīvu vadītājai Ilonai 
Balodei, kuras sagatavoja bērnus kon-
certa priekšnesumiem, kā arī  paldies 
par pasākuma organizēšanu Vara-
kļānu vidusskolas pedagogiem: Ainai 
Kazākai, Velgai Stepiņai, Ilzei Eidukai, 
Ingrīdai Melnei un Sandrai Grudulei.

Paldies visiem, kas piedalījās un 
apmeklēja pasākumu!
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Informācija lauksaimniekiem
Atļauts papuves 
izmantot pārtikas 
ražošanai

Lai maksimāli palielinātu pārtikas 
ražošanai pieejamās laulksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības, šogad 
Latvijā ir atļauts papuves izmantot 
pārtikas un lopbarības ražošanai, tā 
pieļaujot atkāpes no tiešo maksāju-
mu zaļināšanas prasību izpildes 2022.
gadā.

Ņemot vērā apstākļus, kādi radu-
šies pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, 
Eiropas  Komisija pēc dalībvalstu lū-
guma ir pieņēmusi īstenošanas lēmu-
mu, kurā paredz iespēju dalībvalstīm 
2022. gadā īstenot atkāpes no zaļinā-
šanas maksājuma nosacījumu piemē-
rošanas ar mērķi palielināt pārtikas 
un lopbarības ražošanas potenciālu. 
Zemkopības ministrija to ir atbalstī-
jusi un pieņēmusi lēmumu arī Latvijā 
piemērot visas īstenošanas lēmumā 
paredzētās atkāpes.

Minētās atkāpes attiecas uz lauk-
saimniekiem, kuri šogad ir plānojuši 
papuves platības izmantot kultūraugu 
dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas 
platības prasības izpildei. Tā šogad 
drīkst deklarēt arī tādas papuvju pla-
tības, kas tiek noganītas, no tām ra-
žošanas vajadzībām tiek novākta raža 
vai tās tiek izmantotas kultūraugu au-
dzēšanai un arī, ja tajā tiek izmantoti 
augu aizsardzības līdzekļi.

Savukārt lauksaimniekiem, ku-
riem nav jānodrošina kultūraugu da-
žādošanas un ekoloģiski nozīmīgas 
platības prasības izpilde vai papuves 
platībā nenotiek ražošana un to neiz-
manto ganīšanai, tā jādeklarē kā līdz 
šim.

Bez tam lauksaimniekiem būs 
iespēja saņemt marķēto dīzeļdegvie-
lu ar samazinātu akcīzes nodokli par 
abu veidu deklarētajām papuvju pla-
tībām ar nosacījumu, ka šīs platības 
nepārsniedz 30% no saimniecības ko-
pējās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, kas deklarēta vienotā platības 
maksājuma saņemšanai. Marķētās dī-
zeļdegvielas daudzums par šādu pla-
tību būs 100 litru par vienu ha.

Šādas platības vienotajā iesnie-
gumā būs jādeklarē, norādot jaunu 
kultūraugu un zemes izmantošanas 
veida kodu: „619; Papuve, ko izmanto 
pārtikas un lopbarības ražošanai, ta-
dējādi saglabājot zaļināšanas maksā-
jumu pilnā apmērā.

Atbalsts mazajām 
saimniecībām

Ar mērķi stiprināt mazo lauksaim-
niecības ražotāju saimniecību dzīvot-
spēju, mazajiem lauksaimniekiem 
2022. gadā piešķirs valsts atbalstu 
vienreizējā maksājuma veidā. To pa-
redz otrdien,10. maijā, valdībā apstip-
rinātie Zemkopības ministrijas saga-
tavotie Ministru kabineta noteikumi 
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība 
mazajiem lauksaimniekiem 2022.
gadā.”

„Kopumā mazo lauksaimniecības 
ražotāju ienākumu valsts atbalstam 
šogad tiks novirzīti četri miljoni eiro, 
kas stiprinās šo saimniecību konku-
tētspēju un ļaus turpināt strādāt lauk-
saimniecības nozarē. Vienlaikus tas 
sekmēs arī Latvijas reģionu apdzīvo-
tības saglabāšanos, kas ir īpaši nozī-
mīgi šajos ģeopolitiskajos apstākļos” 
norāda zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards.

Atbalstu paredzēts piešķirt maza-
jiem lauksaimniekiem, kuru:

- deklarētā vai reģistrētā dzīves-
vietas vai juridiskā adrese laikposmā 
no 2021. gada 1. janvāra līdz 1. de-
cembrim bija ārpus Latvijas valsts pil-
sētām;

- pieteiktais hektāru skaits vieno-
tajam platības maksājumam vai mazo 
lauksaimnieku atbalstam 2021. gadā  
nepārsniedz septiņus hektārus;

- 2021. gadā tiešo maksājumu at-
balstam noteiktā platība bija vismaz 
0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, 
augļu kokiem vai aramzemē sētajiem 
zālājiem vai no 2021. gada 15. maija 
līdz 15. septembrim lauksaimnieka 
īpašumā bija lauksaimniecības dzīv-
nieki, kas ekvivalenti vismaz vienai 
nosacītai liellopu vienībai;

- apstiprinātā  ES tiešo maksājumu 

kopējā summa 2021. gadā ir vismaz 
100 eiro,bet nepārsniedz 1200 eiro.

Vienreizējais valsts atbalsts  būs 
kā papildinājums ES tiešo maksāju-
mu atbalstam. Valsts atbalsta summa 
lauksaimniekam šogad veidos 55% 
no apstiprinātās  ES tiešo maksājumu  
summas, bet lauksaimnieks kopumā 
varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, 
skaitot kopā gan 2021. gada ES tiešo 
maksājumu atbalstu, gan valsts atbal-
stu.

Lai saņemtu atbalstu, nav jāie-
sniedz iesniegums, jo atbalstu izmak-
sās, balstoties uz 2021. gadā iesniegtā 
vienotā iesnieguma datiem.

Informācija no Zemkopības mi-
nistrijas mājaslapas.

Atgādinājums 
bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem

Sākot ar 2022. gadu, visiem bio-
loģiskās ražošanas lauksaimniecības 
uzņēmumiem jāuzskaita katras iz-
mantotās konvencionālā pavairoša-
nas materiāla sortimenta pozīcijas 
daudzums pa sugām (ja būtiski – pa-
sugām) un šķirnēm (ja tādas eksistē 
un ir nozīmīgas ražošanā). Tas tagad 
ir nepieciešams, jo Eiropas Savienības 
(ES) normatīvajā regulējumā ir notiku-
šas izmaiņas, kas vērstas uz bioloģis-
kās izcelsmes pavairošanas materiāla 
tirgus attīstību, tā sortimenta pavairo-
šanu un pieejamības veicināšanu.

Lai zemniekiem atvieglotu uzskai-
ti, Valsts augu aizsardzības dienests ir 
izveidojis uzskaites formu, kas ir pa-
gaidu risinājums ES prasību ievieša-
nas periodā.

   Iesniegtie dati tiks izmantoti bio-
loģiskas izcelsmes pavairošanas ma-
teriāla tirgus attīstības veicināšanai, 
kā arī nodoti bioloģiskās lauksaimnie-
cības kontroles organizācijām uzrau-
dzības veikšanai.

    Novada lauks.konsultante
J. Grudule

Aicinām šo ideju atbalstīt gan
finansiāli, gan ar savu palīdzību
atjaunošanas darbos.
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Meža dienu pirmsākumi 

Meža dienā 1928. gada 12. maijā 
Varakļānos tika ierīkots pilsētas bul-
vāris un sagatavoti stādījumi pilsētas 
parkam rudenī. Ar to arī aizsākās Meža 
dienu tradīcijas. Kopš 1928. gada Meža 
dienas notiek katru gadu. 1929. gadā 
Mežkopju savienības biedru pilnsapul-
ce nolēma sarīkot 1930. gada pavasarī 
Meža dienas visā Latvijā. Meža dienās 
54 virsmežniecībās 200 vietās notika 
meža sēšanas, stādīšanas un kopša-
nas darbi, kā arī priekšlasījumi un eks-
kursijas, sabiedrisko ēku, ceļu un lau-
ku māju apstādīšana. Tajās piedalījās 
20 tūkstoši cilvēku un tika iestādīti 30 
tūkstoši koki un krūmi.

Lai vieglāk būtu koordinēt Meža 
dienu norisi, tika nodibināta Centrālā 
Meža komiteja, kuras sastāvā bija da-
žādu iestāžu un organizāciju pārstāvji. 
Komitejas darbību atbalstīja Zemko-
pības ministrijas Meža departaments. 
Notika sadarbība ar presi, propagandē-
jot Meža dienu idejas, publicējot Meža 
dienu komitejas programmu, informē-
jot par dažādu pasākumu norises laiku 
un vietu. Katrā pagastā un pilsētā tika 
izveidota Meža dienu komisija, kurā 
darbojās vietējais mežkopis, pagasta 
valdes pārstāvis, skolotājs, agronoms, 
dārzkopis, aizsargi un skolu jaunatne. 
Katrai mežniecībai par brīvu izsniedza 

mežeņus, stādus un sēklas, kā arī 20 Ls 
nepieciešamo izdevumu segšanai. Pēc 

Meža dienām komitejai tika iesūtīti īsi 
pārskati, kuros tika iekļauta sarīkotā 
pasākuma programma, informācija 
par priekšlasījumiem, paveikto darbu 
apraksts un ierosinājumi.

Varakļānos Meža dienu tradīci-
jas aizsāka mežzinis Pēteris Purviņš 
(1895–1966). Viņš  bija vecākais dēls 
ģimenē. Pirmā Pasaules kara laikā viņš 
dienēja armijā, pēc tam studēja Vitlu-
gas (Krievija) augstākajā meža tehni-
kumā, ko beidza 1922. gadā. Krievijā 
Pēteris Purviņš apprecējās ar krievu 
un franču valodas skolotāju Valentīnu 
Čirkinu. Kad meitai Emīlijai bija nepilns 
gadiņš, ģimene atgriezās Latvijā. 

Līga Osipova

Mežzinis Pēteris Purviņš un 
Akselis Stegmans 1930. gads. 

Meža dienas Varakļānu valsts ģimnāzijā. 1933. g. 10. maijā.

Meža dienas 1940.g. pavasarī Cakulos Jāzepa Stroda mājās 

Donāts Trūps dzimis 1898. gada 
19. maijā Cakulu sādžā, kur viņa tēvs 
bija ienācējs no Vidsmuižas pagasta 
Meža Trūpiem, dzīvoja kā algādzis bez 
savas zemes. Donāts audzis sešu bēr-
nu ģimenē trūcīgos apstākļos, tādēļ 
tikai ar lielām grūtībām ticis pie izglītī-
bas (sākumā viņam bijis jāsamierinās 
ar Varakļānu pagasta skolas izglītību). 

Jau septiņu gadu vecumā D. Trūps 
sācis gana gaitas pie saimniekiem, vē-
lāk strādājis pie baļķu pludināšanas 
un citos fiziski smagos darbos. 1915. 
gadā kādu laiciņu strādājis Stirnienē 
par pagasta skrīvera palīgu. Kopā ar 
I Pasaules kara bēgļiem viņš nonācis 
Pēterpilī, kur dzīvojis Donāta vecākais 
brālis. Tur kaut kā iekārtojies uz dzīvi, 
darbu sameklējis un cerējis te rast arī 
izglītības turpināšanas iespējas. Taču 
līdzekļu trūkuma dēļ iesāktās mācības 
skolotāju sagatavošanas kursos nācies 
pārtraukt.

1918. gadā D. Trūps atgriezies Lat-
vijā un tūlīt iestājies Rēzeknē izveido-
tajos skolotāju sagatavošanas kursos. 
Pēc to beigšanas sekojušas skolotāja 
un skolu pārziņa darba gaitas mūža 
garumā. Strādājis Varakļānu, Viļānu un 
Stirnienes pamatskolās, allaž būdams 
starp vietējā sabiedriskā darba organi-
zētājiem un vadītājiem. 1921. gadā 
D. Trūps, būdams I Varakļānu pamat-
skolas pārzinis, aktīvi sekmējis Vara-
kļānu vidusskolas nodibināšanu. 

Par D. Trūpa autoritāti citu skolotā-
ju vidū liecina fakts, ka 1923. gadā Rē-

Donāts Trūps 
(1898–1978)

zeknes apriņķa skolotāju konferencē 
viņš ievēlēts apriņķa skolu valdē, kopā 
ar Franci Zepu darbojies arī Valērijas 
Seiles vadītajā Latgaliešu skolotāju 
savienības valdē. D. Trūps, gribēdams 
teikt savu vārdu arī politikā, 1928. 
gadā Latgales demokrātiskās zemnie-
ku apvienības sarakstā kandidējis III 
Saeimas vēlēšanās. Viņš bijis ļoti čakls 
sabiedrisks darbinieks, par ko 1940. 
gadā apbalvots ar Atzinības krustu.

Jau agri sākusies D. Trūpa darbība 
latgaliešu preses izdevumos. No 1916. 
gada viņš „Dryvā” publicējis dzejolūs 
un korespondences, 1917. gadā kļu-
vis par jaunatnes žurnāla „Guņkurs” 
līdzstrādnieku un vēlāk – par tā re-
daktoru. Ar dzejoļiem, rakstiem, feļe-
toniem publicējies dažādos Latgales 
izdevumos: „Jaunajā Straumē”, „Latga-
lītī”, „Zemnīka Ziņos”, „Latgolas Školā”, 

„Zīdūnī” u.c. Daži D. Trūpa dzejoļi tikuši 
uzņemti E. Kozlovska 1925. gadā izdo-
tajā lasāmajā grāmatā „Lobō sākla”.

D. Trūps ir pārveidojis latgaliskā 
rakstībā lasāmo grāmatu „Volūda” 
pamatskolu pirmajām klasēm. Taču, 
kā vērtējis literatūrvēsturnieks Miķelis 
Bukšs, D. Trūps pieder vecākajai tau-
tas darbinieku paaudzei, kas dzejas 
mākslā palicis iesācēja stadijā. 

Pēc kara Donāts Trūps strādāja 
par skolotāju Dekšāru, Murmastienes, 
Sīļukalna u.c. pamatskolās. Vecumdie-
nās viņš sabiedriskajā dzīvē gan vairs 
nepiedalījās, taču ir uzrakstījis vērtīgas 
atmiņas par Varakļānu apvidus vēsturi 
(sākot ar 1905. gadu).

D. Trūps miris vientulībā 1978. 
gadā un apbedīts Varakļānu kapos.        

Līga Osipova

Mans pastnieks 2021
Klientu balsojumā  noskaidroti labākie 2021. gada 

Latvijas Pasta darbinieki!
Jau 11. reizi  Latvijas iedzīvotāji tika balsot par 

katra reģiona labāko pastnieku un pasta operatoru. 
Konkursa ietvaros šogad saņemtas vairāk nekā 11 000 
iedzīvotāju anketas.

Klienti īpaši izcēluši pasta darbinieku profesionā-
lās un cilvēciskās īpašības – sirsnību, rūpīgumu un lielu 
atbildības sajūtu.

Vidzemes reģionā kā labākā pastniece atzīta Mari-
ja Broka no Varakļānu pasta nodaļas.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja labāko Latvijas 
Pasta darbinieku noskaidrošanā!
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„Mēs svinēsim svētkus un radī-
sim tos arī citiem!” (Ieva Melne-Meža-
jeva)

Jā, beidzot atkal varam dzīvot pa 
īstam – satikties, sarunāties un svinēt.  
Dzīvot, nebaidoties pienākt tuvāk, pa-
teikt vairāk, nekā tikai dažus vārdus, 
stāvēt blakus un justies labi. Varam 
atkal domāt, plānot un realizēt savas 
ieceres. Un tā, ar nelielu novēlošanos, 
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola 
29. aprīlī svinēja savu Dzimšanas die-
nu. Apaļus 30 gadus mūzikas nodaļai 
un 25 gadus mākslas nodaļai. 

„Skola ir vieta, kurā esi vienmēr 
gaidīts.... Novēlu katrai dienai mazu 
brīnumu...” (Zanda Broka). Liekas, ka 
ikdienā dažas dienas ir nebeidzami 
garas. Tās gan ir piepildītas ar simtiem 
darīšanu, bet tāpat, dažreiz bezgalīgas. 
Tomēr ir liels brīnums, kā paskrien ne-
dēļas un gadi! „Mums skolai šogad ju-
bileja” – kādu dienu saka skolas direk-
tore Ieva. Kā, nesen svinējām! Vai tie-
šām esam kļuvuši par pieciem gadiem 
pieredzējušāki? Vēl lielāks izbrīns ro-
das brīžos, kad skolas absolventi saka: 
„Skolotāj, jau būs pagājuši desmit gadi, 
kā pabeidzām mūzikas skolu!” Kā tas 
iespējams! Vēl nesen Jūs nācāt uz stun-
dām! Kā laiks ar mums spēlējas! Skolas 
pašreizējie audzēkņi, neskatoties uz ik-
dienas grūtībām, lielo darbu, par skolu 
teic šādi: „Mūzikas skola ir forša, te ir 
interesanti. Ja nebūtu mūzikas, tad cil-
vēki būtu drūmi. Te ir labi skolotāji un 
ir daudz dažādu instrumentu”. Katrs 
bērns mūsu skolā ir brīnums, par kuru 
varam ikdienā priecāties.

„Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skola – vieta, kur pasaules steigā 
pulsē skaņām un čalām piepildīts 

Valsts konkursā „Izstādes kurators” 
ir novērtēts ar izcilību. Lepojamies ar 
6. sitaminstrumentu klases audzēkni 
Rolandu Kokaru par lieliskajiem sa-
sniegumiem –  2. vietu Starptautiskajā 
jauno izpildītāju konkursā „Wind Stars 
2022” un 2. vietu V Starptautiskajā jau-
no izpildītāju konkursā „Naujene Wind 
2022”. Ernests startēja mūzikas skolu 
5. – 7. klašu grupā.

„Lai nekad nepietrūkst smaidu! 
Esam radoši, aktīvi un draudzīgi!” 
(Ieva Locāne) Svētku svinīgais pasākums 
noris skolas skaistajā zālē. Priecīgais 
satraukums ir jaušams visapkārt – au-
dzēkņu satraukums pirms uzstāšanās, 
pedagogu satraukums par koncerta 
norisi un viesu satraukums par atkalsa-
tikšanos. Ir satraukusies arī datortehni-
ka, kura nu nekādi nevar atskaņot jau 
divas reizes nofilmēto sarunu ar Oska-
ru Kanču, kurš tajā tālajā 1991. gadā 
bija Varakļānu domes priekšsēdētājs 
un, pateicoties kura  degsmei un neat-
laidībai, Varakļānos tika atvērta mūzi-
kas skola. Laikam tā jābūt un Oskaram 
savs atmiņu stāsts ir jāstāsta klātienē. 
„Mums ir tik talantīgi bērni, varoši, jauni 
un entuziasma pilni skolotāji, mūzikas 
skolai Varakļānos ir jābūt!” Tā, par tā 
laika domām un darbiem stāsta Oskars 
Kančs. Tiek braukts uz Rīgu, pie tā lai-
ka Kultūras ministra Raimonda Paula 
un lūgts pēc palīdzības bērnu mūzikas 
skolas atvēršanai Varakļānos. Ministrs 
sola uzdāvināt klavieres, ja Oskaram 
izdosies realizēt savu ieceri. Tā, 1991.
gadā 6. septembrī sāk darboties mūzi-
kas skola Varakļānos. Skolas direktores 
amatā stājas Agnese Solozemniece (to-
laik Zepa), pievienojas skolotāji Valda 
Jermanova, Jānis Sārnis, Ārija Tumane 
un Ivars Šminiņš. Un drīz vien skolā no-
nāk arī ministra dāvātās klavieres, kuras 
daudzus gadus skolā ir kā koncertins-
truments. Paldies Oskaram Kančam par 
to, ka skolai bija iepēja būt un veidoties. 
Turpmākā koncerta gaitā prasmīgi tiek 
apvienoti audzēkņu skaistie un kvalita-
tīvie priekšnesumi ar digitālajiem bijušo 
pedagogu un absolventu sveicieniem.  
Brīnišķīgā pasākuma vadītāja Ērika 
Zepa sniegumā, koncerts norit intere-
santā un aizraujošā plūdumā.

„Skolas panākumu atslēga ir 
nerimstoša vēlme augt!” (Solvita Bēr-
tule). Sākot ar mazumiņu, ar pašu sko-
lotāju sagādātajiem instrumentiem, 

miers un harmonija.” (Ēriks Zeps) Šo-
gad sagatavošanās svinībām noritēja 
ļoti darbīgi. Visi, kā vien prata, gatavojās 
svētkiem. Tika saposta skola, gatavots 
svētku koncerts, domāts par piemiņas 
dāvanām ar skolas logo. Centāmies 
skolas ikdienas darbu ietērpt svētku 
noformējumā. Katrs skolotājs vēlējās 
parādīt visu labāko, kas ir sasniegts ša-
jos gados. Un mums ir ar ko lepoties. 

Mākslas nodaļā, šajā ne tik vieglajā 
laikā, tapuši daudzi skaisti un oriģināli 
mākslas darbi. Ar aizrautību audzēk-
ņi darbojas un ir sevi pierādījuši da-
torgrafikā. Svētkos darbi bija skatāmi 
plašā izstādē skolas telpās. Pamazām 
ir atgriezusies konkursu un koncertu 
dzīve. Mēs lepojamies ar saviem māks-
liniekiem Sigitu Kanču, Patrīciju Nag-
li, Rinaldu Latkovski, kuru kopdarbs 

turpinājums 11. lpp.
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Gada pirmais ceturksnis aizvadīts, 
bet sajūta, ka nekas vairs nekad ne-
būs vienkārši, nebeidzas, un spriedze 
apkārt tikai pieaug. Turklāt nu jau tā 
augstus punktus sasniegusi teju visās 
jomās – pandēmijas rēgs joprojām ne-
kur nav zudis, starptautiskajā arēnā sa-
spīlējums tikai palielinās, aktuāla ener-
ģētikas krīze…

Martā apritēja divi gadi, kopš vīruss 
attālināja mūs citu no cita par diviem 
metriem. Šodien bieži vien šis attālums 
mērāms jau kilometros… 

Minētie un citi aspekti liek sarosī-
ties arī iestādes, tai skaitā bibliotēkas, 
kuru misija ir sniegt apmeklētājiem 
emocionālu lādiņu, lai būtu vieglāk 
pārvarēt dzīves likstas. 

Lai  aktivizētu bibliotēkas un ak-
tualizētu nozares problēmas, Latvi-
jas Bibliotekāru biedrība katru gadu 
rīko konferenci. Šogad  tās tēma bija 
„Bibliotēkas spēks: mācies, dari, 
iedvesmo!” Arī Murmastienes 
bibliotēka šo tēmu ņēma par pa-
matu aprīļa mēneša aktivitātēm. 
Tika rīkota tikšanās ar profesio-
nālu psiholoģi, bijušajiem biblio-
tēkas darbiniekiem, lasītājiem, 
grāmatu tirgotājiem.

Bibliotēkas darbs nav tikai 
saņemt un izsniegt grāmatas. 
Daudz laika aizņem materiālu 
vākšana, klasificēšana, apstrā-
de, kārtošana  ilglaicīgai sagla-
bāšanai, lai būtu pārskatāmi un 
pieejami apmeklētājiem. Izstādē 
centos parādīt kaut mazu daļiņu 
no tā, kas šeit ir – albumus, ma-
pes, fotogrāfijas, rakstus par da-
žādām tēmām. 

Runājām arī par to, ko šobrīd 
apbrīno visa pasaule – par varo-
nīgo ukraiņu tautu un viņu prezi-
dentu Volodimiru Zelenski. Pēdē-
jos mēnešos presē izlasīju daudz 
pamācoša un iedvesmojoša, pie-
mēram to, ka jau savā inaugurā-
cijas runā prezidents apliecināja, 
ka negrasās izmantot jau iemītās 
taciņas.  „Ne jau es viens esmu 
prezidents, kam jāstrādā Ukrainas uz-
plaukumam, nedz arī tie 73% tautas, 
kas par mani balsoja. Mēs visi, katrs 
esam Ukrainas prezidents, kam jāstrā-
dā Ukrainas uzplaukumam”…” Taču 

Neizsmeļamie enerģijas avoti

visvairāk citēts no šīs runas ir Zelens-
ka paziņojums, ka viņš nevēlas nekādu 
savu portretu karināšanu valsts iestā-
dēs, kā tas ierasts kopš tāliem laikiem 
autoritārās valstīs. „Tā vietā labāk pie 

sienas lieciet savu bērnu fotogrā-
fijas un skatieties viņiem acīs, kad 
pieņemat lēmumus”, viņš ieteicis 
klātesošajiem. Iedvesmojoši!

Bibliotēkas pasākumam un 
svinībām bija arī īpaši iemesli – 70 
gadi kopš dibināšanas, 25 gadi 
kopš bibliotēka atrodas šajās tel-
pās (no 1997. gada),  15 gadi kopš 
bibliotēkai pieslēgts internets (no 
2006. gada decembra) un, neap-
šaubāmi, jānovērtē arī tas, ka uz 
šīs skaistās, ziedošās zemes mums 
ir savas mājas un  virs mums  mie-
rīgas debesis. Bibliotēkas piedāvā-
tais krājums un šādas tikšanās ir 
kā neizsmeļams avots enerģijai un 
dzīvespriekam.
Nāciet! Lasiet! Lai bibliotēka katru 

no jums iedvesmo mācīties un darīt!

Terēze Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.

Cienījamie Varakļānu mūzikas, mākslas skolas pedagogi, 
skolēni, absolventi un pārējie skolas darbinieki!

Sirsnīgi sveicam skolas jubilejās! 

Skolai vēlam pilnus gaiteņus ar audzēkņiem un ilgus 
darbības gadus! 

Pārējiem būt radošiem, pacietīgiem un veseliem!

Sveic Varakļānu Novada muzeja kolektīvs

50 mm 60 mm

ar nelielu audzēkņu skaitu, tiek sperti 
pirmie soļi. 1995. gadā, pievienojoties 
arī mākslas nodaļai, skolā jau mācās 88 
audzēkņi, īpašumā iegūtas 4 klavieres 
un citi instrumenti. Tiek mainītas skolas 
atrašanās telpas, tiek realizētas arvien 
jaunas mācību programmas, apgūts 
lielāks instrumentu klāsts, darbam pie-
saistīji jauni un radoši pedagogi, papla-
šināts audzēkņu skaits. Šobrīd skola ir 
izveidojusies par nozīmīgu pilsētas un 
novada kultūras centru, radošo fabri-
ku. Skola atrodas skaistās telpās, mā-
cību procesu vada prasmīgi un zinoši 
pedagogi, skolai ir ļoti labs instrumen-
tu un materiālais nodrošinājums. Skola 
atvērta visiem muzicēt, zīmēt un dar-
boties gribošiem audzēkņiem.

Tie skaistie mirkļi paskrien tik ātri! 
Daudzie „paldies”, sveicieni un novē-
lējumi, smaidi un prieks acīs, tas dos 
spēkus nākamajiem soļiem un dar-
ba gadiem. Vēl tikai atkal redzēšanās 
prieks klasēs satiekoties ar bijušajiem 
skolotājiem, bilžu albūma pārlapošana 
un spilgtāko atmiņu atcerēšanās. 

Mēs svinējām svētkus un centā-
mies radīt šo svētku sajūtu arī mūsu 
viesiem. Uzredzēšanos, tiksimies nā-
košajā jubilejā, teic absolventi. Vēl tikai 
skolotājas Ārijas Tumanes novēlējums: 
„Saules mūžu, zemes stiprumu 
mums visiem!”

                                   Svētku iespaidos 
dalījās skolotāja Anita Ikauniece

turpinājums no 9. lpp.
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Aktīvi novecot nozī-
mē dzīvot ar piederības, 
līdzdalības un noderī-
guma sajūtu, ar prieku 
par dzīvi un sevi. Aktīvi 
novecot seniors var tad, 
kad iepriekšējās desmit-
gadēs attīstītās prasmes 
un iemaņas pēc aizieša-
nas pelnītā atpūtā tiek 
pārnestas uz savu „mazo 
pasaulīti" – plānojot un 
organizējot savu dzīvi, 
respektīvi, dzīvojot.

14. maija pēcpus-
dienā Varakļānu novada 
Kultūras centrā pulcējās 
senioru biedrības „Pī-
lādzītis" dalībnieki, lai 
kopā ar draugiem un viesiem svinētu 
savu 20 gadu jubileju. Ar lepnumu un 
pašapziņu viņi padomju nebrīves ga-
dos cēla ne jau komunismu, bet LAT-
VIJU – skolotāji un ierēdņi, pārdevēji 
un šuvējas, grāmatveži, melioratori 
un zemnieki. Tie, kas nacionālās ap-
spiestības laikā sargāja un saglabāja 
savu valodu, savu kultūru un tradīci-
jas. Droši var teikt, bez viņiem Latvija 
nebūtu tāda, kāda tā ir šodien.

Vēlējums visiem senioriem – dzī-
ves līkločus pārvarot, pīlādža sīkstumu 
un skarbumu. Lai netrūkst garīgā spē-
ka pastāvīgi augt un attīstīties dziļumā, 
piepildīt savu dzīvi ar pozitīvām emo-
cijām! Dalieties ar savu pieredzes un 
atziņu pūru!

Kopā ar Varakļānu senioriem svēt-
kus palīdzēja svinēt „Pīlādzīši” no Aizk-
raukles, Kokneses, Olaines, Garkalnes 
un Vecpiebalgas. Jubilārus ar lustīgām 
dziesmām sveica Dekšāru folkloras 
kopa „Kūzuls" (vadītāja Inga Stafecka), 
uz jautru sadancošanu aicināja Vara-
kļānu novada Kultūras centra tautu 
deju kopa „Varavīksne" (vadītāja Mārī-
te Kanča) un senioru dāmu deju kopa 
„Dardedze" (vadītāja Aina Jaunzeme).

Apsveikumus un visa laba vēlēju-
mus „Pīlādzīši” saņēma no Varakļānu 
novada domes priekšsēdētāja Māra 
Justa, Sociālā dienesta vadītājas Ainas 
Kančas un Varakļānu novada Kultūras 
centra vadītājas Anitas Upenieces. Tika 
sveikti seniori, kuri visus 20 gadus ak-
tīvi darbojušies biedrībā: Lidija Jostso-
ne, Genovefa Kokare, Jānis Siliņš, Va-
lentīna Groza, Jevģenijs Dudars, Juris 
Krasts. Paldies higiēnas preču kompā-
nijai „SENI” par jaukajām dāvaniņām 
visiem pasākuma dalībniekiem un SIA 
„JILLS” un SIA „Kamil Plus”

Novēlu novada senioriem visās 
situācijās saglabāt optimismu, atrast 
sevis piepildījumu un, pats galvenais – 
veselību un izturību. Saglabāt jaunību 
un priekšlaicīgi nenovecot!

Aina Jaunzeme

Varakļānu novada pensionāru biedrībai 
„Pīlādzītis” – 20

Madonas novada 
fonds 6. maijā aicinā-
ja  varakļāniešus uz 
kopienu tikšanās pa-
sākumu redzējuma 
teritorijas attīstībai 
2023. – 2027. perioda 
izzināšanai.

Iegūtā informā-
cija tiks izmantota 
LEANDER stratēģijas 
sagatavošanā. Ko-
pienu tikšanās jau 
notikušas Ērgļos un 
Lubānā, plānotas arī Cesvainē un Ma-
donā. Apskatāmās tēmas: sabiedrība, 
kopienu attīstība, kultūrvides manto-

Kopienu tikšanās

jums, uzņēmējdarbība, pašvaldību infrastruktūra uzņēmējdarbībai, sabiedrības 
riska grupu iekļaušana, publiskais zaļais iepirkums, sadarbības projektu tēmas 
Latvijā un Eiropā.
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Nav tādu vārdu, 
ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, 
kas sāpēm pielijušas …

Pieminam mūžībā aizgājušos 
aprīlī: 

Anna Golubcova 71
Vladimirs Ribakovs 67

PĀRDODAM
SMILTI, 

MELNZEMI, 
DRUPINĀTU GRANTI UN 

DOLOMĪTA ŠĶEMBAS 

ar piegādi (šķembām pieejamas 
dažādas frakcijas).

tel: 29219120

Pasākums Norises vieta Norises datums

Bērnu dienas koncerts un izklaides Murmastiene 04.06.2022

Sudraba karotīšu svētki Varakļāni 18.06. 2022

Ielīgošanas pasākums Murmastiene 22.06. 2022

Līgo dienas pasākums Varakļāni 23.06. 2022

Pasākuma norises laiki var mainīties, lūgums sekot līdzi aktuālajai informāci-
jai Facebook lapā: Varakļānu novada kultūras centrs.

KAPUSV TKI  2022. gad

VARAK NU DRAUDZES KAPOS
4. j nij  Dekš ru kapos plkst. 14.00
11. j nij   Eeleonoras – Ikaunieku kapos plkst. 14.00
18. j nij  Pauni u kapos plkst. 14.00
2. j lij   L. Strodu  kapos plkst. 14.00
16. j lij  Si ukalna kapos plkst. 14.00
23.  j
23.  j

li
li
j
j

 
 
Asn nes kapos plkst. 13.00
od nu kapos plkst. 14.30

30. j lij  Sila kapos plkst. 14.00
13. august
13. august

 Š u kapos plkst. 14.00
Klušu kapos plkst. 15.30

20. august  Varak nu kapos
sv. Mise  kato u bazn c  plkst. 13.00;
aizl gums par aizg j jiem kapos plkst. 15.00

BORKOVAS DRAUDZES KOPUSV TKI   
Kr vb rzes kop s 25. j nijs, sastd na, 
plkst. 12.00 sv. Mise kapli  un kopusv tki 
Cau u kop s  2. j lijs, sastd na, plkst. 12.00
Vacumn ku kop s  23. j lijs, sastd na, plkst. 12.00
Trizeln ku kop s 23. j lijs, sastd na, plkst. 13.00 
Borkovas kop s 6. augusts, sastd na, 
plkst. 11.00. sv. Mise Borkovas bazneic  un kopusv tki
Muižas kop s  6. august  plkst. 15.00

ST RN NES DRAUDZES KOPUSV TKI 
Kapin ku kop s 4. j nijs plkst. 12.00 sv. Mise kapli  un kopusv tki
Teil nu kop s 11. j nijs plkst. 12.00 sv. Mise kapli  un kopusv tki
St rn nes kop s 16. j lijs plkst. 11.00 sv. Mise bazneic  un kopusv tki
p.s. Vys s kop s procesija ar etrom stacijom

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


