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VARAKĻĀNU  
NOVADA  DOMĒ 
25.06.2020. Nr. 12

1.Par pieteikuma sniegšanu Sat-
versmes tiesā.

Sakarā ar 10.06.2020. Saeimā pie-
ņemto un 22.06.2020. Valsts prezidenta 
izsludināto Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pielikumā pare-
dzēto Murmastienes pagasta, Varakļānu 
pagasta un Varakļānu pilsētas iekļauša-
nu Rēzeknes novadā pretēji iedzīvotāju 
un pašvaldības domes vēlmei apvieno-
ties ar Madonas novadu, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 
101. pantu, Satversmes tiesas likuma 16. 
panta 1. punktu, 17. panta pirmās da-
ļas 7. punktu un 19. panta pirmo daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 62. panta pir-
mās daļas 4. punktu, Varakļānu novada 
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” 
(J. Erels, G. Gabrišs, J. Grudule; D. In-
ķēna, M. Justs, N. Lazda, G. Puntužs, A. 
Saleniece); „pret” – nav; „atturas” – 1 (A. 
Kokars), NOLEMJ:

1. Varakļānu novada pašvaldības 
vārdā sniegt pieteikumu Satversmes 
tiesā par Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likuma pielikumā paredzēto 
Murmastienes pagasta, Varakļānu pa-
gasta un Varakļānu pilsētas iekļaušanu 
Rēzeknes novadā atzīšanai par nepama-
totu, Varakļānu novada iedzīvotāju inte-
resēm un labas pārvaldības principiem 
neatbilstošu.

2. Pilnvarot domes priekšsēdētā-
ju Māri Justu slēgt līgumu ar zvērinātu 
advokātu pieteikuma sagatavošanai, ie-
sniegšanai un Varakļānu novada pašval-
dības pārstāvēšanai Satversmes tiesā.

2. Varakļānu novada pašvaldības 
2019. gada publiskā pārskata apstipri-
nāšana.

3. Par valstij piekritīgo mājīpašumu 
Rīgas ielā 69, Varakļāni.

4. Par nekustamā īpašuma „Eglītes” 
sadalīšanu.

5. Par nekustamā īpašuma „Līvānu 
iela 2” sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma „Justovi-
či” sadalīšanu.

7. Par zemes nomas izsoles sākum-
cenas apstiprināšanu.

8. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

9. Par dienesta dzīvokļa statusa no-
ņemšanu. 

10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēg-
šanu.

11. Par dzīvokļa īres līguma pār-
traukšanu.

12. Par dzīvojamās telpas piešķirša-
nu.

13. Par reģistrēšanu pašvaldības 

palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
14. Par sociālo dzīvokļu īri.
15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
16. Par atļaujas izsniegšanu otrās 

kategorijas šautuves izveidošanai un dar-
bībai.

17. Par mājīpašuma Miera ielā 12, Va-
rakļāni, izsoles rezultātiem.

18.P ensionāru biedrības „Pīlādzītis” 
iesnieguma izskatīšana.

30.07.2020. Nr.13
1. Par nekustamā īpašuma „Rīti” sa-

dalīšanu
2. Par nekustamā īpašuma „Alpi” sa-

dalīšanu
3. Par telpu lietošanas līgumu izbeig-

šanu ar VAS „Latvijas Pasts”
1. Ar 31.07.2020. pārtraukt starp 

Varakļānu novadarudule, D. Inķēna, M. 
Justs, A. Kokars, N. Lazda, G. Puntužs, A. 
Saleniece); „pašvaldību un VAS „Latvijas 
Pasts”  noslēgtos telpu lietošanas līgumus 
par klientu apkalpošanas vietām:

1.1. Jaunatnes iela 14, Murmastiene, 
Murmastienes pagasts, Varakļānu no-
vads;

1.2. „Stirnienes muiža 3 -1”, Varakļā-
nu pagasts, Varakļānu novads.

4.Par izmaiņām zemes nomas līgu-
mā

5.Par materiālās palīdzības piešķirša-
nu skolas gaitu uzsākšanai

1. Piešķirt vienreizēju materiālo palī-
dzību 15,00 EUR (piecpadsmit) apmērā 
skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu 
vidusskolas un Murmastienes pamatsko-
las skolēnam, kurš 2020. gada 1. septem-
brī pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē.

6. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 
14A-2, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrā-
matā un  nodošanu atsavināšanai.

7. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 
14A-5, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrā-
matā un  nodošanu atsavināšanai.

8. Par Madonas novada bibliotēkas 
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam.

9. Par dienesta dzīvokļa statusa no-
ņemšanu. 

10. Biedrības „Pieaugušo attīstības 
projekts” iesnieguma izskatīšana.

11. Sieviešu invalīdu biedrības „Vara-
kļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana.

12. Par daļēja ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mā-
rim Justam. 

13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

14. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

15. Par dzīvojamās telpas piešķirša-
nu.

16. Par reģistrēšanu pašvaldības palī-
dzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

17. Par naudas balvu piešķiršanu no-
zīmīgās dzīves jubilejās.

ĀRKĀRTAS  DOMES  
SĒDE
10.08.2020. Nr. 14

1. Par pieteikuma iesniegšanu Satvers-
mes tiesā

Sakarā ar to, ka Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pielikuma „Administratīvās 
teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā ie-
dalījuma vienības” 31. punkts, ciktāl tas paredz 
Varakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta un Mur-
mastienes pagasta iekļaušanu Rēzeknes novadā 
(Rēzeknē), aizskar Varakļānu novada pašvaldī-
bas tiesības un intereses, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 8 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, J. Grudu-
le, D. Inķēna, M. Justs, N. Lazda, G. Puntužs, A. 
Saleniece); „pret” – 1 (A. Kokars); „atturas” – nav, 
NOLEMJ:

1. Apstiprināt iesniegto pieteikuma Satvers-
mes tiesai projektu, ko sagatavojis Zvērinātu 
advokātu birojs „Šķiņķis Pētersons” atbilstoši no-
slēgtajam juridiskās palīdzības līgumam.

2. Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
pielikuma „Administratīvās teritorijas, to adminis-
tratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 
31. punkta, ciktāl tas paredz Varakļānu pilsētas, 
Varakļānu pagasta un Murmastienes pagasta 
iekļaušanu Rēzeknes novadā (Rēzeknē), neatbil-
stību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam 
un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību 
hartas 4. panta trešajai daļai, 4. panta sestajai da-
ļai un 5. pantam.

3. Lūgt Satversmes tiesu atzīt Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma „Ad-
ministratīvās teritorijas, to administratīvie centri un 
teritoriālā iedalījuma vienības” 31. punktu, ciktāl 
tas paredz Varakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta 
un Murmastienes pagasta iekļaušanu Rēzeknes 
novadā (Rēzeknē), par neatbilstošu Latvijas Re-
publikas Satversmes 1. pantam un 101. pantam 
un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta tre-
šajai daļai, 4. panta sestajai daļai un 5. pantam un 
spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māri Justu 
parakstīt pieteikumu un organizēt pieteikuma ie-
sniegšanu Satversmes tiesā.

2. Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības 
„Varakļōnīts”.

1. Pieņemt no biedrības „Varakļōnīts” iedzī-
votāju savākto naudas līdzekļu ziedojumu EUR 
6350  apmērā.

2. Ziedojums izlietojams daļējai juridisko 
pakalpojumu apmaksai saistībā ar pieteikuma 
sniegšanu Satversmes tiesā, apstrīdot Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normu 
par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes 
novadam.

3. Par konkursu „Gaismas dārzs”. 

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs 
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Varakļānu novada iedzīvotāji 
nesamierinās ar Saeimas balsojumu

Pēc Saeimas balsojuma par Varakļānu novada iekļaušanu Rēzeknes novadā 
iedzīvotāji izteica priekšlikumu vākt ziedojumus, lai varētu vērsties Satversmes tie-
sā. Biedrība „Varakļōnīts” izveidoja ziedojumu kontu, un laika posmā no 26. jūnija 
līdz 10. augustam 200 uzņēmumi un zemnieku saimniecības, individuālie ziedo-
tāji un viņu ģimenes saziedojuši 6350 eiro. Paldies visiem ziedotājiem! Iespaidīgā 
summa un cilvēku aktivitāte pierāda, ka Varakļānu novada iedzīvotāji nesamierinās 
ar Saeimas balsojumu un ir gatavi cīnīties par savām tiesībām, par demokrātisku 
valsti. Jāpiezīmē, ka šim cēlajam mērķim bija ziedotāji no visas Latvijas.

Ziedojumu vākšana vēl turpinās līdz septembra beigām. Ziedojumus var 
ieskaitīt:

ASF „Varakļōnīts”
Reģistrācijas Nr. 40008032894
A/S Swedbank
konta Nr. LV71HABA0551048416192
ar norādi: novada interešu aizstāvībai
vai ielikt ziedojumu kastītē Ziedu veikalā, Kosmonautu ielā 8.

Varakļānu novada iedzīvotājiem šis ir milzīgs attīstības lēciens – domāšanā, 
iesaistē, atbildībā, pašapziņā. Viss, kas notiek, notiek uz labu. Atliek vienīgi izcīnīt 
pilnīgu uzvaru!

Biedrības „Varakļōnīts” valdes priekšsēdētāja Aina Jaunzeme

Varakļānu novadam sociālajā vietnē Facebook ir izveidota sava informatīva 
diskusiju un viedokļu apmaiņas grupa, kurā ikkatrs var dalīties ar ziņām, informā-
ciju, sludinājumiem, lasīt un diskutēt par novadam svarīgiem tematiem.

Ja esat Facebook lietotājs, lai pievienotos, 
ierakstiet Facebook meklētājā (gan datorā, gan 
mobilajā telefonā) „Varakļānu novada INFO 
grupa” un spiediet  „Pievienoties”.

Varakļānu novada dome 10. augustā 
apstiprināja advokātu biroja sagatavoto 
pieteikumu Satversmes tiesai par pie-
ņemto likumu „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums”. Pieteikumā tiek 
apstrīdēta Varakļānu novada teritorijas 
iekļaušana Rēzeknes novadā, konstatēti 
pārkāpumi Saeimas darbā likuma izstrā-
des procesā.

Likuma izstrādes gaitā Saeimas ko-
misija uzdeva pašvaldībai veikt iedzīvo-
tāju aptauju, kurā 84% iedzīvotāju izteica 
viedokli par Varakļānu novada teritorijas 
pievienošanu Madonas novadam. Do-
mes deputāti ar astoņām balsīm (no devi-
ņām) bija lēmuši līdzīgi. Atbildīgās minis-
trijas pētījums tāpat norādīja uz turpmāku 
saistību ar Madonas novadu. Pārkāpjot 
subsidiaritātes un labas likumdošanas 
principus, bez likuma izstrādes mērķiem 
atbilstošiem argumentiem, Saeima lēma 
par Varakļānu novada iekļaušanu Rē-
zeknes novadā. Pieteikumā Satversmes 
tiesai tiek lūgts atzīt šo likuma normu par 

neatbilstošu.
Pieteikums Satversmes tiesā ie-

sniegts 11. augustā. Viena mēneša laikā 
varētu būt zināms, vai pieteikums ir pie-
ņemts izskatīšanai, un tad jāgaida tiesas 
lēmums.

Paldies biedrībai „Varakļonīts”, lie-
lākajiem aktīvistiem –  Ainai Jaunzemei, 
Viktoram Vilkaušam, Janīnai Grudulei 
–  un citiem par dedzīgu Varakļānu no-
vada interešu aizstāvību, organizējot 
ziedojumu vākšanu juridiskās palīdzības 
apmaksai. 10.08.2020. Varakļānu novada 
dome ar lēmumu apstiprināja iedzīvotā-
ju ziedojumu pieņemšanu no biedrības 
„Varakļonīts” 6350 EUR apmērā. Paldies 
visiem idejas atbalstītājiem, kas ir spējuši 
iesaistīties ziedošanā, parādot skaidru at-
tieksmi pret pieņemto Saeimas lēmumu. 
Cerēsim uz ātru un taisnīgu lietas izskatī-
šanu Satversmes tiesā.

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētājs

PAR STIPRU NOVADU! 

DIEVKALPOJUMI  
VARAKļĀNU KATOĻU     
DRAUDZĒ AUGUSTĀ 

Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs 
uzņemšanas svētki.  
13.08. Atlaidu sākums, sv. Mise plkst. 
18.00, vesperes
14.08. sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00,
vesperes plkst. 18.30, sv. Mise  plkst. 
19.00, krusta ceļš plkst. 20.00
15.08. sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, 
lauku zāļu un augļu svētīšana
16.08. Dievmātes debesīs uzņemšanas 
svētku noslēgums
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, 
Euharistiskā procesija.
21.08. kapu pieminekļu svētīšana 
Varakļānu kapos plkst. 15.00 –16.00
22.08. Kapusvētki Varakļānu kapos.
 Sv. Mise Varakļānu baznīca plkst. 14.00
Aizlūgums par mirušo dvēselēm kapos 
plkst. 16.00
23.08. Parastā liturģiska laika posma XXI 
svētdiena.
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, bērnu 
Pirmā sv. Komūnija
30.08. Parastā liturģiska laika posma XXII 
svētdiena.
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, svētība 
skolu bērniem, studentiem, skolotājiem 
un skolu personālam.
Darba dienu svētā Mise no pirmdienas 
līdz piektdienai  plkst. 18.00, sestdienās 
plkst. 8.00 (izņemot 14.,15. augustu un 
kapusvētku dienu).

Varakļānu dekanāta dekāns priesteris 
Česlavs Mikšto

KATOĻU DRAUDZES 
KAPUSVĒTKI 

VARAKĻĀNU KAPOS
21. augustā plkst. 15.00 –16.00 
kapu pieminekļu svētīšana  
22. augustā kapusvētki  
sv. Mise  baznīcā plkst. 14.00;
aizlūgums par aizgājējiem kapos 
plkst. 16.00

Svecīšu vakari
3. oktobrī
Lielstrodu kapos    plkst. 15.00
Trizelnieku kapos    plkst. 16.00
Vecumnieku kapos plkst. 17.00
Cauņu kapos   plkst. 19.00

17. oktobrī
Varakļānu kapos    plkst. 17.00

Sagatavots pieteikums Satversmes tiesai
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Baļķi savā acī neredz...
„Rēzeknes Vēstīs" 10. jūlijā pub-

licētais M. Nizinskas (galv. redaktore) 
raksts” „Tā, kā grib prīkšnīks” pierāda, 
ka nerimst un nerimst epopeja par Va-
rakļāniem, bet ar dažu labu „rakstnieku” 
palīdzību neslavas celšana turpinās. Visi 
raksti, kas no tiem nāk, lai Varakļānus 
pievienotu Rēzeknes novadam, ir ne-
gatīvi un apsmejoši. Kāpēc tad Jūs tos 
sliktos tā velkat pie sevis tagad? Vai šeit 
neparādās balsu vākšana partijām nā-
košajās vēlēšanās?! Jā! Mēs paši dzīvo-
jam, strādājam, attīstāmies savā novadā 
un ar gaišām domām, cēliem mērķiem 
cīnāmies par nākotni. Lai vēsture dus 
pagultē, jādzīvo rītdienai. Liekat mūs 
mierā un ļaujiet dzīvot. Daudzi Latga-
les patrioti – kultūras darbinieki, redak-
tori, rakstnieki u.c. nemaz Varakļānos 
nav bijuši un nebūs, bet medijos gudri 
runā. Tas nekas, ka dzimis Latgalē, bet 
Varakļānu novadā nav ieguldījis neko. 
Pat savus īpašumus dažs nevar sakopt. 
Neviens nezinām, kas tālāk notiks mūsu 
mīļajā Latvijā. Paturēsim pie sevis visā-
dus apvainojuma vārdus: gan priekšnie-
kiem domātus, gan vienkāršiem iedzī-
votājiem. Vairāk skatīsimies uz sevi. Kā 
saka, „cita acīs skabargu redz, savā baļ-
ķi neredz”. Kā viena no naida kūrējām 
visu darba mūžu nostrādājusi Varakļānu 
pašvaldības ēkās, sniedzot pakalpoju-
mus, dzīvodama Rēzeknes novadā. ta-
gad pensionāre, nu ko tagad vajag?

Nizinskas kundze, Jūsu apvainoju-
mi Varakļānu novada domes adresē tā 
kā prasās pēc tiesu darbiem. Tāpat kā 

Bondara, – 55. Ar tādiem sadomātiem 
apmelojumiem Jūs nevis sevi izceļat, 
bet gluži otrādi - tas ir zemiski! Kas tad 
ir dome? Tie ir tie cilvēki, kurus mēs paši 
vēlēšanās esam izraudzījušies mūsu 
interešu pārstāvēšanai, tie, kuriem mēs 
uzticamies. Iedzīvotāji paši lēma un lems 
arī turpmāk, par ko balsot un vai vispār 
balsot. Nesenie politiskie notikumi ir pie-
rādījuši, ka mūsu valstī vairs demokrāti-
jas nav. Vienkāršo ļaužu viedokļi tiek at-
klāti nostumti malā, ar tiem nerēķinās ne 
valdība, ne Prezidents, ne Saeima.

Nizinskas kundze savā augstajā 
profesionālajā līmenī nesaprot, kas ir 
administratīvi teritoriālais, kas – kultūr-
vēsturiskais iedalījums. Latgales kultūr-
vēsturisko teritoriju problēma ne sākas, 
ne baidzas Varakļānos, bet tieši varakļā-
nieši tiek spiesti nest ekonomisko upuri 
latgaliskās identitātes vārdā. „Īsteno" lat-
galiešu attieksme pret Varakļānu novada 
ļaudīm jau tagad liek saprast, ka Rēzek-
nes novadā mēs būsim peramā zēna 
lomā. Jo Rēzeknes novada robežās ne-
būs lielpilsētas Rēzeknes budžets, tāpēc 
neceriet uz labāku dzīvi.

Padomju laikos bija darbs visiem, 
bija disciplīna, bija skolas un slimnīcas 
par baltu velti. Arī tā tagad ir vēsture. 
Kopš pirms 11 gadiem izveidojās Va-
rakļānu novads, Varakļānu pilsēta, pa-
gastu centri Stirniene un Murmastiene 
ir uzplaukuši kā skaists rozes zieds. Ir 
noasfaltētas gandrīz visas ielas, reno-
vētas visas pašvaldības ēkas un divas 
daudzdzīvokļu mājas, izveidoti skvēri un 

celiņi, nomainīts pils jumts un realizēti 
citi projekti. Arī šobrīd pilsētā tiek īste-
noti divi ļoti lieli projekti. Daudz negulētu 
nakšu projektu īstenošanā veltījis do-
mes priekšsēdētājs Māris Justs. Paldies 
viņam! Mums nav kauns, ka dzīvojam 
Varakļānu novadā. Varakļānu novads 
nevēlas atdalīties no Latvijas, arī no Lat-
gales nē. Lielākais vairums varakļāniešu 
nākotnē vēlas dzīvot, strādāt, saimniekot 
un attīstīties Madonas novada sastāvā, 
paliekot latgaliešiem.

Cīnāmies par esamību, un cīņa 
mums viena – par  Latviju! Tā mums ir 
viena un būs viena bez jebkādām iekšē-
jām robežām, regulējumiem. Varakļānos 
ir Saules pulkstenis, kas rāda virzienu 
uz gaismas pusi, uz vienotību, uz sadar-
bību, augšupeju un labklājību. Mēs gri-
bam saglabāt to, ko paši esam uzcēluši 
un veidojuši, kur darba vietas, kultūra un 
izglītība, kur rūpes par veciem cilvēkiem, 
kur mīlestība pret zemi un līdzcilvēkiem.

Cerēsim uz gaišiem saprātiem un 
loģiskiem lēmumiem. Lai mūsu novada 
un Varakļānu pilsētas īstie saimnieki uz-
var! Ne Lāčplēsis, ne Laimdota nepalī-
dzēs, bet paši gan.

Nizinskas kundzei iesaku apdomāt 
– vai Jūs kā cariene par ilgu neesat aiz-
sēdējusies redaktores krēslā. Vai kā pie 
„matuškas” jābrauc ar dāvanām?

Lai Dievs svētī gaišos, pareizos prā-
tus! Lai laba veselība visiem vīrusa laikā, 
jo mums vēl priekšā ļoooti daudz darā-
mā.

Vija Eiduka

Atgriežas vietējo iecienītais vei-
kals „mini top!"

Varakļānos apmeklētājiem 3. jū-
lijā atkal durvis vēra vietējo iecienī-
tais veikals „mini top!" Kosmonautu 
ielā 13A, kas ir otrais veikals „top!" 
Varakļānos. Veikals piedāvā vietējo 
ražotāju produkciju un „Vietējā top! 
gatavots" kulinārijas un konditorejas 
izstrādājumus. Atklātais veikals kopu-
mā nodrošinās13 darba vietas.

„Mums ir prieks, ka Varakļānos 
atkal varam piedāvāt iepirkties divos 
vietējos „top!" veikalos. Jaunajā vei-
kalā esam parūpējušies par plašāku 
sortimentu, un būs pieejami iemīļotie 
„Vietējā top! gatavots" kulinārijas un 
konditorejas izstrādājumi. Kā vietē-
jam uzņēmumam mums ir ļoti svarīgi 
atbalstīt arī vietējos ražotājus, tāpēc 

Pārtikas veikalu grupa
pircējiem piedāvājam AS „Lazdonas 
Piensaimnieks" piena produkciju, 
Barkavas gurķus no SIA „Aiva G", SIA 
„Brovar" dzērienus un daudzu citu ra-
žotāju un audzētāju produkciju. Vei-
kalu tīkla „top!" spēks ir tā pieejamībā 
un plašajā pārklājumā. Veikals „top!" 
ir Latvijas reģionu iedzīvotāju vietējais 
veikals," uzsver veikalu tīkla „top!" 
mārketinga direktore Ilze Priedīte.

SIA „Pārtikas veikalu grupa" ir 
100% vietējais uzņēmums ar Latvi-
jas kapitālu un viens no veikalu tīkla 
„top!" 13 partneriem. Kopumā SIA 
„Pārtikas veikalu grupa" atvēris sešus 
veikalus „top!" un divus „mini top!" 
astoņās Latvijas pilsētās: Cesvainē, 
Ilūkstē, Krāslavā, Lubānā, Maltā, Prei-
ļos, Varakļānos un Zilupē.

Jau 25 gadu garumā lauksaim-
nieki saņem pakalpojumus SIA „Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības 
Centra” fi liālē „Madonas konsultāciju 
birojs”. Patreiz, kad notiek administra-
tīvi teritoriālā reforma, daudzi zemnie-
ki jautā, ar kuru  biroju sadarbosimies. 
Neatkarīgi no novadu pārveidošanas 
arī turpmāk Varakļānu novada lauku 
uzņēmēji varēs griezties Madonas 
konsultāciju birojā.Tāpat būs iespēja 
apmeklēt Madonā rīkotos izglītojošos 
informatīvos seminārus, iespēju robe-
žās šāda veida pasākumi notiks uz 
vietas Varakļānos un Murmastienē.

Varakļānu novada lauku attīstī-
bas konsultante 

Janīna Grudule, 
mob. tālr. 26543747

Informācija 
lauksaimniekiem
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Ceļojums grāmatu pasaulē
„Lasīšana – ceļojums bez beigām. 

Garš, pat mūžīgs ceļojums, kura laikā 
cilvēks kļūst maigāks, mīlošāks un humā-
nāks” 

/Nīna George/

Šai dīvainajā pavasarī cilvēkiem tika 
ieteikts krīzes laiku īsināt ar grāmatu la-
sīšanu, bet ilgu laiku nebija iespējama 
lasītāju un visu bibliotēkas grāmatu  tik-
šanās. Nu jau bibliotēka  atvērta klātienes 
apmeklējumiem un gaida savus lasītājus. 
Pēc ilgāka pārtraukuma veikts arī kārtē-
jais jauno grāmatu iepirkums, lai būtu 
saistoša un noderīga lasāmviela.

Jo vairāk labu grāmatu iznāk, jo grū-
tāk izlemt, kuru izvēlēties, jo visām laika 
nepietiks tik un tā. Pienākumu visās dzī-
ves jomās daudz, darbs dzen darbu… 
izlasīt gribas vismaz oriģinālliteratūras 
jaunumus, bet reālā izvēle krīt vien uz 
dažiem. Lai  atvieglotu grāmatu izvēli, 
Murmastienes bibliotēka aicina no 2020.
gada 15. jūnija līdz 15. decembrim iesais-
tīties akcijā ,,Ceļojums grāmatu pasaulē”, 

izlasīt ieteiktās grāmatas, veidot norādīta-
jiem kritērijiem atbilstošo izlasīto grāmatu 
sarakstu un akcijas noslēguma pasāku-
mā dalīties iespaidos, pārdzīvojumos, 
grāmatu izvēles un lasīšanas pieredzē…

Lai veicas! Murmastienes 
bibliotēkas vadītāja Terēze

Informācija arī bibliotēkas 
Facebook lapā

Lasīšanas veicināšanas programma „Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija” šogad svin savu 
20. gadskārtu un piedāvā jauno, ekspertu iz-
raudzīto 28 grāmatu kolekciju no astoņām 
izdevniecībām! Tās ir: „Jāņa Rozes apgāds”, 
„Zvaigzne ABC”, „Liels un mazs”, „Latvijas 
Mediji”, „Pētergailis”, „Dienas Grāmata”, „Ami-
nori” un „Lietusdārzs”. Nelielajā kolekcijā pār-
stāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulko-
jumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, 
zviedru, somu, krievu, franču un katalāņu.    

Ieteiktās grāmatas palīdzēs bērniem, 
vecākiem un skolotājiem vieglāk orientēties 
bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu klāstā. 
Svarīgi, lai vecāki, gūstot prieku no kopīgās 
lasīšanas, kļūtu par lasīšanas popularizētājiem 
bērnu un pusaudžu vidū.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāji 
līdz gada beigām soli pa solim varēs iepazīt 
ieteiktās grāmatas, novērtēt tās, dalīties iespai-
dos par izlasīto, piedalīties noslēguma pasā-
kumā un saņemt arī balvas. 

Uz tikšanos  Murmastienes bibliotēkā!
Terēze Ivenkova,

Bibliotēkas vadītāja

Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2020 

LASI! 
ATBALSTI! 
IESAISTIES!
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Leģendārajam riteņbraucējam 
Vladimiram Ribakovam būtu 81 gads

Vladimirs Ribakovs piedzima 1939.
gada 20. jūlijā, Cakulu sādžā. Viņa vecāki 
pēc ticības bija vecticībnieki. Senči nāku-
ši no Krievijas, tēvs un māte bija kārtīgi 
zemnieki Cakulos, kur uzcelta māja, ie-
kārtota sava saimniecība. Bija ieplānojuši 
iekārtot Cakulos smēdi. To izjauca Otrais 
pasaules karš. Vecāki bija pierakstīti kula-
kos. Draudēja izvešana uz Sibīriju. Nosle-
pās! Neizveda!

Otrā pasaules kara laikā, kad atkā-
pās vācieši, pie Cakulu sādžas piecas 
dienas notika vācu – krievu kaujas. Ca-
kulos bija vācu 2. aizsardzības līnija. Vi-
sas mājas, kas bija uz austrumiem, tika 
nodedzinātas, arī Ribakovu māja. Palika 
tikai pirtiņa, kas atradās mežā netālu no 
upītes. Ribakovi apmetās pirtiņā: tēvs, 
māte un divi dēli.

Brāļi ziemā brauca uz Jumpravkalnu 
slēpot, tur varēja gan slēpot, gan braukt 
slalomu, gan lēkt no tramplīna.

Cakulos Vladimira Ribakova mājās 
bija iekārtota Medaļu istaba. Tur atradās 
medaļas un diplomi, ko pēc Vladimira 
sievas nāves meitas un mazmeitas no-
deva Viļānu muzejā. Vladimiru Ribakovu 
ievietoja Stirnienes pansionātā. Tur bija 
laba apkope (to atzina Vladimira apmek-
lētāji - draugi, riteņbraucēji no Rīgas).

Pēdējos savas dzīves gadus Vla-
dimirs kļuva neredzīgs. Pēc Latvijas Ri-
teņbraukšanas federācijas priekslikuma 
viņam piešķīra sportista pensiju. Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija plāno uzstā-
dīt pieminekli izcilajam sava laika sportis-
tam Varakļānu kapos.

Vladimira Ribakova dzīves laikā katru 
gadu tika rīkotas riteņbraukšanas sacen-
sības. Riteņbraukšanas tradīcijas turpi-
nās.

Viktors Briška

Vladimirs Ribakovs
1939. gadā dzimušais Ribakovs 19 reizes Latvijas čempionātā kāpis uz goda pje-

destāla augstākā pakāpiena, astoņas reizes bijis PSRS čempionāta medaļnieks.
„Vladimiru Ribakovu viņa laika biedri novērtē ne tikai pēc uzrādītajiem rezultātiem. 

Cienījamais vīrs bijis apveltīts ar harizmu. Viņš allaž bijis draudzīgs, spēja daudz jokot 
un nekad nav liedzis palīdzību citiem. Ribakova joki joprojām labā atmiņā visiem viņa 
laikabiedriem," rakstīts LRF paziņojumā. „Sportiskajā ziņā viņš sevi visspilgtāk spēja 
apliecināt individuālajos braucienos. Viņš lielu mūža daļu pavadījis Varakļānos, kur par 
godu cienījamam vīram tiek rīkots vietējais velomaratons. Kā goda pilsoni Vladimiru 
uztver arī viņa paaudzes Smiltenes iedzīvotāji. Šajā Vidzemes pilsētiņā Ribakovs pie-
dzīvojis daudz spilgtu mirkļu.

Pateicoties V. Ribakova meitai Nadeždai Smirnovai, Varakļānu Novada muzejā 
pastāvīgā glabāšanā nonāca vairāk nekā 100 diplomu par sportista iegūtajiem augsta-
jiem sasniegumiem riteņbraukšanā un LBSB „Vārpa” sabiedriskajā dzīvē. 

Droši vien to ir bijis vēl daudz vairāk. 
Līga Osipova, 
dok. sist. vad.   

Sportā ar visu sevi... 

Vēsturisko parku un dārzu die-
nas Latvijas pilīs un muižās šogad 
notika jau  otro reizi. Tās organizēja  
Latvijas Piļu un muižu asociācija 4. 
un 5. jūlijā ar mērķi  veicināt labāku 
izpratni par šo kultūras mantojuma 
daļu, sekmēt  dārzu un parku izpēti, 
veicināt vietējo tūrismu. Vēsturisko 
dārzu dienās piedalījās 27 Latvijas 
pilis un muižas, tajā skaitā arī Vara-
kļānu muižas pils. Apmeklētājiem 
šajās dienās piedāvājām ne tikai 
apskatīt pašu pili, bet arī piedalī-
ties izglītojoši – izklaidējošā foto 
orientēšanās spēlē „Izjūti Varakļānu 

Vēsturisko parku un dārzu dienas Varakļānos
parka sentimentu”. Apmeklētājiem 
tika izsniegta karte ar norādēm un 
veicamajiem uzdevumiem. Izpildes 
laikam nebija ierobežojuma, galve-
nais bija uzdevumu izpildes kvali-
tāte un pozitīvu emociju gūšana no 
pasākuma kopumā. Atsaucība bija 
liela, spēlē piedalījās vairāk nekā 70 
dalībnieku. Visi dalībnieki saņēma 
lielākas un mazākas balviņas par 
izrādīto atsaucību, entuziasmu un 
kvalitatīvu uzdevumu izpildi. 

Līga Osipova,
dok. sist. vad.       
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Uzdrīksties!
„Varakļānu novada 

kultūrizglītības biedrība” 
no 2019. gada oktobra 
līdz 2020. gada jūlijam īs-
tenojusi lielisku Jauniešu 
iniciatīvu projektu PuM-
PuRS ar devīzi „Uzdrīksties!”. Projekta 
mērķis – maksimāli samazināt priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 
Mērķauditorija – Varakļānu novada 5. – 
12. klašu skolēni, tai skaitā skolēni, kuri 
ir pakļauti priekšlaicīgam mācību pār-
traukšanas riskam. Dalībieki piedalījās 
trijās aktivitātēs ANIMĀCIJA – multfi lmu 
veidošana, DEJA – hip-hop  un klasiskās 
ģitāras spēle. 

21. jūlijā organizējām projekta nos-
lēguma pasākumu, kurā ar savām jaun-
iegūtajām prasmēm iepriecinājām  skatī-
tājus. Ar sajūsmu un interesi skatījāmies 
multfi lmu pirmizrādes. Projekta laikā 
četru jauno animatoru – Samantas Medi-
nieces, Amandas Ikaunieces, brāļu Ilvara 
un Daira Upenieku multenīte tika iesūtī-
ta valsts mēroga animācijas konkursam 
„Zaļais izaicinājums”. Darbs tika augstu 
novērtēts un jaunieši  apbalvoti ar II vie-
tas diplomu. 

Savukārt ar mierīgām un pieklusi-
nātām melodijām skatītājus iepriecināja 
jaunieši, kuri apmeklēja  klasiskās ģitāras 
nodarbības. Pasākuma noslēgumā ar 
jaudīgu mūziku un ritmiskiem soļiem tika 
izdancota Hip-hop dejas. Katra jaunieša 
acīs dzirkstījā prieks un gandarījums par 
paveikto.  

No sirds pateicos projekta dalīb-
niekiem par mērķtiecību, kuru izrādījāt 
projekta laikā un pedagogiem: anima-
torei- Anetei Grīnbergai, mūziķim – Arno 
Eversam un dejas pasniedzējai – Annai 
Zmeikinai par ieinteresētību un pacietību, 

Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests

darbojoties kopā ar mūsu jauniešiem. 
Biedrība oktobrī plāno organizēt 

jaunu nodarbību ciklu  šādās aktivitātēs: 
Klasiskās ģitāras spēle, Hip-hop dejas, 

Biznesa ideju darbnīca „Īzaicinājums – 
mans bizness Varakļānos”. Piesakies jau 
septembrī!

Ieva Melne-Mežajeva

Atsaucoties uz O. Eriņas rakstu 
2019.gada septembrī, kas ir dzimusi Stir-
nienē, netālu no manu vecāku mājām, 
gribu pastāstīt par saviem vecākiem un 
viņu likteni. Mani vecāki Meža-Eriņi tika 
ar visu ģimeni izvesti uz Sibīriju 1949.
gadā kā kulaki, jo bija bagāti. Tēvs bija 
kalējs, apsaimniekoja vairāk kā 30 ha 
zemes, bija 10 govis un četri zirgi, pļauj-
mašīna. Manus vecākus izveda kopā ar 
četriem bērniem un tēva brāli – nedzirdī-
go. Tēvs izsūtījumā, tas bija Tomskā, arī 
strādāja par kalēju, palīdzēja cilvēkiem 
– taisīja tādas bleķa plītiņas, uz kā ēst 
taisīt, izgatavoja mēbeles. Mani izveda 
ar vecākiem uz Sibīriju, kad man bija 2 
gadi.. Vēl Sibīrijā piedzima divi brālīši. 

Par savu dzimtu un tās tikumiem
Vecāki atbrauca uz Latviju 1957. gadā. 
Tētis nodzīvoja Stirnienē līdz 1982. ga-
dam, mamma - 2004.g. Es viņus un 
tēvabrāli aprūpēju. Mani vecāki, es, arī 
mans dēls regulāri gājām uz baznīcu, 
kas man palīdz.

Mūsu ģimene ir latvieši daudzās pa-
audzēs. Viņi gāja uz Stirnienes baznīcu, 
dziedāja baznīcas korī, arī es. Mani ve-
cāki laulāti Stirnienes baznīcā, tāpat kā 
viņu vecāki un vecvecāki. Arī es ar vīru 
esmu laulāta un dēls kristīts Stirnienes 
baznīcā. Tagad mani vecāki atdusas 
Stirnienes kapos, lai viņiem mūžīgā pa-
radīze! Lai Dievs mums visiem palīdz, 
tas Jēzus Kristus lai mūs svētī!

Es, Zinaida Cielava, beidzu Bebre-

nes veterināro tehnikumu 1967. gadā un 
strādāju par vetārsti Vidzemē. Atgiežo-
ties Stirnienē, apprecējos, bija māja no-
pirkta, no vecvecākiem mantotā zeme, 
mājdzīvnieki. Jau vairāk kā 15 gadus 
dzīvoju Varakļānos. Jau vairāk kā 20 
gadus esmu iesaistījusies Kritīgā radio 
brīvajā mikrafonā un dažādos saziņas 
līdzekļos.

Esmu katoļticīga un audzināta stin-
grajos katoļticības baušļos. „Vispirms 
meklējiet Dieva valstības un viņa taisnī-
bas, un tas viss pārējais būs piemests 
klāt."

Lai Dievs visiem palīdz un svētī!

Zinaida Cielava
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Pa Daugavas lokiem

„Varakļānu novada kultūrizglītības 
biedrība” no 2019.gada oktobra līdz 2020.
gada jūlijam realizēja divus LEADER pro-
jektus: Nr.19-05-AL23-A019.2206-000003 
„Aužam Varakļānos” un 201919-05-AL23-
A019.2206-000004 „Gleznojam Varakļā-
nos”. Līdzīgi projekti mums tiek īstenoti 
jau no 2017. gada. Atsaucība no dalībnie-
ku puses ir ārkārtīgi liela, diemžēl, šāda 
veida apmācības projektos vietu skaits ir 
ierobežots. Abos projektos piedalījās 19 
dalībnieki.

Audējas turpināja apgūt aušanas 
tehniskās lietas un praktiski auda pirts 
dvieļus, plecu lakatus, somiņas – tašiņas, 
jostas, lupatu paklājus, galda sedziņas. 
Nodarbības vadīja Ieva Melne-Mežajeva.

Savukārt gleznotāji nepadevās māks-
linieču izaicinājumiem un lieliski tika galā 
ne tikai ar savas idejas realizēšanu, bet 
arī izmēģināja roku gan ainavas, gan por-
tretu gleznošanā. Gleznotāji šajā projektā 
bija īpaši lutināti, jo nodarbības vadīja trīs 
lieliskas mākslinieces Jolanta Ābele, Vēs-
ma Ušpele un Vija Stupāne.

Jūnija beigās paši sev noorganizē-
jām svētkus, izveidojām izstādi ar aus-
tajiem darbiņiem un gleznām. Kopskats 
bija fantastisks, sajutāmies kā izlaiduma 
dienā – prieks, gandarījums un jaunas 
ieceres.

Ieva Melne-Mežajeva 

Aužam un gleznojam Varakļānos!

29. jūlija darbdienas rīts mūs sagai-
dīja ar drūmām, smidzinošām debesīm. 
Tomēr tas nespēja apslāpēt ceļot gribē-
tāju vēlmi iepazīt kaimiņu novadu dabas 
jaukumus, un tā Varakļānu novada pen-
sionāru biedrības rīkotā ekskursija Vara-
kļāni – Daugavpils – Krāslava – Varakļāni 
varēja sākties. Lai mēs zinātu ekskursijas 
secību, Aina izdalīja listes ar darba norisi 
un izmaksām.

Kā jau pie mums notiek, turpinot ceļu, 
lietus gāza kā no spaiņa un, raugoties 
ūdens straumītēs, vienam otram dūša 
saplaka kā caurdurts balons. Un kāds 
neaprakstāms prieks bija ieraudzīt gaišu 
debesmalu virs Preiļiem, saulīte mūs luti-
nāja visu dienu.

Pirmais mūsu ekskursijas objekts bija 
Daugavpils skrošu rūpnīca. Likās, ka mēs 
tiekam atsviesti pāris gadsimtus atpakaļ. 
Rūpnīca būvēta 1886. gadā un darbojas 
joprojām, lai gan ne ar tādu jaudu kā agrāk. 
Gids aizrautīgi stāstīja par ložu veidiem, 
bet man jēdzieni skrotis, renkuļi u.c. neiz-
sauca nekādas emocijas, jo ko tu padarīsi 
plānā galdiņa urbējam. Gida stāstījums 

Atpūtas parkā „Stalkers”.

par notiekošo procesu bija interesants: kā 
no 35 m augstā torņa, kura pašā augšā 
izkausē svinu, tālāk tas 3 sekunžu laikā līst 
lejā un iztek cauri speciāliem sietiem, sa-
stingstot veido dažādu izmēru lodītes. Pēc 
tam tās tiek šķirotas un sadalītas pa va-

jadzīgajiem lielumiem. Tas tā vienkāršoti, 
pēc manas saprašanas. Vislielāko jautrību 
viesa iespēja pašiem šaut mērķī. Piedzīvo-
jums uzsita īstu kaislību un smieklu vilni. 
Bet tornī, kas paskatoties likās bezgalīgs, 
uzkāpām tikai dažus metrus.
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vaska šūnas, vaska sveces, bišu vaska 
ziedes, hidrolātus – ziedūdeņus. Aplūko-
jām ārstniecības augu, cidoniju plantā-
cijas; ar piebildi, ka nekas netiek ravēts. 
Jauki, vai ne! Gar dārza malu sastādītas 
„paraugzālītes”, kuras visbiežāk aug arī 
pašmājās. Pēc necik ilga laika cienīgā 
gaitā ieradās runcis – asistents, kurš pie-
rādīja, ka kaķumētras tiešām ir domātas 
kaķiem. Malkojām piedāvātās tējas, no-
garšojām dažādo medu, mielojāmies ar 
„sirds biezeni” (vilkābele ar āboliem un 
kanēli) un sausserža ogām. Iegādājāmies 
tējas, ziedes, ziedūdeņus un stādus.

Krāslavas informācijas centra trešajā 
stāvā izvietota porcelāna leļļu izstāde. Tā 
ir ekskluzīva Olgas Gribules porcelāna leļ-
ļu izstāde, kad piepildās bērnības sapņi. 
Kolekcijā ir vairāk nekā 1500 daudzu pa-
saulē slavenu mākslinieku darinātas lelles 
no visas pasaules. Leļļu lielums ir no 3 cm 
līdz 1 m. Mākslinieki atveidojuši  daudzu 
slavenību prototipus – varējām atpazīt gan 
Čarliju Čaplinu, gan Merelinu Monro, prin-
cesi Diānu, pasaku varoņus u.c. Ar lielu 
interesi klausījāmies gides emocionālo un 
labestīgo stāstījumu par katru leļļu grupu.

Informācijas centra otrajā stāvā mums 
tika dota iespēja baudīt īsti latgalisku mal-
tīti – krāsnī čuguna katlā sautētu grūbu 
biezputru ar pamatīgu aizdaru, pašceptu 
maizi un kūku, un, protams, kur nu Lat-

Līdzīgi kā citās upju pilsētās, arī mēs 
izmantojām iespēju pavizināties laivā pa 
Daugavu gar pilsētas krastu. Laivu noma 
Beibuki iznomāja divas laivas. Mums, ma-
zākajai grupai, palaimējās laivot ar erudītu 
kapteini (vārds ir piemirsies). Daugavpilī 
viņa ģimene mīt jau trešajā paaudzē, un 
tāpēc viņa stāstījums par pilsētu, tās ap-
kārtni bija retrospektīvs, plašs, ar pama-
tīgam vēstures zināšanām. Uzzinājām, 
ka Daugavpilij ir pat sava Jeruzaleme, uz 
kurieni pārvietoja ebrejus, ka Grīvā dzi-
musi Marta Skavronska (vēlāk Krievijas 
ķeizariene Katrīna Pirmā), tango karalis 
komponists Oskars Stroks, tika pieminēts 
pat Rainis.

Daugavas spirgtais vējš aizdzina pē-
dējo miega un saguruma sajūtu, un mēs 
braši varējām turpināt ceļu uz atpūtas un 
izklaides parku Stalkers. Te bija vieta sir-
dij un dvēselei. Meža vidū vesela pasaku 
valstība, veidota galvenokārt no akmens, 
saulē gozējās krāšņš puķu grozs, netālu 
pūcītes apbrīno zirneklīti, turpat dīķītī go-
zējās baltās un rozā ūdensrozes, starp 
tām zivtiņas. Teiksmainā terasītē galdiņš 
gan jau bija rezervēts, bet tas netraucēja 
mūs pamieloties pie speciāli ierīkotajiem 
pusdienu galdiem; arī kafi ju varēja iegādā-
ties par vienu eiro, pārdevēja gan nebija, 
bet bija uzticēšanās. Lejā pie Daugavas 
ierīkota pludmale un laukumi aktīvā spor-
ta cienītājiem. Redzētais mudina atkal at-
braukt un veltīt ilgāku laiku visu veidojumu 
apskatei.

Bet mūsu ceļš jau līkumoja uz Va-
sargilišķu skatu torni, kas atrodas dabas 
parka Daugavas loki teritorijā. Te likteņu-
pei ir 8 lieli Daugavas loki, kuru garums 
sasniedz 4 – 6 km. Skatu tornis ir viens no 
augstākajiem koka skatu torņiem – 32 m. 
No augstuma mēs varējām redzēt divus 
lokus – neizsakāmi skaistus savā dabiska-
jā tecējumā.

Pēc skatu torņa apmeklējuma devā-
mies uz Slutišķu vecticībnieku lauku sētu, 
vietu, uz kurieni gājām ar bijību un cieņu. 
Vecticībnieki ir daudz cietuši un vajāti, 
draudzes locekļu skaits nav liels. Gide rū-
pīgi stāstīja par mājas iekārtojumu (māju 
saimnieki atdevuši muzeja vajadzībām), 
vecticībnieku apģērbu, ēdieniem, iera-
žām. Istabas austrumu pusē vienmēr stāv 
ikona, apsegta ar izšūdinātu dvieli. Pret 
ikonu nekad nedrīkst sēdēt vai stāvēt ar 
muguru. Gultā, kas istabā ir viena, gulē-
ja tikai saimnieks ar saimnieci, pārējie vai 
nu uz krāsnsaugšas, vai arī uz beņķiem. 
Mājas pretējā spārnā ierīkota maltuve un 
austuve, pārējās ēkās izvietoti saimniecī-
bā izmantojamie darba rīki.

Ierodoties zemnieku saimniecībā Kur-
mīši, mūs sagaida trīs lieli akmenī veidoti 
kurmji un pats saimnieks. Saimniecībā 
audzē dažādus ārstniecības augus, ražo 
ekoloģiskas zāļu tējas, bioloģiskas bišu 

Lavandu laukā.
galē bez tās – šmakovku. Pati saimniece 
iznāca pavērot, kā mums garšo vakariņas; 
ar uzslavām neskopojāmies. Drīz vien visi 
kļuva omulīgi, runātīgi, piesārtuši un ap-
mierināti. Pateikuši lielo paldies par cie-
nastu, devāmies ciemos pie keramiķiem 
Pauliņiem. Valdis Pauliņš par keramiķi 
strādā jau gandrīz 42 gadus. Šarmantajos 
keramiķa stāstos savijās tradīcijas un mūs-
dienu joki, interesanti notikumi no ekskur-
santu grupu apmeklējumiem. Mums bija 
iespēja iepazīt vāzes tapšanas procesu no 
māla pikas līdz mākslas darbam. Redzē-
jām arī īstu podu „kausēšanas” cepli, Val-
dis sīki izstāstīja, kā top melnās keramikas 
darbi, cik ilgi jākurina ceplis. Ciemojoties 
pie keramiķiem, sajutām viņu labestību, 
mīlestību pret savu darbu.

Noguruši, bet gandarīti, ka godam 
esam izturējuši 288 km garo braucienu, 
vēlā vakarā atgriezāmies mājās. Emocio-
nāli uzlādēti esam krietnam laika sprīdim 
un gaidām nākošo braucienu. Paldies 
Varakļānu novada pašvaldībai par atsau-
cību, paldies mūsu ekskursijas organizē-
tājai Ainai par ieguldīto darbu brauciena 
saplānošanā un organizēšanā!

Jautrā kompānijā lietderīgi pavadīto 
laiku baudīja ekskursante Maija

Foto: Aina Jaunzeme

Vecticībnieku lauku sētā.
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Varakļānu Cālis 2020
Šis gads ieviesis dažādas korekcijas 

mūsu dzīvē. Arī iemīļotais jauno vokālistu 
konkurss notiek nevis pavasarī, bet sau-
lainajā vasarā. Un tā 8. augustā Varakļānu 
kultūras namā savu vokālo pedagogu, ve-
cāku, radu un draugu pavadībā 7 mazie 
dziedātāji visus iepriecināja ar liriskām, 
jautrām, atraktīvām bērnu dziesmiņām.

Lielā Cāļa un Varakļānu Lapsiņas ie-
drošināti, viņi droši devās uz skatuves, lai 
parādītu savu varēšanu. Konkursa sāku-
mā uzstājās pagājušā gada Cālis – Patrī-
cija Saleniece.

Visi cālīši ieguva savu nomināciju un 
brīnišķīgus krekliņus:

- Smaidīgākais cālis – Una Rimša,
- Brašākais cālis – Gustavs Kalniņš,
- Saulainākais cālis – Elīna Tetere,
- Nopietnākais cālis – Marija Kluša,
- Košākais cālis – Baiba Šķēle,
- Jautrākais cālis – Beāte Ikauniece,
- Varakļānu cālis 2020 – Līga Vecozo-

la.
Paldies vokālajiem pedagogiem: Ar-

nim Seimanovam, Līvai Kančai, Agnijai 
Romanovskai par kvalitatīvo mazo vokā-
listu sagatavošanu konkursam! Paldies 
vērtētājām – Ērikai Matulei, Anitai Ikau-
niece un Samantai Stivreniecei! Paldies 
pašiem dziedātājiem par uzdrīkstēšanos 
un drosmi, paldies viņu vecākiem par uz-
mundrināšanu un ieinteresētību savu bēr-
nu izaugsmē!

A. Jaunzeme, teksts un foto

Mīlestība ir kā gaisma.
Tās maigumā uzplaukst zieds –
Bērniņš – vislielākais Brīnums.
Trausls kā ābeļzieds.
                     /Anita Anitīna/ 

Ik gadu vasarā Varakļānos tiek atzī-
mēti Mazo novadnieku svētki, lai godinā-
tu bērnus, it īpaši jaundzimušos, un 
radītu viņiem prieku. Arī šogad 22. 
jūnijā Varakļānu kultūras namā tika 
sveikts 21 mazulis, kuri 2019. gada 
laikā bija dzimuši Varakļānu nova-
dā. Jaundzimušo ģimenes sveica 
Varakļānu domes priekšsēdētājs 
Māris Justs, pasniedzot tradicionālo 
sudraba karotīti un mazu piemiņas 
dāvaniņu. Karotītes saņēma vecāki, 
bet to mazie īpašnieki saldi čučēja 
ratos, vai arī ērti iekārtojušies uz ro-
kas māmiņai vai tētim, kopā devās 
pēc balvas. Svētkus sirsnīgus darīja 
arī skanīgās un jaukās dziesmas, ko 
sniedza Varakļānu bērni Roberts Strods, 
Luīze un Beāte Ikaunieces, kā arī aizkus-
tinošu dziedājumu sniedza Agnese Solo-
zemniece un Marta Jaunzeme.

Savukārt 31. jūlijā tie bērni, kuri jau 

nedaudz pa-
augušies, kļu-
va bagātāki ar 
krustvecākiem. 
Varakļānu kul-
tūras namā tika 
atzīmēti svētki 
ģimenei – Bērnī-
bas svētki, kas 
rada prieku un 

bērnības atmiņas bērniem un vecākiem, 
krustvecākiem un mīļajiem līdzcilvēkiem. 
Šogad svētkos piedalījās astoņi mūsu 
novada bērni vecumā no 5 līdz 9 gadiem. 
Bērnus priecēja multfi lmu varoņi kaķis 

Toms un pele Džerijs, kā arī mūsu Vara-
kļānu lapsiņa. Gaviļniekus krustvecāki 
izšūpoja bērnības šūpolēs. Bērniem tika 
pasniegta Bērnības svētku apliecība un 
dāvaniņa, savukārt krustvecāki apliecinā-
ja svinīgo solījumu un saņēma „Krustve-
cāku apliecību” ar pienākumiem. Arī šajā 
pasākumā izskanēja jaukas un sirsnīgas 
dziesmas, ko sniedza Luīze un Beāte 
Ikaunieces, Roberts Strods un Samanta 
Stiuriniece. Pasākuma beigās visi svētku 
dalībnieki tika aicināti uz kopbildi.

Sirsnīgs paldies visiem svētku dalīb-
niekiem!

Varakļānu kultūras nams
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Darbs pats izmāca

Vasaras sadancis Varakļānos
...no zemes un saules
es laimi sev neprasu citu –
Tikai palikt līdz pēdējai elpai
dzīves, darba un vasaras vidū!
  (Ārija Elksne)

Vasaras sadancī Varakļānos lustīgus 
dančus un skanīgas dziesmas sniedza 
kolektīvi no Madonas, Krustpils, Riebiņu, 
Vārkavas un Varakļānu novadiem. Kon-
certā piedalījās Atašienes SDK „Pīlādzī-
tis”, vadītāja Rudīte Beinaroviča, Barkavas 
KN deju kopa „Zīles”, vadītāja Ilze Purple-
viča, Degumnieku TN deju grupa „Orhide-
jas”, vadītāja Ilze Purpleviča, Sīļukalna KN 
SDDG „Pagrieziens”, vadītāja Anita Upe-
niece, Sīļukalna KN vokālais ansamblis 
„Atbalss”, vadītāja Agnese Solozemniece, 
Vārkavas TN SDK „Odziņas”, vadītāja Elvī-
ra Āboliņa, Vārkavas novada vokālais an-
samblis „Melodīvas” un kapella „Večerin-
kas muzikanti”, vadītāja Līga Gžibovska, 
Varakļānu KN SDDK „Dardedze”, vadītāja 
Aina Jaunzeme.

Vasarīgās noskaņās tika lustīgi izdan-
cota sēnēs iešana, ziedu un putnu danči, 
dažādu tautu raksturdejas un latviešu tau-

Katram no mums ir 
sava aizraušanās – vieni 
dejo, citi dzied, nodar-
bojas ar daiļdārzniecī-
bu, remontē tehniku, 
šuj, ada un tamborē. 
Gunāram Puntužam 
patīk darboties ar koku. 
Viņš pēc specialitātes ir 
kokapstrādes inženie-
ris – tehnologs. Pirmos 
darba gadus nostrādājis 
savā specialitātē Līvā-
nos, atgriezās dzimtajā 
pusē, tad 8 gadus strā-
dāja Varakļānu patērē-
tāju biedrībā un nu jau 
24 gadus ir Varakļānu 
vidusskolas saimnieks. 

No darba brīvajos 
brīžos Daiga un Gunārs Puntuži krustu 
šķērsu kājām izstaigājuši pa visiem no-
vada ceļiem un taciņām, uzskaitīti 32 Lat-
galei tik raksturīgie sādžu krusti ceļmalās, 
kur iespējams, paremontējuši, sakopuši. 
Tā radusies doma atjaunot savu laiku 
novecojušos krustus. Šā gada pavasarī 
uzstādīts jauns krusts Kančos, būs arī 
Veipos. Par materiāliem pateicība Ārim 
Sparānam un Gaitim Kostukevičam.

Pirms diviem gadiem Gunārs nejauši 
intrnetā atradis informāciju par koka divri-
teņiem. Šopavasar, kad sākās Covid - 19, 

viņš īstenoja ideju un dažu mēnešu laikā 
sameistaroja savu koka riteni, tam ir pat 
nosaukums – Covid.

Ērts soliņš pie mājas, saliekamais 
krēsls – tas viss brīvajos brīžos savam va-
ļaspriekam paveiktais.

Un vēl! Vai Jūs zināt, cik saulespulk-
steņu ir Varakļānos? Noteikti teiksiet – 
viens! Bet tikai nedaudzi zina, ka Puntužu 
mājas pagalmā ir savs saulespulkstenis. 
Jau pirms diviem gadiem Gunārs realizē-
jis savu ideju – uzzīmēja skices, akmeni 
izkala akmeņkaļi, ciparnīca tapusi sadar-

bībā ar lielā Varakļānu saulespulksteņa 
autoru.

„Galva dota, lai domātu un darītu,” tā 
par savu ideju īstenošanu saka Gunārs 
Puntužs.

A. Jaunzeme, teksts un foto

tas dejas. Paldies visiem kolektīviem par kopā būšanu, lustīgu sadancošanos un sadzie-
dāšanos!

A. Jaunzeme, teksts un foto
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Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.
 (V. Brutāne)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu 

un esam kopā ar 
Ilonu Skuteli un viņas ģimeni, 
tēvu pāragri mūžībā pavadot.

Varakļānu novada pašvaldības 
kolektīvs

Pārdod smilti, melnzemi, 
dolomīta šķembas ar piegādi 

(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas).

tel: 29219120

Ceļi tik īsi, tik bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpes.
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpamas sāpes.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ilonai Skutelei un tuviniekiem, 

tēvu mūžībā pavadot.
Varakļānu Novada muzeja kolektīvs

Vieglu taku, raitu soli,
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu,
Kopā mūžu dzīvojot.

Sirsnīgi sveicam
PAULU JUKŠINSKU un 

AINĀRU SVILĀNU, kopīgo dzīves 
ceļu uzsākot!

Kosmonautu ielas 13 kāpņu 
telpas kaimiņi

Mēs Tev dāvinām ceriņus zilos,
kuros ievijies cerību rīts.
Mēs Tev dāvinām rītu, 
jaunu un neiepazītu.
Mēs Tev dāvinām vakaru,
siltu un bezgalīgu…
Mēs Tev dāvinām bērza galotni
ar visām debesīm…
Mēs Tev dāvinām debesis zilas,
kurās dvēselīti sasildīt…

Sirsnīgi sveicam AINU JAUNZEMI nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Lai vienmēr ar Tevi labi cilvēki, smaidi, dzīvesprieks un dvēseles miers!

Varakļānu novada pensionāru biedrība „Pīlādzītis” 

Lai Tev vienmēr un visur veicas  –
…katru dienu pa domai, pa teikumam,
gaismas staram un atklāsmes brītiņam,
katru dienu pa atziņai prātīgai, 
kas ievijas gudrības audumā,
katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 
smaidam siltam un  vārdam sirsnīgam, 
katru dienu pa prieka brītiņam,
kas ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā.

Vissirsnīgākie sveicieni 
AINAI JAUNZEMEI skaistajā dzīves 

jubilejā!  Vēlam stipru veselību, 
možu garu, izturību un daudz 

saulainu, mīlestības pilnu brīžu.

Varakļānu kultūras nama 
SDDK  „Dardedze” 
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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


