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Mums ticis viszilākais  ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums!
          /L. Vāczemnieks/

Mūsu Latvijai nozīmīgākie 
atceres un svinību datumi iezīmē-
ti rudens izskaņā – novembrī. Šajā 
mēnesī mēs pieminam savus brīvības 
cīņu varoņus un svinam valsts  dzim-
šanas dienu. Tie ir svētki katram, kas 
jūtas Latvijai piederīgs, bet tas ir arī 
pārdomu laiks. Šajos svētkos mēs ie-
dedzam svecītes par karavīriem, izka-
ram pie mājām sarkanbaltos karogus, 
ar smeldzi sirdī domājam par saviem 
tautiešiem, tuviniekiem, kas izkaisīti 
pa visu pasauli, apmeklējam svinīgus 
pasākumus, būtībā cenšamies radīt 
sevī  svētku sajūtu. Taču vislabākais, 
ko mēs katrs varam dot savai Dzimte-
nei – ikvienam sirdī, domās un darbos 
iedegties par savu Latviju, lepoties ar 
katru labo darbu, kas ikdienā paveikts, 
apzināties, ka mēs protam un varam 
strādāt!

Šajos nozīmīgajos svētkos  pateicos 
visiem Varakļānu novada ļaudīm, kuri 
strādā sava novada labā, kuri mīl savu 
novadu, kuri dzīvo šeit un domā gai-
šas domas. Novēlu, lai jums vienmēr 
ir atsaucīgas sirdis un darbīgas rokas! 
Veidosim mūsu mazo novadu kā krāš-
ņu koku, jo mēs katrs esam kā zars no 
šī koka, lai tam stipras saknes!

Patiesā cieņā – 
Varakļānu novada domes 

priekšsēdētāja M. Vilkauša

Mums ticis viszilākais  ezers,

Izzudusi miglas villaine, jūtama tikai tās 
gaisīgā smarža... Tieši šajā brīdī noliec savu 
silto delnu uz zemes, noliec un sajūti tās 
valgo dvašu... izjūti zemes siltumu ar savām 
basajām kājām, liec pēdu pie pēdas rasas 
skartajā zālē... vai tagad jūti? 
Tava zeme elpo, arī tās iekšienē kūsā dzīvība, 
tāpat kā tavā sirdī... 
Lepojies, jo tu esi pieskāries savai zemei – 
Tā ir tava Latvija! Paveries dūmakainajās 
debesīs un priecājies, ka esi Latvijai 
vajadzīgs, jo esi tās nākotne un cerība! 

Sveicam novadniekus 
Latvijas dzimšanas dienā, novēlot 

Lāčplēša stiprumu un drosmi, 
Laimdotas gaišumu un uzticību,

Spīdolas tiekšanos uz augšu!
Varakļānu vidusskolas kolektīvs

Tik skaistu kalnu mums nav
Mums mākoņi dzimst 
uz zemes
Blakām vītola atvasēm
Blakām stirnas bērniem
Un kad mākoņi salasās debesīs
Tie ir tie mūsu kalni
Kur mums augstu un balti domāt
Tāpat kā visiem citiem
 /Knuts Skujenieks/

Varakļānu novada 
iedzīvotāji un viesi!

Sveicam Latvijas Valsts 
svētkos!

SIA „JILLS’’ kolektīvs
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada domes 
ārkārtas sēde
2012. gada 4. oktobrī        
Nr. 11

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par izmaiņām Stirnienes pamatsko-

las amatu un mēnešalgu sarakstā 
2. Par dzīvokļa īres līguma laušanu
3. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa 

īpašuma Pils ielā 20-17, Varakļānos, īres 
tiesību izsoli

4. Par nekustamā īpašuma “Garsila” 
sadalīšanu

2012. gada 25. oktobrī  
Nr. 12

1. Par Varakļānu novada Goda pil-
soņa nosaukuma piešķiršanas kārtību.

2. Par Varakļānu novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas izstrādes uz-
sākšanu.

3. Nolikuma par Varakļānu novada 
amatiermākslas kolektīvu darbības fi-
nansēšanas kārtību apstiprināšana.

4. Par izmaiņām atsevišķos iestāžu 
amatu un mēnešalgu sarakstos.

5. Par valsts mērķdotāciju sadali 
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

6. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā.

6.1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
vieglatlētu, Londonas olimpisko spēļu 

dalībnieku Edgaru Eriņu; 
pensionētu sporta skolotāju un treneri 

Raimondu Jāni Sprūdžu;
lauku attīstības speciālisti Varakļānu 

novadā Janīnu Gruduli;
nevalstiskās organizācijas „Pieaugu-

šo attīstības projekts”  valdes priekšsēdē-
tāju Staņislavu Poči;

nevalstiskās organizācijas „Zemes bi-
tes” valdes priekšsēdētāju, skolotāju Edīti 
Gruduli;

sabiedriski aktīvus Varakļānu novada 
iedzīvotājus – Annu Salenieci, Ilzi Biksā-
ni, Veroniku Locāni, Ilzi Zepu, Jāni Vēve-
ru, Mariju Pastari;

Varakļānu vidusskolas skolotājus – 
Maiju Mālnieci, Ilzi Eiduku;

Varakļānu vidusskolas direktora viet-
nieku saimnieciskajā darbā Gunāru Pun-

tužu;
Stirnienes pamatskolas skolotājus – 

Valdu Eiduku, Ivetu Pauniņu;
Murmastienes pamatskolas skolotā-

jus – Modru Broku, Valdi Broku;
pirmsskolas izglītības iestādes „Sprī-

dītis” skolotāja palīdzi Maigu Zepu;
Sociālā dienesta valdītāju Ainu Kan-

ču;
pansionāta „Varavīksne”  lietvedības 

sekretāri Mariju Ščucku.
6.2. Apbalvot ar Pateicības raks-

tiem:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Varakļānu posteņa vadītāju Daini 
Skabu;

deju kopas „Vēlziedes”  vadītāju Va-
lentīnu Brišku;

pašvaldības centralizētās grāmatvedī-
bas galveno grāmatvedi Ilonu Skuteli un 
vecāko grāmatvedi Annu Mālnieci;

Stirnienes pamatskolas apkopēju Sil-
viju Grēveli;

pirmsskolas izglītības iestādes „Sprī-
dītis”  pavāres Annu Tāraudi, Līviju Stro-
di;

novada muzeja darbinieces Ingu Vil-
kaušu, Alīdu Madžuli;

zemnieku saimniecību „Sābri” (īpaš-
nieki Jānis un Daina Pelši);

zemnieku saimniecību „Kalnasēta” 
(īpašnieks Mārtiņš Mazurs);

zemnieku saimniecību „Madaras” 
(īpašniece Evija Kanča);

zemnieku saimniecību „Kārkli”  (īpaš-
niece Marija Kārkla);

zemnieku saimniecību „Bites”  (īpaš-
niece Maruta Greiškāne);

zemnieku saimniecību „Zemzari”  
(īpašnieks Jānis Naglis);

zemnieku saimniecību „Rasas”  (īpaš-
nieks Jānis Ščuckis);

piemājas saimniecību „Riekstiņi”  
(īpašniece Veronika Špura);

Margitu Rapp (Zviedrija);

Peter Paul (Šveice).
7. Par SIA „Varakļānu veselības ap-

rūpes centrs” maksas pakalpojumiem 
7.1. Atļaut SIA „Varakļānu veselības 

aprūpes centrs”  pielietot šādus ēdināša-
nas maksas pakalpojumu izcenojumus (1 
personai):

1.1. zupas virtuve – Ls 0,60;
1.2. pacientu ēdināšana 3 reizes die-

nā – Ls 2,00;  t.sk.  
1.2.1. pusdienas – Ls 1,10;
1.2.2. brokastis – Ls 0,45;
1.2.3. vakariņas – Ls 0,45;
1.3. kompleksās pusdienas – Ls 1,50.
8. Par naudas balvas piešķiršanu.
9. Par Ziemassvētku dāvanām.
10. Par zemes nomas līguma slēg-

šanu.
11. Par zemes nomas līguma pār-

traukšanu.
12. Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu.
12.1. Piemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa atbalsta pasākumu šādām per-
sonām: Svetlanai Popovai, Vilnim Galdi-
ņam, Inetai Ninikai, Ritai Upeniecei, Litai 
Ābeltiņai.

13. Par sociālās gultas pakalpoju-
mu līgumu slēgšanu.

14. Par atteikumu piešķirt vienreizē-
ju materiālo pabalstu.

15. Par pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā.

16. Par dzīvokļa Pils ielā 20-17, Va-
rakļānos, publisko īres tiesību izsoles 
rezultātiem.

17.  Par sociālās gultas pakalpoju-
ma līguma pagarināšanu.

18.  Par dzīvokļa īres līguma paga-
rināšanu.

19.  Par maksas samazinājumu iz-
pērkamajai zemei.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Projekta „Varakļānu 
novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas at-
tīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros notiek plānošanas dokumentu – attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma izstrāde. Dokumentu izstrādes procesā ir notikušas vairā-
kas darba grupas sēdes, aptauja par  novadā dzīvojošo iedzīvotāju redzējumu 
par novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām problēmām un iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī apzināti viedokļi par novadā pieejamo pakalpojumu un infra-
struktūras kvalitāti. Aptaujas rezultāti ir pieejami www.varaklani.lv sadaļā projekti. 

Plānošanas dokumentus izstrādā SIA „Geo Consultants”

IEGuLDĪJuMS TAVĀ NĀKoTNē!

EIRoPAS SAVIENĪBA
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M. Vilkauša,
Domes priekšsēdētāja

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – 
noteikumi, nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanas 
kārtību Varakļānu novadā administratī-
vajā teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem.

2. Lai pieteiktos vienreizējam no-
dokļu atbalsta pasākumam, nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs, turpmāk – 
nodokļa maksātājs, sākot ar 2012. gada 
1. oktobri iesniedz Varakļānu novada 
pašvaldībai, turpmāk – pašvaldība, ie-
sniegumu (rakstveidā, vai arī izmantojot 
portālu www.epakalpojumi.lv) par pie-
dalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā 
atbilstoši 28.08.2012. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 600 „Nodokļu atbalsta 
pasākuma īstenošanas kārtība” noteik-
tajai kārtībai un iesniegumu veidlapām. 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 5
Par nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodoklim Varakļānu novadā                                                 
                       Izdoti saskaņā ar  Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4. panta,otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 46.  pantu  

3. Lai aizpildītu 2. punktā minēto ie-
sniegumu nodokļa, maksātājs iesniedz 
pašvaldības   Nekustamā īpašuma no-
daļai informācijas pieprasījumu par ne-
kustamā īpašuma nodokļa pamatparā-
du un ar to saistītajiem maksājumiem. 
Nekustamā īpašuma nodaļa 10 darba 
dienu laikā pēc informācijas pieprasīju-
ma saņemšanas nosūta nodokļa mak-
sātājam informāciju, kas nepieciešama 
iesnieguma aizpildīšanai.

4. Pašvaldības dome 30 dienu laikā 
no dienas, kad saņemts noteikumu 2. 
punktā minētais iesniegums pieņem lē-
mumu par nodokļa atbalsta pasākuma 
piemērošanu vai pieņem lēmumu par 
atteikumu piemērot nodokļa atbalsta 
pasākumu Nodokļu atbalsta pasākuma 
likuma noteiktajā kārtībā.

5. Pašvaldības dome var atcelt lē-
mumu par nodokļa atbalsta pasākuma 
piemērošanu Nodokļu atbalsta pasāku-
ma likuma noteiktajos gadījumos.

6. Nodokļa atbalsta pasākuma ie-
tvaros nokavējuma naudu dzēš saskaņā 
ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 
10. pantu.

7. Nodokļa atbalsta pasākuma ie-
tvaros veicamie nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi tiek veikti likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta 
noteiktajā kārtībā.

8. Pašvaldības domes lēmums, kas 
pieņemts nodokļa atbalsta pasākuma 
ietvaros, pārsūdzams Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 46. panta no-
teiktajā kārtībā.

 Saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim  Varakļānu novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības 1. 
pamatojums

Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais 
stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos nodokļu 
maksājumus, ir nepieciešams meklēt risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu maksātājiem 
noteiktā periodā segt savas nodokļu saistības. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai 
vienlaicīgi palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus un arī atbalstītu nodokļu maksātāju 
pielāgošanos krīzes radītajiem izaicinājumiem. Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreizējs 
pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam 
brīdim samaksā nodokļu pamatparādu.

Īss projekta satura izklāsts2.  Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma 
likuma 4. panta,otro daļu. Saskaņā ar šo pantu, ja pašvaldības dome likuma „Par 
pašvaldībām” 46. panta kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu tās administratīvajā teritorijā, nodokļu maksātājam ir tiesības 
iesniegt iesniegumu attiecīgajā pašvaldībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par 
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītajiem maksājumiem. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pašvaldība administrēs 
nodokļu atbalsta pasākumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Nodokļu maksātājs veic 
maksājumus ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības noteiktajos termiņos.

Informācija par plānoto 3. 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Grāmatvedības datiem, kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 14 
900  latu t.sk., nokavējuma nauda Ls 4300 lati. Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas 
rezultātā pašvaldības budžets var papildināties nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda 
apmērā Ls 10600.

Informācija par plānoto 4. 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits, kā arī pasākums veicinās 
nodokļu maksātāju maksātnespējas procesu skaita samazināšanos.

Informācija par 5. 
administratīvajām procedūrām

 Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa. Papildus 
administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas.
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Tās pašas pieturas, bet citas mājas
Tie paši koki, bet uzplaukuši pumpuri 
Tas pats vējš, bet citā virzienā
Tā pati grāmata, bet citos vākos
 Tas pats numurs, bet adresāts 
nesasniedzams
Tā pati deja, tikai citas mūzikas 
pavadījumā
Tie paši mirkļi, bet atceramies citādi katrs
Atkārtojas domas, tikai citos prātos
Tas pats sapnis, tikai mainās gadalaiki

15
Sandis Dozbergs
Gatis Gruduls
Kristiāna Krūmiņa
Diāna Pelša

18
Kārlis Arklons
Sarmīte Prauliņa
Daira Seržante
Dana Tuča
 
20
Andrejs Baikovs
Sindija Erele
Ieva Garanča
Diāna Prusakova
Mārtiņš Reinis
Ole Šaefers

25
Evija Bārbale
Intars Radziņš
Agnese Saleniece
Zanda Zepa

30
Jānis Mālnieks
Egita Medvecka
Andis Strods
Lienīte Vaļka

35
Evalds Mikulis
Jeļena Sauere

40
Sanita Nagle
Anna Sondore
Inese Suvorova
Andrejs Viška

45
Arnis Eiduks
Māris Pilaids

50 
Aivars Krišāns
Gunārs Puntužs
Guntis Rautenbergs
Jānis Vēvers

55
Tatjana Rēze
Antons Vilkaušs

60
Māra Eiduka
Vasilijs Hailovs

65
Valentīna Zaube

70
Alberts Naglis

75
Anastasija Bikovska

80
Matrjona Ivanova

85
Antoņina Putniņa
Vilis Sima

90
Antoņina Staudža
Paulīna Ščucka
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Darbs – visam pamats
Pēc 2009. gadā notikušajām pašval-

dību vēlēšanām par Varakļānu novada 
pašvaldības izpilddirektoru kļuva Māris 
Justs. Daudz bija devusi iepriekšējā dar-
ba pieredze Varakļānu pilsētas domes 
priekšsēdētāja amatā. Šajā laikā tika īs-
tenoti vieni no pirmajiem projektiem Vara-
kļānos – Rīgas ielas gājēju-riteņbraucē-
ju celiņš un apgaismojums; 

Varakļānu vidusskolas sporta zāle,
 sagatavots projekts un izstrādāta 

tehniskā dokumentācija Alternatīvās 
aprūpes centram’ 

Jāpiezīmē, ka ceļš līdz projekta īste-
nošanai ir ļoti garš – projekta pieteikuma 
un tehnisko dokumentu sagatavošana 
ilgst apmēram gadu.

Pēdējo gadu laikā veikts pamatīgs 
darbs: projekta pieteikumu sagatavoša-
na, tehniskās dokumentācijas sagatavo-
šana un saskaņošana ar dažādām valsts 
institūcijām, iepirkumu dokumentu saga-
tavošana  un iepirkumu procesa organi-
zēšana. un tikai tad notiek reāla darbība, 
sadarbība ar ES naudu administrējošām 
iestādēm un reālajiem darba izpildītājiem.

Vieni no lielākajiem projektiem, kas 
devuši pozitīvu nozīmi novada attīstībā, 
ir bērnu rotaļu laukuma labiekārtoša-
na un sporta laukuma rekonstrukcija 
Varakļānu pilsētā, Varakļānu novada 
pašvaldības 7 ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana, gājēju-riteņbraucēju 
celiņu un apgaismojuma izbūve Pils 
ielā, Latgales prospektā, Ausmas ielā, 
Stirnienes tautas nama un bibliotēkas 
rekonstrukcija, piebraucamā ceļa un 
stāvlaukuma izbūve.

Kā vienu no lielākajiem finansiālā 
apjoma ziņā var minēt projektu „Vara-
kļānu ūdenssaimniecības attīstības I 
kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
5432704,94. Māris Justs ir šī projekta 
vadītājs. Pašlaik būvniecība pabeigta, 
palikusi noslēguma pārskatu un atskaišu 
sagatavošana. Projekta ietvaros tika izbū-

Māris Justs.

vētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
ūdens ieguves un atdzelžošanas staci-
ja, ūdensvadu un sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstruk-
cija. Līdz ar šī projekta ieviešanu ūdens 
kvalitāte pilsētā ir kardināli uzlabojusies, 
sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
paplašināšanu privātmāju īpašniekiem ir 
dota iespēja pievienoties kopējai centrali-
zētajai sistēmai.

Šo projektu īstenošanā Māris kopā ar 
savu komandu ir ieguldījis milzum daudz 
darba un enerģijas. Reāli tas nes labumu 
mūsu pilsētai, novadam. Bez tam jāveic 
arī tiešie izpilddirektora pienākumi: trans-
porta koordinēšana, ikdienas saimniecis-
ko darbu plānošana, vadīšana un koor-
dinēšana, personāljautājumu kārtošana, 
darbs iepirkumu komisijā u.t.t.

Brīžiem liekas, kā viens cilvēks spēj 
tik daudz izdarīt. Māris atrod laiku arī ģi-
menei, darbam savā zemnieku saimniecī-
bā, aizrautīgi dejo vidējās paaudzes deju 
kopā. It visā, ko dara, cenšas iedziļināties, 
neskaita darba stundas, strādā līdz vēlai 
naktij, arī brīvdienās, ar savu entuziasmu 
aizrauj  pārējos.

Par Māri Justu varētu teikt, ka viņš ir 
cilvēks savā vietā un laikā.

Lai nepietrūkst enerģijas un spēka 
turpmākajā darbā un lai mums būtu vairāk 
tādu sava novada patriotu!

Aija Sčucka, Aina Jaunzeme
Foto – Aina Jaunzeme

IEGuLDĪJuMS TAVĀ NĀKoTNē!

EIRoPAS SAVIENĪBA
IEGuLDĪJuMS TAVĀ NĀKoTNē!

EIRoPAS SAVIENĪBA

Paziņojums par

Varakļānu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 
2035. gadam
izstrādes uzsākšanu

Projekta „Varakļānu novada 
pašvaldības administratīvās 
kapacitātes paaugstināšana” 

ieviešana
Varakļānu novada pašvaldība īsteno 

projektu „Varakļānu novada pašvaldības ad-
ministratīvās kapacitātes paaugstināšana” Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta ietvaros tika izveidotas divas jau-
nas štata vietas – vecākais datortīklu adminis-
trators un sociālais darbinieks.

Varakļānu novada domē ikdienā strādā 
un datortehnikas apkalpošanu veic datorspe-
ciālists Armīns Palms. Datortīkla administra-
tora darba pienākumos ietilpst apkalpot visas 
pašvaldības iestādes un uzturēt darba kārtībā 
datorprogrammatūras un tīklu infrastruktūru, 
veikt datortehnikas profilaktisko apkopi un citi 
pienākumi.

 Veco ļaužu pansionātā „Varavīksne” ar 
pansionātā dzīvojošajiem strādā sociālais dar-
binieks – Daiga Smeltere, kas sniedz palīdzību 
sociālo problēmu risināšanā, rehabilitācijas un 
personu spēju attīstīšanā.

Saskaņā ar Varakļānu novada do-
mes 2012. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 
12.2. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākša-
nu” ir uzsākta novada ilgstpējīgas at-
tīstības stratēģijas izstrāde, apstiprināts 
darba uzdevums un izpildes termiņi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir 
teritorijas ilgtermiņa attīstības plānoša-
nas dokuments, kurā noteikta novada 
ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie 
mērķi, attīstības prioritātes un teritorijas 
specializācija, kā arī noteiktas telpiskās 
attīstības perspektīvas.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīs-
tības startēģijas līdz 2035. gadam izstrā-
des uzdevumi ir:

noteikt Varakļānu novada ilg-- 
termiņa (līdz 25 gadiem) nākotnes re-

dzējumu – vīziju;
noteikt novada attīstības stra-- 

tēģiskos mērķus;
noteikt attīstības prioritātes;- 
noteikt telpiskās attīstības - 

perspektīvu, aprakstot un grafiski attē-
lojot vēlamo novada teritorijas telpisko 
struktūru.

Plašāka informācija par sabied-
rības līdzdalības iespējām attīstības 
plānošanas dokumenta izstrādē tiks ie-
vietota Varakļānu novada pašvaldības 
mājas lapā www.varaklani.lv.

Varakļānu novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
„Varakļānu novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde” ietva-
ros.
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Labākā Latgalē

Vineta Šminiņa.

oktobrī Latvijas Zobu higiēnis-
tu asociācija svinēja 15 gadu jubileju. 
Svinīgajā pasākumā Rīgā tika sumināti 
katra reģiona un galvaspilsētas labākie 
higiēnisti.

Pateicoties klientu aizpildītajām an-
ketām un atsauksmēm, kļuva zināms 
pats labākais speciālists, un Latgalē par 
vislabāko zobu higiēnisti atzīta VINETA 
ŠMINIŅA. Viņai piešķirta balva nominā-
cija „Zelta birste 2012. Lepnums Latga-
lē”.

Vineta Šminiņa pirmdienās strādā 
Varakļānu poliklīnikā, bet pārējās dienās 
Rēzeknes Veselības aprūpes centrā.

Laipna un smaidīga Vineta sagaida 
ikvienu pacientu, arī kolēģi viņu raksturo 
kā atsaucīgu un ļoti patīkamu cilvēku. 
Varakļānieši Vinetu pazīst ne tikai kā 
zobu higiēnisti, bet arī kā dziedošās Šmi-
niņu ģimenes mammu. Pagājušajā gadā 
LNT rīkotajā šovā „Dziedošās ģimenes” 
Šminiņu ģimene ieguva trešo vietu. Vi-
neta uzskata, ka lielākais guvums ir jauni 
draugi un tā neaizmirstamā sajūta, saviļ-
ņojums, jūtot cilvēku atbalstu.

Vineta ir četru bērnu mamma. Eni-
ta mācās Rēzeknes J. Ivanova Mūzikas 
vidusskolas otrajā kursā par pianisti, Ro-
berta – Varakļānu vidusskolas 4. klasē, 
bet Ernests un Haralds apmeklē Vara-

darbs.
Runājot par savu darbu, par zobu 

higiēnas lielo nozīmi, Vineta Šminiņa 
stāsta:

„Vecāki ir tie, kuri bērnam iemāca 
zobu kopšanu, divi trīs gadiņi ir tas ve-
cums, kad mazais būtu jāved pie zobu 
higiēnista. Lai viņa pirmā pieredze ir 
zobu pulēšana pie higiēnista, nevis zobu 
raušana vai labošana. Zobu higiēnists 
pateiks, kurās vietā zobiņi sliktāk tīrīti, 
varbūt jāmaina zobu pasta vai birstī-
te. Daudzi vecāki varbūt nezina, ka par 
zobu higiēnista apmeklējumu bērniem 
no divu līdz 18 gadu vecuma nav jāmak-
sā, bet tie, kuriem ir 6, 7 un 12 gadi, pie 
zobu higiēnista var nākt divreiz gadā, jo 
tas ir laiks, kad mainās zobu sakodiens, 
kad piena zobus nomaina patstāvīgie 
zobi.

Agrāk uzskatīja, ka zobakmens vei-
dojas pēc 18 gadiem, bet pieredze rāda, 
ka tas var rasties arī 3 un 4 gadus ve-
ciem bērniem. Zobakmens rada agresī-
vu vidi, un ar laiku zobi sāk kustēties un 
krīt laukā. Tāpēc tīriet zobus!”

Sirsnīgi sveicam Vinetu ar iegūto 
nomināciju!

Pārpublicēts no
„Rēzeknes Vēstis” 18.10.2012.

Foto no ģimenes arhīva

kļānu bērnudārzu. Vinetas vīrs Ivars ir 
mūziķis, kurš, starp citu, mācījies kopā 
ar Gunāru Igauni un Artūru uškānu, viņi 
arī pamudinājuši Šminiņu ģimeni pieda-
līties šovā.

Vineta ir veselīga dzīvesveida pie-
kritēja, viņa labprāt nūjo un iesaka to 
darīt arī citiem, sevišķi tiem, kam sēdošs 

Ekskursija
oktobris ar tuvojošos lapkriti lika sa-

rosīties Murmastienes senioriem. Jāņa-
sētas Līvija paskubināja Silavu Vitāliju, 
zinot, ka viņš ir mūspuses aktīvākais tū-
risma cienītājs un arī organizētājs. Paldies 
Vitālijam Trušelim, ka nenolaidās rokas, 
sastopoties ar svārstīgiem cilvēkiem. Ar 
„Ceļavēja” mazo busiņu 18 ekskursanti 
19. oktobrī baudījām brīnišķīgu iespaidu 
pilnu dienu. Skaidrs, ka visi ļoti vēlējāmies 
labu laiku, un tāds arī mums tika dots. 
Ceļa mērķis Aglona.

Pirmā pietura – Bazilika. Sasmēlām 
svētavota ūdeni, es apmeklēju priestera 
Miķeļa Dukaļska kapu, iededzu svecītes, 
bazilikas kioskā katrs atrada sev ko derī-
gu, citi tāpat pasēdēja laukumā, domās 
palūdzoties, jo dievnams līdz 12-iem ciet 
remontu dēļ. otrā pietura – maizes mu-
zejs. Tur arī pie ieejas remontdarbi, bet 
bija daudz interesanta, ko redzēt. Tad 
apmeklējām kara muzeju, arī daudz inte-
resantu iespaidu. Pa to laiku diena sāka 
skaidroties un mēs braucām uz Kristus 
Karaļa kalnu. 

Tikko nopirktajā žurnālā A12 izlasu 
interesantu rakstu – „Latvijai ir sava kara-

liene Marta” – 13. gs. Mindaugs apvienoja 
baltu zemes, tā liekot pamatus Lietuvas 
lielvalstij. Viņš pieņēma kristīgo ticību un 
nokristīja tautu. 1253. g. 6.VII Romas pā-
vests Innocenta IV Mindaugu kronēja par 
Lietuvas karali. Līdztekus bija kronēta arī 
Marta (lietuviski – Morta) – par karalie-
ni. Vēsturiskās liecības norāda uz to, ka 
Marta ir no Aglonas. Domu biedru grupa 
no Latvijas un Lietuvas nolēmusi īstenot 
ideju – karalim Mindaugam un karalienei 

Martai Aglonā  pēc pāris gadiem uzbūvēt 
pieminekli. Pieminekļa mets redzams žur-
nālā.

Te man gribas vilkt paralēles starp se-
natni un tagadējo KK kalnu. Šī vieta senlai-
kos tikusi saukta par Karaļa kalnu. Netālu 
atrodas arī Madelānu pilskalns. Kā vēsta 
leģenda, karaļa Mindauga sieva Marta bi-
jusi Madelānu pilskunga meita. Jau pēc 
Martas nāves (mirusi 1262.) Mindaugs 
ar abiem mazgadīgajiem dēliem (Ruk-
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Turpinājums 8. lpp.

li un Rupeiķi) devies pie sievas radiem, 
bet ceļā Lietuvas augstmaņi Mindaugu 
un abus dēlus nogalinājuši (1263. g. 12. 
sept.). Lai izprastu sakarības, jāpalasa 
minētais raksts žurnālā A12 „Ceļš uz Lat-
gali” (VII/VIII-2012).

Esam zilo ezeru zemē! No kalna pa-
veras brīnišķīgas ainavas, meži, ezeri, bet 
skats jāatrauj no šīm burvīgajām tālēm, jo 
acis nepacietībā steidz tvert cilvēku radīto 
brīnumu. Interesanti ieejas vārti, pie tiem 
apmeklētājus sagaida divi eņģeļi, kuru 
garie, slaidie spārni tiecas debesīs un, 
vērojot tos, arī mūsu skati tiek pacelti pret 
Aglonas zilajām debesīm. Balto, slaido 
bērzu grupiņa, iekrāsota rudenīgi oran-
žajos toņos, daudzsološi aicina tālāk. 
Piestājam pie informāciju stenda, bet ne 
jau lasīt esam braukuši šos 100 un vairāk 
km. Acis kāri tver apkārt redzamo skais-
tumu, cenšamies to iemūžināt, uzticoties 
fototehnoloģijām. Informācija nāk no da-
žādiem avotiem.

Karaļa kalna atdzimšana sākusies no 
2000. gada, kad jau aizmirstā vēsturiskā 
vieta (20 ha platībā) nonāca Jāņa un Vi-
jas Stupānu ģimenes īpašumā. Atbrīvojot 
aizaugušo vietu no kokiem un krūmiem, 
purvainajā vietā izrokot dīķus, Jānim sā-
kotnējā iecere (šeit celt ģimenes māju) 
mainās. Stupāni lemj, ka šī skaistā vieta 
piederēs nevis viņiem vien, bet visiem un 
Dievam par godu. Strādājot pie vietas iz-
kopšanas, Jānim bijusi vīzija, ka te varētu 
būt kas līdzīgs Golgātas kalnam ar Pestī-
tāja skulptūru augšā. Kā tas bieži gadās, 
labas domas rod atbalsi un, liktenīgajā 
brīdī Jānis un ēriks satiekas. Abi saka, ka 
Dievs viņus savedis kopā. un  tā, patei-
coties Latgales uzņēmēja Jāņa Stupāna 
nojausmām un koktēlnieka, dziednieka 
ērika Delpera viedajiem redzējumiem, 
sākusies Karaļa kalna skulptūru parka 
izveide. Arī ogrē dzīvojošais koktēlnieks  
Delpers jau vairākus gadus lolojis sapni 
par Dieva dārza izveidošanu Latvijā. 

 2006. gada 16. septembrī tika uzstā-
dītas pirmās skulptūras. Jau tad runāja kā 
par brīnumu, bet uz šo laiku – fenomens! 
Viss tik skaisti, vidū uzkalniņā skaists lūg-
šanu namiņš. Šajā lūgšanu namā Dievu 
varēs sludināt ikviens kristīgās konfesi-
jas pārstāvis, noturēt dievkalpojumus (ē. 
Delpers). Skaistā rudens diena, saules ie-
krāsotas ainavas, krāšņie  celiņi, fascinē-
jošs koka skulptūru daudzums – ap 130 
(Bībeles personāži ar uzrakstiem), sajūta 
neparasta, it kā esi citā – bīnumpasaulē! 
Dieva darbi! Visiem, kuri veidojuši un tur-
pina veidot Karaļa kalnu, tas ir Mīlestības 
darbs. Svētīgs un svētīts (atziņa no int.). 
Tikai iepazīstoties ar informatīvajiem ma-
teriāliem (buklets), interneta vietnēs, uz 
vietas redzētajā (trāpījām talkas reizē, kad 

vairāki desmiti cilvēku rosījās Paradīzes 
saliņā), veidojas neliela apjausma par dar-
bu apjomu. Te sastapām arī Delpera kun-
gu. Izdevās parunāties, dabūjām autogrā-
fus bukletos. Todien Paradīzes saliņā tika 
iestādīti dekoratīvie kociņi Baltezera Ani-
tas Kazākas  (apstādījumu projektu auto-
re) vadībā. Milzums darbu paveikti 2011. 
gadā, kā redzams bukletā. No maija līdz 
vēlam rudenim tikušas organizētas talkas. 
Lielajās talkās strādājošo skaits sniedzies 
pāri simtam. Kristus Karaļa kalns ir veidots 
mīlestībā un pateicībā Kristum par uzvaru, 
par pestīšanu, par grēku piedošanu, par 
iespēju mīlēt un būt mīlētam. Visi kristieši 
ir viena Kristus draudze, un mēs, draugi 
Kristū vienojamies darbos, veidojot Die-
vam par godu šo parku, ceļam lūgšanu 
namu, tiltus, iekopjam parka vidi, lai Lat-
vija būtu skaistāka.(6.03.2011., skulptūru 
autors ē. Delpers)

uz Latgali, lai skatītu šo cilvēku mī-
lestības darbu, tagad brauc ekskursanti 
no visas pasaules. Latvijas, Latgales, 
Aglonas vārds tiek iznests pasaulē. Viesi 

no Vācijas raksta: „Šādu projektu, vai ko 
līdzīgu neviens neatkārtos. Tas ir vienrei-
zējs uz šīs zemes.” 

Par Kristus Karaļa kalnu, šo dāvanu 
Dievam, Jānis Stupāns un viņa ģimene 
saņēmusi pateicības rakstu no Vatikāna, 
no pāvesta Benedikta XVI. Tas apskatāms 
KK kalna informācijas centrā. 

Mājup braucot mēs vēl iegriezāmies 
Pelēču pagasta z/s „Kalni”, kurā specia-
lizējas ogu, augļu audzēšanā un to pār-
strādē. Pēc degustācijas varēja izvēlē-
ties kādu vīnu nopirkt. Preiļos piestājām 
pie miniatūrās karaļvalsts, vēl lielveikala 
apmeklējums. Priecīgi par iespaidiem 
pārbagāto dienu, tumsiņā jau bijām Mur-
mastienē. Paldies šoferītim Gunāram par 
pacietību, izdabāšanu mūsu vēlmēm visā 
dienas garumā.

„Tici sev un tev viss izdosies!” (Šos 
vārdus skulptūru autors ierakstīja Deivijai 
grāmatiņā „Kristus karaļa kalns”.)

    
  Valērija Solzemniece 

   Foto – Valērija un Deivija
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Jauni, talantīgi, muzikāli, atraktīvi – 
tā var raksturot bērnu un jauniešu piekto 
mūzikas svētku dalībniekus. Katram sava 
lielāka vai mazāka dziedāšanas un uzstā-
šanās pieredze, katrs ar savu skatījumu 
uz dzīvi, kopumā kvalitatīvs  dziesmu pa-
sniegšanas veids, kas gandarī gan pašus 
svētku dalībniekus, gan skatītājus.

To pašu var teikt arī par pasākuma 
vadītājiem – Armīnu Apeinu un Rinaldu 
Zepu. Piedalīšanās TV šovā „Dziedošās 
ģimenes” ļāvušas jaunajiem puišiem 
daudz ko mācīties – lieliski izveidota 
svētku programma, kurā varējām dzir-
dēt ne vien šo svētku dalībniekus, bet arī 
iepriekšējo gadu uzvarētājus, jauks hu-
mors, pārliecinošs uzstāšanās veids.

Svētku koncertā uzstājās pieci solisti 
un divi dueti, katrs dziedāja divas dzies-
mas. Kā pirmā uz skatuves nāca Katrīna 
Spridzāne. Katrīna dzied jau no bērnu 
dienām, piedalījusies dažādos konkur-
sos. Patīkami, ka viņā dziedāja tēva, Ed-
gara Spridzāna, komponēto dziesmu. 
„Mīlēt, degt un dzīvot” – vēlējums visiem, 
kuri ir kopā ar dziesmu.

Nedalītas simpātijas iemantoja Kalvis 
Mālnieks. Fascinēja viņa klavierspēle un 
oriģinālais dziesmas izpildīšanas veids. 
Par savām muzikālajām spējām viņš pa-
teicas mūzikas skolas skolotājām Agnijai 
un Agnesei.

Noslīpēts un pārdomāts bija Māras 
Tumanes un Baibas Greisles sniegums, 
vienīgais priekšnesums, kurā bija pado-
māts par dziesmas vizuālo tēlu.

Amanda Vingre ne tikai dzied, bet 
spēlē klavieres, ģitāru un saksofonu, mei-
tenei ir tālejoši mērķi – līdz pat Eirovīzijai. 
Lai izdodas!

Visu meiteņu sirdis iemantoja šar-
mantais, atraktīvais Kristaps Vēvers. Viņš 
piedalījies daudzos konkursos, spēlē 
grupā ‘Kivi”.

Ieva Grēvele dzied no 4 gadu vecu-
ma, beigusi bērnu mūzikas skolu, spēlē 
flautu. Līdz šim dziedājusi dažādos an-
sambļos un koros. Šis konkurss ir viņas 
lielā uzdrīkstēšanās.

Smaidīgais duets – Sanita Strode un 
Jānis Zeps – ar pirmajiem dziesmas akor-
diem iekaroja klausītāju sirdis. Viņu sirs-
nīgais dziedājums aicināja „kā bērnam 
vēl būt, priecāties un just”.

Jau svētku sākumā tika ievēlēta bal-
su skaitīšanas komisija, skatītāji aktīvi no-
balsoja par savu favorītu, un komisija va-
rēja sākt savu darbu. Pa to laiku varējām 
klausīties iepriekšējo gadu uzvarētāju 
sniegumu – uzstājās 2009. gada skatītāju 
simpātija Ilze Grēvele, 2010. gada skatītā-
ju simpātija Armīns Apeins un 2011. gada 
skatītāju simpātija ērika Kanča.

Lai skan Varakļānos!

Saprotams, svētki nevar notikt bez 
finansiāla atbalsta. Paldies visiem spon-
soriem: SWEDBANK, SIA „KAMIL PLuS”, 
Varakļānu Tirdzniecības Centrs, veikals 
„ZIEDu DĀRZS”, BTA apdrošināšana, 

ZS „ GABRIŠI”, SAuLES VEIKALS, SIA 
„AĻŅI AS”, oRIFLAME, SIA „LEKoN” 
veikals mini „ToP”. Dalībnieki saņēma šo 
uzņēmumu dāvanas, katra no iestādēm 
bija izvēlējusies savu simpātiju. Jauniešu 

Mūzikas svētku dalībnieki un sponsori.

Dziedošā Raģeļu-Zepu ģimene.

Māra Tumane un Baiba Greisle ar dejotājām.
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sniegumu vērtēja grupas „Bruģis” muzi-
kanti un Juris Ruļuks, liekot savas zvaig-
znītes, un kopējā žūrijas un atbalstītāju 
(SIA „KAMIL PLuS”, „ZIEDu DĀRZS”, 
Z/S „GABRIŠI”) vērtējumā sadalīja nau-
das balvas, trešo vietu piešķirot Amandai 
Vingrei, 2. vietu Ievai Grēvelei un duetam 
Jānis Zeps & Sanita Strode, 1. vietā – 
Kristaps Vēvers. Skatītāju simpātiju balva 
– Ievai Grēvelei.

Ļoti patīkami, ka mūzikas svētkos 

varējām klausīties arī LNT šova „Dziedo-
šās ģimenes” šā gada dalībnieku Raģe-
ļu-Zepu ģimenes sniegumu. Novēlam, lai 
viņiem veicas. Atbalstīsim balsojot!

Ar katru gadu šie svētki aug –  gan 
kvantitātes ziņā, gan kvalitatīvi. Milzīgs 
paldies kultūras nama darbiniekiem par 
izdomu un milzīgo darbu šo svētku or-
ganizēšanā! Svētki beigušies! Lai dzīvo 
svētki!

Aina Jaunzeme
Foto – Sindija Erele

Svētku vadītāji Rinalds Zeps un 
Armīns Apeins.

Sanita Strode & Jānis Zeps.

Kristaps Vēvers. Amanda Vingre.Skatītāju simpātija 
Ieva Grēvele.

Dzimusi 1991. gada aprīlī. 2011. 
gadā pabeigusi Jaņa Rozentāla Rī-
gas mākslas vidusskolu. Šobrīd studē 
Latvijas Kristīgajā akadēmijā Bībeles 
mākslu.

Gitai Palmai glezniecība vienmēr ir 
bijusi svarīga, neatņemama dzīves sa-
stāvdaļa. Jau divpadsmit gadu vecumā 
viņa pārsteidza vecākus ar skaidri no-
liktu mērķi pāris gadus vēlāk iestāties 
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidus-
skolā, kuru veiksmīgi pabeidza ar dip-
lomdarbu gleznošanā. Diplomdarbā 
tika attēlots vilciens. Vilcieni, kā māks-
liniece saka, ir tikpat neatņemama dzī-
ves sastāvdaļa kā gleznošana.

Pēc Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 
skolas beigšanas Gita Palma nevēlējās 
doties uz Latvijas Mākslas akadēmiju, 
kā to mēdz darīt daudzi, bet vēlējās 
pamēģināt ko savādāku. Tā pavisam 
nejauši meitene nokļuva Latvijas Kristī-
gajā akadēmijā, kur šobrīd cītīgi apgūst 
ikonu radīšanas prasmes. Kā māksli-
niece stāsta – ikonogrāfija ir kas pilnīgi 
pretējs glezniecībai, taču abas viena 
otru ļoti papildina, un abiem mākslas 
veidiem ir sava veida kopīgas saknes.

Māksliniece ir iemīļojusi gleznot 

Gita Palma

metāliskas lietas, automašīnas, vilcie-
nus, dažādas tehniskas lietas, kā arī 
neierastas klusās dabas un mazus, 
fragmentārus darbiņus, kuros redza-
ma, piemēram, malka tuvumā, ēkas, 
kāds augs, baznīcas, mazi portretiņi un 
dabas noskaņu studijas.

Gita Palma 
(fonā JRRMV diplomdarbs „Vilciens” 2011. gads).

Gita Palma uzskata, ka viņai vēl 
daudz jāmācās, lai spētu sevi uzskatīt 
par pilnvērtīgu mākslinieci, un nākotnē 
vēlās sasniegt arvien jaunus, sev uzstā-
dītus mērķus gan talanta izkopšanai, 
gan dvēseliskam baudījumam.
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Šogad Zemkopības ministrija kopā 
ar Valsts Lauku tīklu Latvijā 4 vietās rīko 
reģionālās konferences. Viena no tām 2. 
novembrī notika Madonā kultūras namā. 
Kultūras nama zāle bija pilna, jo te pul-
cējās lauksaimnieki ne tikai no Madonas, 
bet Cēsu, Jēkabpils un pārējiem kaimiņu 
novadiem. Pilnā zāle liecina par to, ka 
lauku zemju apsaimniekotājiem ir svarīgi 
zināt, kas sagaida Latvijas laukus nākošā 
2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Bija patīkami dzirdēt ministres uzstā-
šanos ar konkrētiem skaitļiem par pašrei-
zējo situāciju un viņas vīziju nākotnes plā-
niem. Neesmu ne lielo, ne mazo zemnieku 
pusē, esmu lauku pusē. Gribētos, lai mēs 
visi – lieli, mazi, vidēji, ierēdņi, pašvaldības- 
domātu, kā visiem kopā laukos būtu labi, 
katram atbilstoši savām interesēm būtu 
sava vieta, Laimdota Straujuma uzrunāja 
konferences dalībniekus. Ministre visas 
dienas garumā sekoja līdzi konferences 
darba gaitai, iesaistījās diskusijās, uzklau-
sīja katra zemnieka teikto un noslēgumā 
atbildēja uz ļoti daudziem jautājumiem.

Konferences dalībniekus Madonā 
sveica Madonas novada pašvaldības va-
dītājs Andrejs Ceļapīters, aicinot visus uz 
aktīvu darbu dienas gaitā un novēlot ik-
vienam lauku iedzīvotājam sekmīgu saim-
niekošanu. Madonā bija ieradušies pārējo 
ar lauksaimniecību saistītu institūciju vadī-
tāji. Lauksaimniekus par aktualitātēm in-
formēja Lauku atbalsta dienesta direktore 
Anna Vītola-Helviga, LLKC vadītājs Mār-
tiņš Cimermanis, Pārtikas un veterinārā 
dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, 
Valsts augu aizsardzības dienesta Vidze-
mes reģionālās nodaļas vadītāja Vizma 

Reģionālā konference 
„Esi informēts un ražo laukos”

Bērziņa, Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras pārstāvis Armands Bikovskis, 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta pārstāve Andra 
utināne.

Konferences darbs Zemkopības mi-
nistrijas speciālistu vadībā noritēja trijās 
darba grupās. Grupu „Konkurētspēja un 
izaugsme” vadīja ZM Lauku attīstības 
departamenta vadītāja Liene Jansone, 
grupu „Tiešie maksājumi un tirgus pasā-
kumi” vadīja ZM Tirgus un tiešā atbalsta 
departamenta direktore Rigonda Lerhe, 
bet trešo grupu „Zināšanas” vadīja ZM 
Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšnieks 
Jānis Snakšis. Konferences dalībnieki 
varēja pēc izvēles iesaistīties tās grupas 
darba, kas viņiem piedāvāja noderīgāko 
informāciju.

Konferences sākumā ministre anali-
zēja situāciju Latvijas laukos, kur saimnie-
ko 83386 saimniecības, no tām 1073 ir lie-
lās saimniecības, vidējās – 3184, pārējās 
– 79129 mazās saimniecības, kas sastāda 
lielu īpatsvaru no kopējā skaita. Tiešmak-
sājumus saņem 604000 saimniecību.

Mums ir jāizšķiras, vai Latvijā sagla-
bāt visu savu lauksaimniecības zemi – 2 
miljonus ha (patlaban tiešmaksājumus 
saņem par 1,6 miljoniem ha), saglabāt 
to bērniem un mazbērniem un saņemt 
mazākus tiešmaksājumus, vai daļu ai-
zaudzēt. Jādomā arī par to, kā mazināt 
atšķirības starp bagātajiem un ne tik ba-
gātajiem cilvēkiem. Visu cieņu lielajām 
un vidējām saimniecībām, bet tiešmak-
sājumi ir radījuši milzīgu nevienlīdzību. 
Mums jādomā par to, lai pēc nākamajiem 
7 plānošanas gadiem būtu vairāk vidējo 

un lielo saimniecību. Nevaram aizvērt acis 
un neredzēt, kur ir mūsu darba ražīgums. 
Te mēs esam trešajā vietā no beigām. 
Gribētu panākt, lai pieaugtu ienākumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas. Katram ze-
mes ha ir jābūt izmantotam, ir jārada pie-
vienotā vērtība, jo mums nav citu resursu 
kā zeme un cilvēki, kas to grib kopt.

Runājot par attīstības virzieniem, mi-
nistre uzsvēra, ka ne tikai lauksaimniecī-
ba mūs var uzturēt, jādomā par nelauk-
saimniecisko uzņēmējdarbību. Turpmāk 
ir doma izveidot atbalsta programmu tieši 
mazajām un vidējām saimniecībām. Bez 
tam mazajām saimniecībām nopietni jā-
domā par kooperāciju. Tiek gatavotas 
vadlīnijas pašvaldībām, lai turpmāk iepir-
kumos varētu piedalīties vietējie ražotāji.

Vietējo attīstības grupu LEADER 
programmai nākamajā plānošanas pe-
riodā sola piešķirt vairāk naudas. Gribē-
tos, lai vairāk naudas atvēlētu mazajiem 
ražošanas projektiem, lai atbalstītu lauk-
saimnieciskos ražotājus. Liela uzmanība 
tiek veltīta zemes kreditēšanas program-
mai, arī turpmāk tā būs prioritāte. Smaga 
problēma pašreiz ir meliorācijas sistēmu 
atjaunošana un sakārtošana. Te vien-
nozīmīgi ir vajadzīgs valsts atbalsts, jo 
zemnieki vien to nevar paveikt. Ministre 
minēja, ka smags jautājums ir ES taisnī-
gi tiešmaksājumi, kur sarunas tuvojas fi-
niša taisnei. Nobeiguma sarunas Briselē 
sāksies 22. novembrī, kur Latvijas valsti 
pārstāvēs premjers Valdis Dombrovskis. 
Laba ziņa no ministres bija tā, ka 2013.
gadā tiešmaksājumi netiks aplikti ar iedzī-
votāju ienākuma nodokli.

Konferenci interesenti varēja vērot 
tiešraidē internetā. Darba grupās tika īsu-
mā iezīmētas vadlīnijas, kādi maksājumi 
varētu būt nākošajā plānošanas periodā 
un kādi atbalsta pasākumi būs pieejami 
lauksaimniekiem.

Janīna Grudule

12. – 13. oktobrī  paralēli krāsu pasā-
kumam Varakļānu vidusskolas piebūves 
daļā norisinājās plakātu veidošanas un 
maketēšanas pasākums Loesje. Piedalī-
jās: Zane Zalužinska, Marija Zepa, Annija 
Strode, Valdis Viška, Inuta Nagle, Līga 
Vectaudža, Loreta Šķēle. Pasākumu vadī-
ja viens no Loesjes patriotiem – Sergejs.

Loesjes būtība ir kolektīvi radīt po-
zitīvus tekstus, kas netiešā veidā izteikti, 
liktu cilvēkiem aizdomāties un paskatīties 
uz lietām savādāk, un atcerēties patiesās 
vērtības.

Loesjē mēs radījām saukļus:
pāršķēlās zeme un izdīga ideja;
tu esi tik radošs, cik ātri skrien Bolts;

Loesje 
Varakļānos

gad liek aizdomāties.
Annija Strode

Foto no skolas arhīva

ja vēlies, neļķe var būt arī zaļa;
es iegāju telpā un aizmirsu, kur ir 

durvis;
tava svece izdzisa, ņem manu lies-

mu; u.c.
Piektdienas vakarā tika radīti saukļi 

un apstrādāti speciālā programmā. To-
mēr ar tos viss nebeidzās. Vakarā, sēžot 
uz galdiem un ēdot cepumus pie tējas, 
skatījāmies 2 filmas. un tikai pēc 3.00 de-
vāmies gulēt skolas sporta zāles kabine-
tā, kur saimnieks bija sarūpējis gultas.

Nākošajā dienā, tas ir, 13. oktobrī, 
Loesje vadītājs ieveda mūs  fotogrāfēša-
nas noskaņās, salīmējām lielos plakātus 
un devāmies Varakļānu ielās, lai mēģinā-
tu, šos plakātus ietilpināt apkārtējā vidē.

Pēc pāris stundu darba grupās, at-
griezāmies skolā un prezentējām savu 
veikumu. Tas bija kaut kas savdabīgs un 
nebijis, tomēr gandarījums bija un vēl ta-
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Rudenīgā mākoņa izbrīns
Man delnā kaist kāds novēlojies ru-

denīgs saules stars. Šogad tas retāk kā 
parasti padraiskojas nu jau kailo koku 
zaros, iemet dzirkstošu gaismas sauju 
pelēcīguma nomāktajās cilvēku acīs, no-
glāsta, sargā to miglu arvien siltajā Latvi-
jas zemē un tūlīt paslēpjas aiz sarkstošo 
mākoņu blāķa. Tādā dīvaini tumšā laikā 
neatkarīgā Latvija dzimusi.

No rīta mēs atmostamies un nez 
kāpēc visbiežāk ieraugām pelēcīgumu, 
sajūtam drēgnumu, izdzirdam apnikušās 
skaņas... Bet izberzēsim acis, izstaipīsi-
mies labsajūtā, ieklausīsimies dzidrāka-
jos toņos! Pelēkā krāsa ir tikai fons dzī-
vīgi zaļajam, kaislīgi sarkanajam, priecīgi 
dzeltenajam un pat nosvērti brūnajam. Lai 
skatiens aizslīd pie šiem toņiem, lai apmī-
ļo kaut vai mazu punktiņu vai svītriņu uz 
sienas, segas, aizkara... un ja vēl uzpūtī-
sim siltu elpu un kaut domās noglāstīsim 
savus mīļos cilvēkus, dzīvnieciņus, lietas, 
drēgnums mums klāt tik vienkārši netiks. 
un tās apnikušās skaņas nemaz nav tik 
apnikušas – tās taču vēsta, ka ap mums 
virmo dzīvība. 

Varakļānos nav tādas vietas, kur ne-
virmo dzīvība – iestādes, veikali, ielas, 
baznīcas, soliņi... Cilvēki steidzas, gaida, 
strādā, lūdzas, iepērkas, mīl – dzīvo. Šajā 
Latvijas mazajā Varakļānu novadā dzīvo 
cilvēki, kuri gandrīz pazīst viens otru vaigā, 
kuri zina, kad  kaimiņam bēdas vai prieki. 
Taču pie mums dzīvo arī tādi CILVēKI, kuri 
ne tikai zina par bēdām, priekiem, bet no-
jauš par nepieciešamajām lietām, emo-
cionālo stimulu, ko viņi var sniegt, lai citi 
justos laimīgi. Zina, ka ir nepieciešamas 
izpalīdzīgas rokas, lai varētu viņu bērni 

priecāties. Varakļānu novads dzīvos un 
pastāvēs,  jo šeit dzīvo daudz CILVēKu, 
kuri sniedz savu artavu novadnieku labā. 
Tāpēc Latvijas dzimšanas dienā vēlētos 
pateikties atsaucīgajiem un mīļajiem cil-
vēkiem Varakļānu novadā.

Šogad pansionātā „Varavīksne” ie-
mītniekiem nebija laiks garlaikoties, jo 
uz visiem iemītnieku personīgajiem svēt-
kiem sociālais darbinieks Daiga Smeltere  
bija noorganizējusi dejotājus „Bokōnu 
Bryklenes” (vadītāja Dzidra Bruzgule), 
„Vēlziedes” (vadītāja Valentīna Briška), 
dziedātājus „Sidrablāses” (vadītāja Ag-
nija Strūberga), kora grupu „Reversium” 
(vadītāja Ieva Zepa), kuri labprāt sniedza 
koncertu mūsu šaurajam apmeklētāju 
lokam un iepriecināja ar savu klātbūtni. 
uzlādējuši pozitīvās emocijas, pansionā-
ta iemītnieki varēja vasarā atspirdzināties 
un cienāt cits citu ar bērza un kļavas su-
lām, ko mums vairumā piegādāja Guna 
Kostukeviča, un ne tikai – sievām un 
vīriem kājas ziemā nesals, jo pozitīvi no-
skaņotā Gunas kundze mums uzdāvināja 
daudzus pašadītu zeķu pārus, par kuriem 
mēs bijām priecīgi. Neaizmirst mūs arī no 
Rīgas – DPD kurjerpasta firma, kura uz 
Ziemassvētkiem iemītniekus lutina ar gar-
dumiem un siltiem džemperiem.

Varakļānos pirmsskolā „Sprīdītis” ir 
ļoti atsaucīgi bērnu vecāki. Vajag Jaunga-
dam egli – Ivars Ikaunieks egli piegādā. 
Vajag noskaņot klavieres – Ivars Šminiņš 
nekad neatsaka. Lai uzsāktu 1. septembri, 
bija nepieciešams pārnest mēbeles, nog-
runtēt, nošpaktelēt, noslīpēt, nokrāsot, Ai-
gars Kaufelds, Elmārs Salenieks, Gatis 
Čarpa, Inga Vilkauša, Andris Upenieks, 

Māris Justs, Lazda Nauris, Ilze Marinska 
pēc darba bija klāt un strādāja noputēju-
šām baltām mutēm.. Vai šis nav pelēkais 
fons dzīvīgi zaļajam, kaislīgi sarkanajam, 
priecīgi dzeltenajam, nosvērti brūnajam? 
Tādi CILVĒKI dzīvo mums apkārt! 

Mēs vienkārši neieklausāmies sevī 
un mēs sevī neielaižam šīs unikāli pozitī-
vās emocijas – palīdzība bez atalgojuma. 
Latviešu tautas ticējums vēsta, ka DoTS 
DEVēJAM ATDoDAS. Zenta Mauriņa 
rakstīja: „CILVēCES būtība – godāt un 
saudzēt ne tikai to, kas ir derīgs, ne tikai 
to, no kā mums nāk praktisks labums. Kur 
godā tikai to, kas derīgs un atmaksājas, 
brūk cilvēce.” 

Latvijai un tās novadiem ir dzimšanas 
diena. Parasti uz svētkiem dāvina dāva-
nas, bet Varakļānu novada lielākā dāvana 
ir šie CILVēKI, kas redz, jūt un saprot, kad 
steigties palīgā. Tāpēc Varakļānu novadā 
cilvēki dzīvos ilgi un laimīgi, jo starp mums 
dzīvo izpalīdzīgi, saprotoši un empātiski 
cilvēki. Lai visiem mūsu novada iedzīvo-
tājiem svētku sajūta iet caur pozitīvām 
emocijām, līdzcietību. Lai veselīgs dzīves 
uzskats, aktīva līdzdarbošanās un pozitī-
vas domas vada līdz klusajam Adventas 
laikam.

Paveries debesīs, kur pat drūmais 
mākonis, pārsteigumā sastindzis, klusē 
un aiztur salto lietu vai sniegu! Ne jau par 
saulstariem mākonis brīnās, bet laikam 
gan par latviešu tautas sīksto gara spēku, 
kuru tā satur sevī, it kā baidīdamās to pa-
laist brīvē.

Man delnā atkal kaist novēlojies rude-
nīgās saules stars...Tas savij gan mums 
personīgos šī brīža pārdzīvojumus, gan 
valstiski svarīgos svētkus.

Ilga,
 pansionāta un pirmsskolas vadītāja

Varakļānos darbu sākusi zupas virtuve 
„Dievs otru cilvēku nav radījis tādu, 

kādu es viņu būtu radījis. Nav devis man 
viņu par brāli, lai es pār viņu valdītu, bet 
gan – lai es, uz viņu raugoties, atrastu 
Radītāju. Dieva radītajā brīvībā otrs man 
kļūst par prieku, lai gan pirms tam viņš 
man bija tikai pūles un raizes...”

Dītrihs Bonhēfers (1906 – 1945)

Sākot ar šī gada 22. oktobri SIA „Va-
rakļānu veselības aprūpes centrā” (VAC) 
Pils ielā 25A, puspagrabstāva telpās ar 
Varakļānu luterāņu draudzes iniciatīvu 
un biedrības „Pieaugušo attīstības pro-
jekts” atbalstu darbu uzsāka ,,Zupas 
virtuve”. Pateicoties Borisa un Ināras Te-
terevu fonda labdarības iniciatīvai „Kop-
galds – siltas maltītes atbalsts,, finansē-
jumam – Varakļānu novada maznodro-

šinātajiem iedzīvotājiem pieejams jauns 
atbalsta pasākums. Trīs reizes nedēļā 
– pirmdienās, trešdienās un piektdienās 
no plkst. 11 līdz 13 iespēja baudīt siltu 
un sātīgu maltīti.

Šobrīd iepazīstamies ar kopgalda 
apmeklētājiem un līdzcilvēkiem, ku-
riem varam palīdzēt, tādēļ tiek aicināts 
ikviens, kuram nepieciešama palīdzība 
aukstajos ziemas mēnešos. Maltīti saga-
tavo VAC virtuves darbinieces Velta un 
Iveta, bet izdala brīvprātīgie darbinieki. 
Ar Sociālā dienesta Mobilās brigādes 
palīdzību sagatavotais ēdiens termosos 
tiek nogādāts pilsētas lauku reģionā, kā 
arī pilsētā apzinātajiem nespējniekiem.

Pateicība par finansējuma piesaisti 
un godprātīgu izlietojuma pārraudzību 
izsakāma biedrībai ,,Pieaugušo attīs-

tības projekts”. Vissirsnīgāko paldies 
saku Luterāņu draudzes valdei par garī-
gu un finansiālu atbalstu, Lībekas drau-
dzei un Helmutam Mihaelam Brauera 
(Helmut Michael Brauer) kungam par 
pārtikas konservu un ievārījuma ziedo-
jumu, zviedrietei Margitas Rappas (Mar-
git Rapp) kundzei par virtuves un galda 
trauku ziedojumu, Kostukevičai Gunai 
par ziedotajiem dārzeņiem, visbeidzot 
Varakļānu novada domei par komunālo 
izdevumu apmaksu. Saku lielu paldies 
Ingai un Aivaram par telpu labiekārtoša-
nas darbiem.

Jaunās un labi iekārtotās telpas brī-
vajā laikā ir iespējams izmantot kā sa-
nāksmju vai privātu pasākumu norises 
vietu.

Lauma Ikše
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Šis konkurss tika izsludināts pēc 
kultūras darbinieces Kristīnes Strodes 
ierosinājuma, galvenokārt, Varakļānu 
novada kalendāra 2013 veidošanai. Ka-
lendārs jau pamazām top, jo ir nodots 
iespiešanai tipogrāfijā. Ņemot vērā to, 
ka konkurss tika izsludināts tikai rudenī, 
necerējām, ka būs samērā liela atsaucība 
– pieteicās 13 dalībnieki, kopskaitā ar 104 
fotogrāfijām. 

Vērtēšanas komisijai nācās krietni 
papūlēties, lai atlasītu kvalitatīvākās bil-
des. Īpaši daudz bija rudens gadalaika 
fotogrāfiju, vismazāk ziemas un agrā pa-
vasara. Gala rezultātā visas kalendāram 
nepieciešamās bildes atbilstoši gadalai-
kiem  nemaz neizdevās iegūt no konkur-
sa pretendentu iesūtītajām. Tāpēc komi-
sijai nācās lūgt fotogrāfiem vēl papildus 
bildes, kuras gan netika vērtētas konkur-
sa ietvaros un balvas netika piešķirtas 
par vēlāk iesūtītajām fotogrāfijām.

Konkursa nolikumā paredzētās bal-
vas tika piešķirtas tikai konkursa pre-
tendentiem un ne tikai par kalendārā 

Lai skan Varakļānos!Tā varētu teikt par piemājas saimnie-
cības „ozoliņi” saimniekiem.

90. gados, kad bruka un izjuka visas 
saimniecības un kolhozi, arī Murmastienē 
gāja karsti. Visi gribēja par pajām iegādā-
ties kādu traktoru vai zemi, Lilija Kiceja ti-
kai spītības dēļ paņēma fermu. Pašai vie-
na gotiņa un pūrā vēl nāca 3 no fermas, 
kuras nevienam nebija vajadzīgas. Tātad 
ferma un 8.4 ha zemes – tāds bija sā-
kums. Piekritīsiet, nekā rožaina, taču jau-
nā ģimene nepadevās. Tā kā pie fermas 
zemes, kur ganīt lopus, maz, to nomā 
no pagasta, iznomā arī kaimiņi, tik un tā 
lopi ziemu un vasaru jābaro, jo pļavas un 
zeme atrodas 7 km no fermas. Pašreiz 
fermā ir 80 govis un 50 jaunlopi.

„Caur kūti ir izgājuši visi,” tā jokoda-
mās saka Lilija. Vecākā meita oksana 
pēdējo gadu mācās Rēzeknes Augstsko-
lā. Viņa kopā ar vīru ir lielākie palīgi. uz 
viņiem var paļauties arī tad, ja ir nepie-
ciešamība kaut kur aizbraukt, paciemo-
ties vai iepirkties, atslēgties no ikdienas 
rutīnas.

Vidējā meita Dita beigusi maģistratū-
ras studijas Daugavpilī, strādā datordizai-
na specialitātē, tāpēc uz mājām atbrauc 
retāk. Arī jaunākās meitas Gretas ikdiena 
vairāk saistīta ar Rīgu, viņa mācās Rīgas 
Kultūras koledžā, būs reklāmas un sa-
biedrisko attiecību speciāliste.

Kas grūti nāk, tas ilgi paliek

„ozoliņi” gadā nodod apmēram 300 
t piena, tas esot ļoti garšīgs. Teles tur 
ataudzēšanai, vēl ir 28 gaļas lopi. Pienu 
nodod Jēkabpils Piena kombinātam, ne-
esot nekādu problēmu, pat savu piena 
dzesētāju atveduši, naudu par pienu pār-
skaita regulāri.

Projekta „Lopbarības sagatavošana 
un zemes apstrādes efektivitātes uzlabo-
šana Lilijas Kicejas saimniecībā” ietvaros 
iegādāts traktors, siena grābeklis, kultiva-

tors, iekrāvējs – ikdienā ļoti nepiecieša-
mas lietas, lai visu lopbarību varētu sa-
vest pie fermas. „Govij piens uz mēles,” 
tā par kvalitatīvas lopbarības nepiecieša-
mību saka Lilija. Arī minerālvielas jādod 
visu gadu, kombikorms jābaro, barība ir 
dārga.

Laukos visas dienas vienādas – kā 
svētki, tā darba dienas – lopi jābaro, go-
vis jāslauc, bez saimniekiem to jau 7 ga-
dus godprātīgi dara arī strādniece Inese 
Kampāne. 

Liels ir lauku atbalsta konsultan-
tes devums visām saimniecībām. Janī-
na Grudule strādā ar entuziasmu, ir ļoti 
sirsnīga, pastāsta par visu jaunāko piena 
lopkopībā, aicina uz semināriem. uz viņu 
var paļauties, palīdzēs jebkurā situācijā.

Runājot par jauniešiem un viņu palik-
šanu laukos, Lilijas domas ir samērā pe-
simistiskas: „ Ko jaunie var iesākt laukos, 
ja nav atbalsta? Kredītus var paņemt ātri. 
Bet kā atdot? Ja nu bizness neveicas, ko 
tad? Lai iesāktu, nepieciešams kaut ko 
ieguldīt. Bez tā visa, protams, vajadzīga 
liela griba, apņemšanās un čaklas rokas. 
Tā visa mūsdienās ir pārāk maz. Cilvēki 
vairs negrib strādāt.”

Lilijas Kicejas piemājas saimniecībā 
strādā čakli ļaudis, paši sev pelna dieniš-
ķo maizi, uzcēluši jauku māju, kur visai 
ģimenei atpūsties un uzņemt ciemiņus. 
Lai izdodas viss iecerētais!

Aina Jaunzeme
Foto Lilija Kiceja

Ir noslēdzies foto konkurss 
„Gads Varakļānu novadā iedzīvotāju acīm”

iekļautajiem foto. Komisija centās izvēr-
tēt fotogrāfa veiksmīgi notverto mirkli un 
fotogrāfijas kvalitāti. Pašvaldība patur ie-
spēju šīs fotogrāfijas izmantot konkursa 
nolikumā noteiktajam.  Balvu fonds bija 
LVL 150. Šī naudas summa (dažāda lielu-
ma) tika sadalīta 10 pretendentiem. Kat-
ram pretendentam par to tika paziņots 
atsevišķi. 

Vērtējot konkursu, radās doma, ka 
konkurss jāizsludina jau šogad nākoša-
jam gadam, lai iesaistītu vairāk iedzīvo-
tāju un rezultātā iegūtu daudz vērtīgākas 
fotogrāfijas. Ja runājam par kalendāra 
veidošanu, tad tomēr jāizvēlas tēma, kā-
das fotogrāfijas ievietojam. 2012. gada 
kalendārā bija pārsvarā fotografētas  
pašvaldības iestādes,  2013. gadam izvē-
lējāmies novada dabas, ainavas bildes. 
Nākošajam – 2014. gada kalendāram 
tēma – notikumi, tradīcijas, pasākumi.
(Šajā konkursā šai tēmai atbilda tikai pā-
ris bildes.)  Tad nu ņemsim rokā fotoapa-
rātus un bildēsim valsts svētku pasāku-
mus, kopējo egles iedegšanu, Jaungada 

sagaidīšanu, saulgriežu svētkus, tautas 
tradīcijas utt. Nolikums nākošajā Vara-
kļonīša numurā. Konkursa ietvaros tiks 
izsludināts arī konkurss par retiem un in-
teresantiem kadriem – mūsu novadā no-
tvertiem neatkārtojamiem mirkļiem.

Vislielākā pateicība izsludinātā 
konkursa „Gads Varakļānu novadā ie-
dzīvotāju acīm” dalībniekiem: Agnesei 
Šimanovskai, Ainai Pidikai, Anatolijam 
osipovam, Anetei Vintišai, Anitai Migli-
niecei, Guntim Mālniekam, Irinai Soko-
lovai, Jurim Černovam, Līgai Stafeckai, 
Līgai Stepiņai, Sindijai Erelei, Valērijai 
Solzemniecei, Valērijam Bukovskim. 
(Pretendenti nosaukti fotogrāfiju iesūtī-
šanas kārtībā.) Paldies, ka uzdrošinājā-
ties, atsaucāties! Neskumstiet, ja neie-
raudzīsiet kādu savu fotogrāfiju „dienas 
gaismā”. Tveriet mirkli arī turpmāk un 
piedalieties nākošajā konkursā. Jums ir 
laiks gada garumā!

  Ar cieņu – vērtēšanas komisijas 
vārdā M. Vilkauša
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2 meitas,
ā, vīrs arī ir,
vidusskolu beidzu Cēsīs,
2 maģistra grādi,
1 gads psiholoģijas studiju,
gleznot sāku 2006. gadā,
pirmā izstāde 2007. gadā,
< 200 gleznām,
sāpoši papēži,
un 7 gadi neesmu algotā 
darbā.

Patiesā cieņā,
Līna Dzērvāne

Muzejam – 15
Šī gada 13. septembrī apritēja 15 

gadi kā Varakļānu pilī tika iekārtots Nova-
da muzejs. 14. septembrī daudzi varakļā-
nieši pulcējās pils svinību zālē uz nelielu 
jubilejas pasākumu, kur jaukā vakara gai-
sotnē liela daļa klātesošo tika apbalvoti ar 
pateicības rakstiem par ieguldījumu mu-
zeja attīstībā. Tajā tālajā 1997. gadā dau-
dzi no viņiem piedalījās arī muzeja labie-
kārtošanā. Tika veikti dažādi remontdar-
bi, veidota muzeja ekspozīcija un gaidīti 
pirmie ciemiņi. Toreiz visus darbus vadīja 
un par muzeju rūpējās mūsu bijušais sko-
lotājs Jānis Piļpuks. Par viņa ieguldījumu 
muzeja izveidošanā, lai piemiņa un mūžī-
gā gaisma spīd viņam mūžu mūžos.

2007. gadā muzejā tika izveidota 
Goda viesu grāmata, kur tika ierakstīti ak-
tīvākie muzeja atbalstītāji, kas rūpējušies 
un atbalstījuši muzeja attīstību gan ma-
teriāli, gan fiziski, gan morāli. un tie bija: 
skolotājs Jānis Piļpuks, priesteris Viktors 
Naglis, mākslas zinātnieks Pēteris Savic-
kis, skolotāja Valentīna Briška, skolotāja 
Aina Jaunzeme, pieminekļu aizsardzī-
bas inspektors Bruno Podiņš, skolotāja 
Margarita Selicka, domes darbiniece 
Ilga Broka, novadpētniece Valērija So-
lozemniece, novadpētnieks Ādolfs Bor-
bals, skolotājs Viktors Briška, novadnieki 
un varakļānieši: Andrejs Svilāns, Anna 
Broka, Staņislavs Cakulis, Bruno Cīrulis, 
Zenons Zeimuls, Zinaīda Lapkovska, An-
tons Zeps, Veronika Locāne un Zinaīda 
Raģele.

Šajā jubilejas reizē grāmata tika pa-
pildināta un Varakļānu Novada muzeja 
„Goda viesis” titulu ieguva: Juris Vēveris, 
Anna Strode, Andrejs Naglis, Ivars Ikau-
nieks, Juris Kazāks, Jānis Siliņš un Liļa 
Molčanova. 

Visiem muzeja atbalstītājiem – Va-
rakļānu novada domei un domes dar-
biniekiem, muzeja darbiniekiem, kā arī 
daudziem citiem varakļāniešiem, kuri ir 
dāvinājuši eksponātus, piedalījušies tel-
pu labiekārtošanā, teritorijas sakopšanā, 
malkas sagādāšanā u.c. darbos, muzejs 
izsaka lielu jo lielu pateicību.

CV ir svarīgs līdz kādam brīdim vai 
konkrētam amatam, kurš atlasa vai uz 
kuru kādu atlasa. Tagad man nav svarīgi, 
cik cilvēks sver, cik jaunu ķermeņu radī-
jis vai sastāv radniecībā ar prezidentu, jo 
visi mēs vai mēs visi esam savā starpā 
saistīti. Ja skābi ielies Klusajā okeānā, tā 
nonāks uz mūsu ēdamgalda pie Baltijas 
jūras. Kaimiņa sāpošā kāja atbalsojas 
tik tālu, cik tālu viņam ir spēka kliegt. un 

Lielu paldies izsaku savām muzeja 
kolēģēm: Ingai Vilkaušai, Sintijai Jankov-
skai un Ilzei Marinskai par ieguldīto darbu 
muzeja attīstībā un skaistā jubilejas pasā-
kuma noformēšanā, muzikantam Aldim 
Grandānam par muzikālo pavadījumu 
un SIA „upmalas pīlādži” par garšīgajām 
uzkodām.

Visus savus atbalstītājus muzejs 
sveic Latvijas Valsts dzimšanas dienā! 
Tikai pašaizliedzīgs darbs, apziņa un mī-
lestība pret dzimto vietu vairo mūsu lab-
klājību un izaugsmi valstī. Lai visa tā jums 
nekad nepietrūkst!

T. Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja 

Līna Dzērvāne Kosmoss klausās, visi dzird. Vai 
varam palīdzēt? Spējam? Vai 
zinām, ka kāja jāglābj vai tikai 
galvu vajag noglāstīt, pa plecu 
paklapēt un pateikt – Tu vari, 
arī pats vari sev palīdzēt! Domā 
skaidras domas, arī tās visi dzird 
un atsaucās. Ko izsēsi, tas Tevi 
sasniegs!

Ceru, ka pārliecināju par CV 
mazsvarīgumu, ja nē, tad var la-
sīt tālāk:

35 gadi, 

Var izvēlēties: 
tā pa labi es, 

vai tā pa kreisi.
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Apzinīgie autovadītāji parasti 
jau laikus sāk gatavot savus spēkra-
tus ziemas salam, taču, kā zināms, 
auto sagatavošana nozīmē ne tikai 
riepu nomaiņu, bet arī daudzus ci-
tus nepieciešamos darbus. Kā lieci-
na Latvijā lielākās apdrošināšanas 
sabiedrības BALTA (RSA Grupa) ek-
spertu un „Drošas braukšanas sko-
las” speciālistu aplēses, savlaicīga 
nesagatavošanās salam autovadī-
tājam var izmaksāt pat vairāk nekā 
2500 latu, kas var rasties pēc moto-
ra bojājumiem.

Auto sagatavošana ziemai neap-
robežojas tikai ar riepu nomaiņu vai 
ziemas apstākļiem domātas degvie-
las lietošanu. Svarīgi ir pārliecināties, 
ka pirms ziemas iestāšanās auto ir 
gatavs ziemai un tās skarbajiem lai-
ka apstākļiem, kas rada ne vienu vien 
risku satiksmes dalībniekiem. Īpaši jā-
ņem vērā, ka ziemā zemā temperatūrā 
sasalst šķidrumi un var rasties arī citi 
sarežģījumi. 

„Kā liecina mūsu pieredze, tad 
biežākā šoferīšu kļūda ir auto gatavo-
šana ziemai tikai tad, kad ziema jau 
klāt, tādējādi radot riskus ne tikai sev 
un citiem satiksmes dalībniekiem, bet 
arī apdrošinātājiem. Piemēram, pirms 
nedēļas, kad visus autovadītājus Lat-
vijā pārsteidza pirmā stiprā snigšana 
un apledojums, diemžēl vairāk nekā 
pusei cietušo autovadītāju, kas vērsās 
pie BALTA, spēkrati nebija aprīkoti ar 
ziemas apstākļiem piemērotām rie-
pām,” stāsta BALTA Atlīdzību direktors 
Ingus Savickis.

„Drošas braukšanas skolas” val-
des loceklis Artūrs Priednieks atgā-
dina: „Pirms ziemas iestāšanās au-
tovadītājiem būtu lietderīgi apmainīt 
degvielas filtrus automašīnām, sevišķi 
dīzeļdzinēju automašīnām, kā arī jau 
laikus izmantot ziemas dīzeļdegvie-
lu, lai, iestājoties salam, automašīnas 
bākā nebūtu vasaras degvielas palie-
ku. Turklāt, izvēloties degvielu, svarīgi 
pievērst uzmanību tās kvalitātei. Tāpat, 
ja ir aizdomas par bojājumiem auto-
mašīnas sildīšanas iekārtās vai venti-
latoros, jāgriežas pie speciālistiem, lai 
iespējami ātrāk novērstu bojājumus.” 

„Drošas braukšanas skolas” 
speciālista Artūra Priednieka un 
BALTA ekspertu ieteikumi autova-

dītājiem, sagatavojot auto ziemas 
periodam ar salu.

Laikus nomainiet vasaras •	
logu mazgājamo šķidrumu ar zemā-
kai temperatūrai atbilstošu, turklāt 
logu mazgājamā šķidruma maiņu var 
veikt pats autovadītājs. Ieteicams līdz 
galam izlietot vasaras periodam pa-
redzēto šķidrumu, lai nebūtu pat teo-
rētiskas iespējas, ka logu šķidrums 
aizsals. Ziemas šķidrums ir pieejams 
visās degvielas uzpildes stacijās, un 
tā aptuvenā cena ir vien 3 lati, taču 
nepareiza šķidruma lietošana var radīt 
remonta izmaksas pat 100 latu apmē-
rā, kad sasalst un sabojājas šķidruma 
tvertne. Neatbilstoša produkta lietoša-
na samazina arī redzamību, līdz ar to 
tiek apdraudēta braukšanas drošība, 
kā rezultātā zaudējumi var būt krietni 
lielāki.

Pirms sala un arī ziemā re-•	
gulāri pārbaudiet savas automašīnas 
akumulatora stāvokli, ja nepieciešams, 
uzlādējiet to vai nomainiet pret jaunu, 
kā arī parūpējieties par novecojušu 
vadu nomaiņu. Akumulatora uzlādes 
līmeni var pārbaudīt vairumā servisu, 
un šis pakalpojums maksā līdz 10 la-
tiem. Savukārt, ja laikus neparūpējas 
par automašīnas akumulatoru, var ga-
dīties situācijas, kad nevar iedarbināt 
auto, kā rezultātā nāksies kavēties un 
pēc tam steigties. Savukārt tas palie-
lina risku ceļu satiksmē pieļaut kādu 
kļūdu, un izmaksas var būt krietni lie-
lākas.

Pārliecinieties, vai automa-•	
šīnas salona filtrs nav pieputējis no 
vasaras putekļiem un ir darba kārtībā. 
Pēc vasaras perioda šis filtrs būs ne 
tikai netīrs, bet arī ar zemāku veikt-
spēju. Rudenī ir pastiprināti vajadzīga 
viegla gaisa apmaiņa, lai neaizsvīstu 
logi, jo gaiss ir daudz mitrāks, tāpēc 
pirms sala ieteicams filtru apmainīt. 
Galvenais bīstamības faktors šajā si-
tuācijā ir aizsvīdušo logu sliktā redza-
mība. Tie rada lielāku slodzi ventilato-
riem un elektrosistēmai, kas noved arī 
pie lielāka degvielas patēriņa, tādējādi 
no šādiem sīkumiem veidojas lielākas 
summas, kas nepieciešamas bojāju-
mu segšanai. Parasti filtru nomaiņas 
cenas ir 20 līdz 50 latu robežās. Savu-
kārt netīrs motora gaisa filtrs ne tikai 
ietekmē motora darbību, bet arī palie-

lina degvielas patēriņu.
Ja automašīnas motora dze-•	

sēšanas šķidrums ir labas kvalitātes, 
tad pirms sala tas nav jāmaina, taču 
jāseko līdzi, lai šķidrums ir pietiekošā 
līmenī. Zems līmenis var radīt problē-
mas ar dzinēja dzesēšanu un salona 
uzsildīšanu ziemā, jo salona apsildes 
radiators būs bez šķidruma. Bojājumi 
radiatorā var rasties, ja vasaras laikā 
klāt pie šķidruma ir liets ūdens un 
dzesēšanas šķidruma koncentrācija ir 
samazinājusies, kā rezultātā šķidrums 
vienkārši sasalst. Tā rezultātā var pat 
pārsprāgt motora bloki, kuru remonta 
izmaksas ir gana iespaidīgas - no 50 
latiem līdz pat 2500 latu, kas atkarīgs 
no mašīnas modeļa un tā bojājumiem. 
Šis ir risks, kas var radīt vislielākos 
zaudējumus spēkratu īpašniekiem. 
Savukārt dzesēšanas šķidruma mai-
ņas cena servisos svārstās atkarībā 
no automašīnas modeļa – parasti ir 25 
līdz 40 latu. 

Tikpat svarīga kā ziemas aps-•	
tākļiem atbilstoša logu mazgājamā lī-
dzekļa lietošana, ir arī logu slotiņu no-
maiņa. Slotiņu cena svārstās no 3 la-
tiem līdz pat 20 latiem, bet atsevišķiem 
automašīnas modeļiem dārgāk. Svarī-
gi ielāgot, ka slotiņas nav mūžīgas un 
ziemas periodā var nākties apmainīt 
vairākus komplektus. Ja slotiņas tiek 
daudz lietotas uz sausa stikla, tad pa-
stāv iespēja ar maziem, piesalušiem 
smilšu graudiem saskrāpēt stikla virs-
mu, kas ne tikai apgrūtina redzamību, 
bet var radīt zaudējumus vairāk nekā 
100 latu vērtībā. 

Svarīgi savlaicīgi apstrādāt •	
auto durvju blīvgumijas ar silikonu, tā-
dējādi novēršot durvju aizsalšanu. Sili-
kona aerosols nopērkams lielveikalos 
un degvielas uzpildes stacijās, un tā 
aptuvenā cena ir 2 lati. Šāda aerosola 
lietošana ne tikai atvieglos Jūsu iekļū-
šanu automašīnā, bet arī paildzinās 
durvju blīvgumiju mūžu. Tāpat mašī-
nā lietderīgi uzglabāt dažādus ziemas 
periodam noderīgus palīglīdzekļus – 
sniega birsti ar skrāpi, cimdus, atslēgu 
atsaldēšanas aerosolu, lokano sakabi 
vilkšanai. Šos palīglīdzekļus var iegā-
dāties gan saimniecības preču veika-
los, gan degvielas uzpildes stacijās. 

Inga Bite

Aizmāršīgam šoferim auto nesagatavošana 
salam var izmaksāt pat vairāk nekā 2500 latu
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24. novembrī plkst. 18.00
VARAKĻĀNU KN

„TRAKĀS ŠĶĒRES”
Pirmo reizi Latvijas vēsturē 

mūsu skatītājiem tiks piedāvāta ie-
spēja redzēt pasaules Ginesa rekor-
du grāmatā iekļautās lugas „Trakās 
šķēres” iestudējumu.

Pola Portnera (Paul Portner) sa-
rakstītā luga „Trakās šķēres” („Shear 
Madness”) 1997. gadā tika iekļauta Gi-
nesa rekordu grāmatā kā pasaulē vis-
ilgāk spēlētākā kriminālkomēdija, kas 
visā pasaulē spēlēta vairāk kā 50 000 
reižu!

Jaunās kriminālkomēdijas darbība 
norit frizētavā, kurai līdzās ir notikusi 
nežēlīga slepkavība – nogalināta pa-
saulē slavenā pianiste Irēna Mālere. 
Bet kurš ir īstais slepkava – to nezin 
ne aktieri, ne režisors un, protams, arī 
skatītāji.

Izmeklēšana notiek tepat uz skatu-
ves, skatītāju acu priekšā. Tikt skaidrī-
bā palīdzēs skatītāji, kuru viedokļi tiks 
ņemti vērā izmeklēšanas gaitā.

uzvedums ir unikāls, jo tā beigas 
nav sarakstījis dramaturgs. „Trakās 
šķēres” var skatīties vairākas reizes – 
emocijas un sajūtas vienmēr būs da-
žādas, jo izrādes fināls ir atkarīgs no 
apstākļiem, kādi izvērtīsies uz skatuves 
izmeklēšanas gaitā. Bet nemainīgi un 
neatkarīgi no atrisinājuma izrāde ir pil-
na ar asprātīgiem jokiem un paradok-
sālām situācijām. Emocijām un sprie-
dzes bagātā kriminālkomēdija jums 
garantēs lielisku noskaņojumu! un 
nesatraucieties, ja nākot uz izrādi ne-
paspēsiet izmazgāt matus un ieveidot 
frizūru – „Alesandro” to ar jums izdarīs 
izrādes laikā savā friziersalonā „Trakās 
šķēres”, – jo – jūsu galva ir mūsu rai-
zes!

Izrādē spēlē aktieri – Jānis Jarāns, 
Jānis Kirmuška, Santa Didžus, Laila 
Kirmuška, Gints Grāvelis, Jūlija Ļaha, 
Ineta Radčenko un Artūrs Putniņš.

Iestudējumu veidojis režisors Mar-
cins Slavinskis (Marcin Slawinski) (Po-
lija)

Biļešu iepriekšpārdošana Vara-
kļānu KN administrācijā

otrdien, trešdien, ceturtdien no 
plkst. 10.00 līdz 16.00.

Biļešu cena Ls 4 – 6.
Rezervētās biļetes lūgums iegādā-

ties līdz 15. novembrim, pretējā gadīju-
mā tās tiks nodotas atpakaļ tirdzniecī-
bā.

Informācija pa tālruni 64860964

Stirnienes 
tautas nama

Novembrī un decembrī darbdie-
nās no 9.00 līdz 15.00 aplūkojama 
Līnas Dzērvānes un Gitas Palmas 
darbu izstāde „Pasaka par mums”

Sestdien, 24. novembrī plkst. 
15.00 novada jauno talantu 10. ju-
bilejas koncerts mūziķu aizbildnes 
sv. Cecīlijas svētkos 

Aicinājums pieteikties 29678002 
vai organistin@inbox.lv

Stērnīnes bazneicā
18. novembrī sv. Mise plkst. 14.00

25. novembrī Krystus Karaļa svātki
Bazneicas goda nūslāgums
sv. Mise plkst. 12.30 
vōc zīdōjumus Goreigō semināra 
uzturēšonai

2. decembrī Pyrmō Adventa 
svātdīna
 sv. Mise plkst. 12.30 
svētej Adventa vaiņagus un sveces
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Mums vienam otru nav aizmirst lemts...
Klāt novembris, esam aizvadījuši 

pirmās ziemas dienas, atkal pieciešam 
lietaino rudeni (5. XI), vadām dienas ar 
cerību uz jauku balto ziemu. Novembris, 
sala mēnesis ar Mārtiņa nedēļu, divām 
nozīmīgām valsts svētku dienām (11. un 
18.XI). Visu svēto diena (1.) un Dvēseļu 
diena (2.) mudina visus uz pārdomām. 
Arī cilvēka dzīvi var pielīdzināt gadalai-
kiem, tikai te pārejas robežas katram indi-
viduālas. Pēc izvēles: priecājies kā bērns, 
vai jūties vecs un nevarīgs... 

Daba dodas pie miera, arī lāči tai-
sās uz ziemas guļu. Cilvēku dzimums 
izsenis pielāgojies apaļā gada ritumam 
un visus gadalaikus izmanto savas lab-
klājības, savas labsajūtas vairošanai. No 
bērnības atceros, ka rudeņos pa mājām 
bija kulšanas talkas ar patalčiem, kur visi 
izpriecājās ar dziesmām un dejām. Sov-
hozu laikos rīkoja apkūlības, šoferu vaka-
rus u.c. Rudens bija arī kāzu laiks, – visi 
darbi apdarīti, varēja trīs dienas lustēt. 
Rudentiņš bagāts vīrs! Ar ko bagāts un 
cik bagāts? un vērtējot, nākas atgriezties 
pagātnē, pie saknēm. Viss taču sākas no 
saknēm...

Šai rudenī atskatīsimies uz mūsu no-
vadnieka – kāzu muzikanta Pētera Če-
vera (dz.1932. gada 24. septembrī) dzīvi 
– saknēm, kas viņu turēja pie dzimtās 
zemes nepilnus 80 gadus.

Inčārnieku sādža (kā agrāk saucām) 
atrodas skata attālumā no Murmastienes 
– austrumu pusē. Nesenajā pagātnē In-
čārniekos, vienā no Čeveru mājām dzima 
6 bērni: Antons, Jānis, Pēteris, Boļeslavs, 
Monika un Veronika. Antons ņēma sievu 
no Varakļānu Veipiem – Annu Veipu, uz-
cēla jaunu māju „Ziediņos” (mājas vārds 
dots 40-tajos) un palika te par saimnieku. 
Jānis dzīvoja tepat Inčārnieku Sviļos (+ 
Vecumnieku kps), Pēteris izmācījās par 
ērģelnieku, pēdējā darba vieta Vidsmui-
žas baznīcā (+Vidsmuižā), Monika Styu-
kās (+Varakļānu kps.), Veronika Seima-
ņos (+ Varakļānu kps.).

Jaunā māja drīz piepildījās ar bēr-
nu čalām, atkal 6 bērni auga dziedāda-
mi, strādādami. Māte un tēvs nākuši no 
daudzbērnu ģimenēm, kuras piedzīvoju-
šas muižkungu laikus, kad, lai izdzīvotu, 
jau no bērnības bija ļoti smagi jāstrādā. Ar 
dziesmu darbs vieglāk šķīrās, dzīve kļuva 
gaišāka, nākotne cerīgāka. Tā dziesma 
mūsu tautu vedusi cauri gadu simtiem, 
stiprinājusi, sargājusi. Dziesma kļuva arī 
par jaunās Čeveru ģimenes pavadoni. 
Daudz dieniņu mūžiņā, /Cita laba, cita 
slikta;/ Cita ēsta, cita dzerta,/ Cita gauži 
noraudāta./ T.dz./ Dižāka kopdziedāšana 
bijusi svētdienās gan mājās, gan baznī-
cā. Talku reizēs, saviesīgos pasākumos 
dziedāja tā, lai trīc visa tautu zeme! Čeve-

ru ģimenē balsis labi saradušas kopdzie-
dāšanā, vēlākos gados nebija problēmas 
dziedāt ansambļos, koros.

Murmastienē un kaimiņu pagastos 
ar savu muzikalitāti sabiedrības cieņu 
izpelnījās trešais no Annas un Antona 
Čeveru ģimenes bērniem – Pēteris. Mur-
mastienes astoņgadīgo skolu Pēteris bei-
dza 1965. gadā – neklātienē. Agri apguva 
akordeona un bajāna spēli, sāka spēlēt 
zaļumballēs, tepat Inčārniekos – Mālnieku 
šķūnī, Veipos – Ganiņu šķūnī u.c. Kāzās, 
vai zaļumballēs, kad vajadzēja spēlēt līdz 
otrās dienas saullēktam, Pēteris nāca mā-
jās ar sapampušām rokām, stāsta māsa 
Eleonora. Cimdus gana sapelnījās, nebi-
ja vajadzības pēc savas – cimdu adītājas. 
Par vientulību arī nebija ko sūroties, jo 
mūzika, dziesma, sabiedriskie pasākumi 
piepildīja viņa brīvo laiku. Dienesta laikā 
Habarovskā Pēteris iemācījās galdnieka 
darbus, atgriezies mājās, vairākus gadus 
strādāja galdnieku darbnīcā Murmastie-
nē, pēc tam Barkavā. Pētera mīļākā 
dziesma bijusi: „Ak, cik daudz līčotu upju 
jau iet,/ No Elbas līdz Volgai pat iet./Pār 
katru peļķi mums zirgiem bij` skriet/ Un 
pāri brist visam bij` nieks!/Piedz.: Ja reiz 
mēs kopā, mans draugs, tu un es,/ Gā-
jām caur liesmām kā viens;/Mums vienam 
otru nav aizmirst lemts (3x),/ Arī ja šķirti tu 
un es,/ Lai paliekam draugi mēs.// Grū-
tajās cīņās, kad pārgājiens smags,/ Tad 
vienmēr tev palīdz tavs draugs. / Bēdas 

un prieki, un tabakas maks,/ Uz pusēm 
tas dalīts bij` jauks./Piedz./ Kā atceras V. 
Špura, šo dziesmu Pēteris vienmēr uzsā-
cis kā pirmo. Jā, es arī šo sirsnīgo dzies-
mu atceros, vārdi un melodija pēc ilgiem 
gadiem pat nav piemirsta. Vienkāršo zal-
dātiņu, cīņas biedru dziesma, kas daudz 
tika dziedāta 50-tajos gados.

    Kad saimniecības brigadieris J. 
Garjānis noorganizēja etnografisko an-
sambli Murmastienē, par muzikālo pa-
vadītāju bija Pēteris Čevers. Akordeons, 
arī bajāns kuplināja sievu dziedājumu. 
Astoņas sievas ar skanīgām balsīm, tai 
skaitā arī Pētera mamma Anna un viņas 
māsa Tekla Saleniece 1957. gadā dzie-
dāja Rīgā, Kr. Baronam veltītajā svinīgajā 
konferencē. Murmastienes ciema etno-
grafiskais ansamblis kuplināja dažādus 
pasākumus: šoferu svētkus, apkūlības, 
apsējības. Apdziedāšanas dziesmas bija 
iecienītas ne tikai kāzās.

Pēteris tika dziedājis arī Barkavas 
baznīcas korī. Pēc vecāku aiziešanas 
mūžībā, Inčārnieku „Ziediņos” par saim-
nieku kļuva Pēteris. Te viņš ierīkoja darb-
nīciņu, kurā taisīja alus mucas, kubulus, 
pūra lādes. Turēja bites savā piemājas 
dārziņā, paša taisītajos stropos. Prata 
kurpnieka darbus, arī šūšanas prasmes 
kā rūdītam vecpuisim noderēja. Diemžēl 
pēc prieka brīžu pārdozēšanas sākās 
nedienas; – jau Inčārniekos, – nelaimes 
gadījumā savā  darbnīcā, Pēteris zaudē-
ja kr. rokas pirkstus. Pēc dažiem gadiem 
tika amputēta kāja. 2005. gadā Pēteri 
ievietoja Barkavas pansionātā. Vēl daži 
gadi, un Pēteris zaudē arī otro kāju. Reizē 
daudzas citas iekšējās vainas... Sākoties 
ciešanu ceļam, apklusa dziesma. Septi-
ņus garus gadus Pēteris mēģināja sadzī-
vot ar savu nevarību, pasildoties pie seno 
atmiņu gunskura..... Savu krustu viņš ne-
varēja panest, – vizināja ar ratiņiem! Līdz 
2012. gada 28. maijam. Tagad atdusas 
Barkavas kapsētā, blakus brālim Konrā-
dam (kurš mira dažus gadus agrāk) un 
saviem vecākiem.  

Dzīves dziesmas turpinājums uz 
māsu pleciem, viņu bērniem, mazbēr-
niem. Dzimtas tradīcijas kopjamas kat-
ram savā noliktajā vietā un laikā. 

*Māsa Helēna Bekis (vīrs miris), dzī-
vo Jēkabpilī. Ir divi bērni. *Māsa Veronika 
Kerasimova dzīvo Krustpilī (vīrs miris). 
Veronika prata spēlēt cītaru, daudzus 
gadus dziedāja Atašienes folkl. kopā „Vī-
raksne”. Ir četras meitas,16 mazbēni, 3 
mamazbērni. *Māsa Eleonora Garanča 
dzīvo Varakļānos. 2010. g. Garanču pāris 
svinēja Zelta kāzas. Šogad Ļonei (kā mēs 
saucam) smaga vasara; Varakļānu kapos 
apbedīja vīru Vitāliju (1934. 7. v Garvacai-
niekos-2012.8.v-Varakļānu kps.) un 28.v 
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Madonas reģionālās skolēnu sa-
censība vieglatlētikā 3-cīņā (60m, tāl-
lēkšana, bumbiņas mešana). 1.– 5. kl.

Varakļānu vidusskola zēnu kaman-
dai 5. vieta (pavisam 37 dalībnieki)

Jānis Kančs  13. vieta
Markuss Bernāns 21. vieta
Arnolds upīts  22. vieta
Francis Melnis 30. vieta
Varakļānu vidusskolas meiteņu ka-

mandai kopvērtējumā II vieta.
Individuālajā vērtējumā no 32 dalīb-

niecēm:
Gunita upīte  1. vieta
Evita upīte  6. vieta
Paula Strode  15. vieta
Evita Svilāne  19. vieta
4-cīņa (60 m, tāllēkšana, bumbiņa, 

800 m) 6. – 7. kl.
Varakļānu vidusskolas zēnu koman-

dai II vieta.
Individuāli 48 dalībnieku konkuren-

cē:
Rihards Juška 1. vieta
Ralfs Skutelis  2. vieta
Lauris Putniņš 28. vieta
Rihards Melnis 34. vieta
Varakļānu vidusskolas meiteņu ko-

mandai kopvērtējumā II vieta.
Individuālajā vērtējumā 45 dalībnie-

ču konkurencē:
Santa Tropa  3. vieta
Inita upīte  10.vieta
Klaudija Frolova 20.vieta
Violeta Vērmane 27.vieta
Kintija Kupča  29.vieta
Rudens kross Madonā (500 m)
1. – 5. klašu Varakļānu vidusskolas 

zēnu komandai kopvērtējumā II vieta
Individuāli 60 dalībnieku konkuren-

cē: 
Rolands Drozds 5. vieta
Arnolds upītis  11. vieta
Roberts Eiduks 17. vieta
Rancis Melnis  26. vieta
Varakļānu vidusskolas meiteņu ko-

mandai I vieta.
Gunita upīte  1. vieta

Evita upīte  6. vieta
Paula Strode  12. vieta
6.–7. klašu zēni (1000 m)
Varakļānu vidusskolas zēnu koman-

dai kopvērtējumā II vieta.
Individuālajā vērtējumā 65 dalībnie-

ku konkurencē:
Rihards Juška 6. vieta
Juris Erels  11. vieta
Jānis Seržans  19. vieta
6. – 7. klašu meitenes (500 m)
Varakļānu vidusskolas meiteņu ko-

mandai kopvērtējumā III vieta.
Individuālajā vērtējumā 55 dalībnie-

ču konkurencē:
Santa Tropa  11. vieta
Inita upīte  18. vieta
Beāte Betija Melne 20. vieta
Kintija Kupča  33. vieta
8. – 9. klašu zēni (1000 m)
Varakļānu vidusskolas zēnu koman-

dai 9. vieta.
Individuālajā vērtējumā 60 dalībnie-

ku konkurencē;
Aivus Leitiņš  10. vieta

Noslēgusies rudens vieglatlētikas sacensību sezona

5. – 7. klašu sportisti.

Juris Drozds  30. vieta
Mārtiņš Vīčs  41. vieta
Plašāka informācija par sacensībām: 

madonassports.lv

VOLEJBOLS
Viļānu novada atklātais čempionāts 

volejbolā vīriešiem.
Varakļānu komandai „Bliezējas” – I 

vieta.
Varakļānu vidusskolas komandai – III 

vieta.

Varakļānu vidusskolas sporta zālē no 
26.10 līdz 14.12. notiek Varakļānu novada 
atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem. 
Spēles notiek otrdienās, piektdienās, sā-
kums plkst. 19.15

Piedalās komandas Varakļāni; Vara-
kļānu vidusskola; LDK NAGĻI  (Rēzeknes 
novads); Sīļukalns; Murmastiene; BLD 
(Barkava, Lubāna, Degumnieki).  

Arvis Strods
Foto – Sandra Grudule

mira brālis Pēteris. Savus labākos gadus 
Garanču ģimene vadīja Murmastienē, te 
abi strādāja maizes ceptuvē, Ļone vēlāk 
arī ēdnīcā. Pēc tam Vitālijs daudzus ga-
dus bija piena mašīnas šoferis. Te dzima 
dēli Valdis un Dzintars, bērnu pirmā sko-
la Murmastienē. Valdis 1976. g. beidza 
Murmastienes astoņgadīgo skolu tagad 
strādā Madonas ceļu daļā, ir divu bērnu 
tēvs. Dzintars dzīvo Varakļānos, braukā 
pa visu republiku kā dezinfektors. Ir divas 
meitas. *Brālim Konrādam viena meita, 
divas mazmeitas, dzīvo Madonā. Sieva 
Marta Vecumnieku kps. *Māsa Genovefa 

Stabulniece ar vīru dzīvo Barkavā. Ir divi 
dēli, viens Rīgā, otrs tepat Madonas rajo-
nā strādā. Geņa savulaik bija braša muzi-
kante (ar bajānu, akordeonu).

Ar labām balsīm apdāvināta ir visa 
Čeveru ģimene.

 Eleonora ar sajūsmu runā par talan-
tīgajiem radiem, kuri plūc slavas laurus 
Latvijā, pasaulē: Elīna Garanča Spānijā, 
Normunds Pauniņš Rīgā, Šminiņi Vara-
kļānos, Igauņu ģimene Gaigalavā. Arī 
māsīcas Lonijas Mozgas samtainais alts 
ir skanējis Murmastienes korī, ansam-
bļos, folkloras kopās, baznīcas korī un 

joprojām skan, kur rodas iespēja padzie-
dāt. Laba dziesma ir kā gaismu nesoša 
svētība pasaulei. Biežāk dziedāsim mūsu 
tautas lūgšanu Dievs, svētī Latviju! Vēlot 
Čeveru dzimtai saskanīgu, skanīgu nā-
kotni, šo novadniekam Pēterim Čeveram 
veltīto rakstu nobeidzu ar M. Bārbales 
dzejas vārdiem: 

Turies, dziesma!
Un tālāk ziedi.
Turies, tauta
Un dziedi, vēl dziedi!                        

                Valerija
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Ar autora vārdu, segvārdu vai ini-
ciāļiem parakstītajos rakstos izteiktie 
viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas 
viedoklim. Atzīdams preses brīvības 
principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu 
uzskatu publicēšanu. Anonīmus rakstus 
redakcija nepieņem.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Kolekcionārs par labu samak-
su pērk pirmskara Latvijas un 
cara laika alus pudeles.

T.  29406932

Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNU draudzē  
2012. goda novembrī

Devu devu Andrējam,
Ko es biju solījusi:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu puscūciņu.

Varakļānu Novada 
muzejs kā tradīciju 
ir aizsācis atzīmēt 

Andrejdienu!
Latviešu mitaloģijā Andrejdiena 

pielīdzināta saulgriežiem, kad sau-
les un mēness savstarpējais novie-
tojums dod spēcīgu enerģiju, kas 
savukārt lieliski noder zīlēšanai.

Par šīs dienas nozīmību, izda-
rībām latviešu mitaloģijā Jums būs 
iespēja uzzināt, apmeklējot Vara-
kļānu Novada muzeju 30. novem-
brī plkst. 14.00. 

Īpaši sumināsim un gaidīsim vi-
sus mūsu novada Andrus, Andrejus 
un Andrievus!

18.11. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA 
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00, 
kristaceļš
Rūžukrūņi dzīd: Bokonu, ožinīku un 
Gryužinīku s.t.

25.11 – IV KRISTUS KARAĻA 
SVĀTDĪNE – SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00 
Rūžukrūni dzīdos: Styuku, Madžuļu 
un Gribolvas s. t.
(Tiks vokti zīdojumi goreigō 
seminara uzturēšonai)

Pietrūka spēka, lai uzvarētu...
Pārtrūka stīga, kas stipra bija,
Apklusa elpa, kas elpoja vēl 
vakar...
Un sirds vairs nekad,
tā nepukstēs– 

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem:

Varakļānu pilsētā
Leimans Antons  
miris 05.11.2012., 49. mūža gadā

Varakļānu pagastā 
Anna Greisle 
mirusi 04.10.2012., 90. mūža gadā
Antons Zalāns 
miris 20.09.2012., 68. mūža gadā

Murmastienes pagastā
Pēteris Šķels 
miris 15.10.2012., 59. mūža gadā

APAVU DARBNĪCA 
Skolas ielā 9a 

piedāvā šādus pakalpojumus:
apavu remonts;- 
somu remonts;- 
rāvēj slēdžu iešūšana ādas, der-- 
matīna un auduma vējjakām;
šujmašīnu remonts- 

No 1. novembra strādā:
9.00 – 16.00P. 

o. darbs Barkavā
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
S. 9.00 – 12.00
Sv.  T. 25951702

Iedzīvotāju 
ievērībai
Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu 

gadījumos vai hronisku slimību saasi-
nājuma gadījumos iedzīvotāji var vēr-
sties pie ĢIMENES ĀRSTIEM. 

Savukārt ārpus ģimenes ārsta dar-
ba laika:

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālru-
nis 66016001 pieejams darba dienās 
no 18.00 līdz 8.00, brīvdienās un svēt-
ku dienās visu diennakti.

Ja trauma vai saslimšana ir vese-
lībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana 
neatliekamajai medicīniskajai palīdzī-
bai 113.

Informāciju par visiem valsts ap-
maksātajiem veselības aprūpes pakal-
pojumiem un to saņemšanas kārtību 
iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Na-
cionālā veselības dienesta BEZMAK-
SAS INFoRMATĪVo Tālr. 80001234, 
darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 
17.00!

No 20. novembra Varakļānu ve-
selības aprūpes centrā, Pils ielā 
25a, darbu uzsāks zobārsts – pro-
tezētājs. Pieteikšanās pa tālruni 
64860733 darbdienās no 
9.00 līdz 12.00.

Atgādinām, ka zobārstnie-
cības kabinetā pieņem arī 
zobu higiēnists, bērni līdz 18 gadu 
vecumam  zobu higiēnista pakalpo-
jumus vienu reizi gadā saņem bez 
maksas. Izmantojiet iespēju parū-
pēties par savu veselību! Pieteikša-
nās pie zobu higiēnista pa tālruni 
29747004.

cības kabinetā pieņem arī 


