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23. jūnijā plkst. 15.00
Vakara gaidīšana Varakļānu
brīvdabas estrādē
Vasaras saulgriežos svarīga ir kopā būšana.
Sajūti svētkus tradicionālajās darbnīcās!

Vainagu pīšana
līgo svētkiem piemīt burvestību spēks un jāņu
vainagā iespējams iepīt dažādas zālītes ar
brīnumainajām īpašībām veselībai, skaistumam,
mīlestībai un laimei.
Tāpēc ņem līdzi savas mīļākās jāņuzāles, nāc uz
estrādi un pīsim savus maģiskos jāņu vainagus
kopā.

Ārstniecības augi Jāņu pušķī
Vasaras saulgriežos vāktajiem ārstniecības
augiem piemīt īpašs spēks un dziednieciskas
īpašības.
Izveido arī Tu savu iecienītāko ārstniecības
augu pušķi, nāc uz darbnīcu un dalies savās
zināšanās ar citiem.

Jāņu siera siešana
jāņu siera siešana pašrocīgi ir gandarījuma
pilna nodarbe.

Zinošas saimnieces vadībā jums būs iespēja vērot un
piedalīties siera siešanas procesā, uzzināt dažādus
knifiņus, lai siers būtu izdevies.
Būs arī iespēja iegādāties īstu lauku jāņu sieru.

Sētas pušķošana
līgo vakarā nozīmīga paraža ir sētas pušķošana.
Pie jaunizveidotajām puķu dobēm estrādē aicinām
visus, kuri atsaucās aicinājumam un palīdzēja uzplaukt
Varakļānu brīvdabas estrādei.

Jāņuguns iedegšana
kas gan tas par līgo vakaru bez ugunskura?
Visi kopā rotāsim vietu, liksim malku un aizdegsim
svētku uguni.

Kļavu lapu cepuru gatavošana
dalības maksa šajā darbnīcā ls 2.uz šo darbnīcu lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni
29240684, jo vietu skaits grupā ierobežots (15 cilvēki).
Šajā darbnīcā pieredzējušas meistares vadībā jums
būs iespēja izgatavot sev kļavu lapu cepuri,
ar ko rotāties līgo vakarā.
līdzi jāņem kļavu lapas, lapām jābūt ar visiem
kātiņiem. divām cepurēm pietiek ar pilnu,
kļavlapām pieblīvētu lielveikalu lielāko maisiņu.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada
domes ārkārtas sēde
2013. gada 30. maijā		
Nr. 8
DARBA KĀRTĪBA:
1. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2013. gada budžetu”” apstiprināšana.
2. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskolas
nolikumā.
3. Par precizētās Varakļānu novada
attīstības programmas 2013. – 2020. gadam apstiprināšanu.
4. Stirnienes tautas nama nolikuma
apstiprināšana.

Turpinās Varakļānu
novada
teritorijas plānojuma
izstrāde
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Lūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus un novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekus atbildīgi izvērtēt sava
īpašuma attīstības ieceres un sniegt rakstiskus priekšlikumus vai ierosinājumus teritorijas plānojuma izstrādei. Iesniegumus
vēl var iesniegt līdz 2013. gada 10. jūlijam
Varakļānu novada domē vai sūtot pa
pastu Varakļānu novada pašvaldībai. Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu
novads, LV-4838. Lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni vai epastu, kā arī dzīvesvietas adresi, īpašuma
nosaukumu un kadastra numuru.
Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

5. Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas „Progress” projektam.
6. Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas „Tuvāk sirdij” projektam „Strītbola
laukums Pils ielā 18”.
7. Par līdzfinansējumu biedrības „Sinerģija V” projektam „Hokeja laukuma –
slidotavas izbūve Varakļānos”.
8. Par zemes gabala patapinājuma līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu.
9. Par nekustamā īpašuma „Liepsalas” sadalīšanu.
10. Par zemes gabalu platību, zemes
lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu.
12. Par nekustamo īpašumu „Jaunzīles”.
13. Par adreses noteikšanu.
14. Par zemes nomu.
15. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšana Initai Čornijai.
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšana Jānim Greislim.
17. Par naudas balvas piešķiršanu.
18. Par finansiālu atbalstu Boļeslava
Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavo-

šanai.
19. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai.
20. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
21. Par sociālās gultas pakalpojuma
līguma pagarināšanu.
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
23. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
24. Par vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā nonākušiem.
25. Par nekustamā īpašuma „Gulbji”
sadalīšanu.

Varakļānu novada
domes sēde
2013. gada 6. jūnijā		
Nr. 9
1. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem.
2. Par S.S. uzņemšanu pansionātā.
I. Broka
Lietvedības nodaļas vadītāja

Jaunās Varakļānu novada domes
pirmā sēde
14. jūnijā notika jaunās Varakļānu
novada domes pirmā sēde.
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka iepazīstināja klātesošos ar vēlēšanu rezultātiem
un uzaicināja izvirzīt kandidātus domes
priekšsēdētāja amatam. Anita Saleniece izvirzīja Māri Justu. Citu priekšlikumu

nebija. Atklāti balsojot 9 deputātiem, par
Varakļānu novada domes priekšsēdētāju
vienbalsīgi tika ievēlēts MĀRIS JUSTS.
Pateicoties vēlētājiem par dāvāto uzticību, Māris Justs atzīmēja, ka tas uzliek
arī lielu atbildības slogu, uzticība ir jāpierāda ar darbiem, un to ir daudz.
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2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultāti
Nr.p.k
1.
2.
3.

Saraksts

Zīmes

Vienoti novadam
SAVAM NOVADAM
LATGALES PARTIJA
Summa:

828
558
108
1494

Negrozīto
zīmju skaits
108
107
18

Grozīto zīmju
skaits
720
451
90

Procenti (%)

Vietas (9)

54.3
36.59
7.08

5
3
1

Vienoti novadam

Derīgas zīmes: 828    Grozītas zīmes: 720    Negrozītas zīmes: 108
Nr.
kandidējot
1.
6.
4.
3.
5.
2.
7.
10.
9.
12.
11.
8.

Vārds, uzvārds
Māris Justs
Dina Inķēna
Jānis Erels
Gunārs Puntužs
Anita Saleniece
Ilga Mestere
Līga Upeniece
Aigars Melnis
Maruta Greiškāne
Nauris Lazda
Elmārs Grudulis
Jānis Siliņš

Atzīmes „+”

Svītrojumi

630
158
163
160
131
150
98
102
56
63
34
88

12
82
89
91
87
124
100
109
138
160
143
207

Nav nekādu
atzīmju
78
480
468
469
502
446
522
509
526
497
543
425

Punkti (balsu
skaits)
1446
904
902
897
872
854
826
821
746
731
719
709

Nav nekādu
atzīmju
69
214
281
311
321
325
338
322
304
339
353
328

Punkti (balsu
skaits)
904
727
606
598
580
580
559
549
549
546
528
517

Nav nekādu
atzīmju
30
58
34
54
59
56
41
62
53

Punkti (balsu
skaits)
148
122
120
116
115
114
111
108
107

Nr. sar.

Deputāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

Nr. sar.

Deputāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

Nr. sar.

Deputāti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ievēlēts

SAVAM NOVADAM

Derīgas zīmes: 558    Grozītas zīmes: 451    Negrozītas zīmes: 107
Nr.
kandidējot
1.
2.
3.
9.
7.
12.
6.
4.
5.
10.
8.
11.

Vārds, uzvārds
Modra Vilkauša
Gunārs Gabrišs
Jānis Vēvers
Teresija Pelša
Dainis Tučs
Kārlis Zeimuls
Māris Gruduls
Guntis Mālnieks
Viktors Eiduks
Dainis Skabs
Tatjana Mičāne
Inga Grudule

Atzīmes „+”

Svītrojumi

364
203
109
90
76
74
57
60
69
50
34
41

18
34
61
50
54
52
56
69
78
62
64
82

LATGALES PARTIJA

Derīgas zīmes: 108    Grozītas zīmes: 90    Negrozītas zīmes: 18
Nr.
kandidējot
1.
9.
2.
8.
5.
6.
7.
3.
4.

Vārds, uzvārds
Oskars Kančs
Kristīne Strode
Andrejs Naglis
Jānis Vecozols
Agnija Strūberga
Guntars Kančs
Staņislava Poče
Gunta Āboliņa
Mārtiņš Zieds

Atzīmes „+”

Svītrojumi

50
23
34
22
19
20
26
14
18

10
9
22
14
12
14
23
14
19
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Tikai nepagurt. Tikai iet.
Kamēr vēl dienas garas.
Kamēr vēl kalnos bērzi zied
Un sauli dzer sudraba skaras.

Sirsnīgi sveicam jūnija,
jūlija jubilārus novadā!

25
jūnijs
Ineta Balode
Edvīns Rautenbergs
Māris Rudzgailis
40
Agita Stiuka
jūnijs
jūlijs
Mārīte Gasparenoka
Aleksandrs Čevers Ilna Halturina
Liene Galdiņa
Dzintra Ivanova
jūlijs
Raitis
Garančs
Ineta Melne
Diāna Broka
Lauris Onukrāns Madara Grandāne
Renāte Grandāne
jūlijs
Mārtiņš Vīčs
Ivo Odumiņš
Diāna Masjukeviča
Zane Ozoliņa
Andrei Petukhou
18

75
jūnijs
Marta Dūda
Pēteris Kalnejs
Leopolds Orups
Jānis Zeps

15
jūnijs
Dārta Pelse
Renāte Pelša
Sabīne Pelša
Edīte Poča
Raivis Vilciņš

jūnijs
Jānis Madžulis

jūlijs
Liene Caune
Marta Gorsāne
Kintija Moroza
Deivija Zepa
20
jūnijs
Ansis Arklons
Andis Budins
Andrejs Carevs
Mikus Jukšinskis
Madara Pastare
Evita Sermā
Evita Stafecka
Sanita Strode
Viesturs Vanags
jūlijs
Klinta Gritāne
Matīss Kančs
Andris Miezītis
Agate Strode
Vladislavs
Vinogradovs
Mārtiņš Zeps

30
jūnijs
Līga Mālniece
Guntars Kokars
Guntars Mežaleons
Jānis Zaharevičs
jūlijs
Sandra Eriņa
Māris Golubcovs
Kaspars Mozga
Intars Zīmels
35
jūnijs
Intars Broks
Aivars Gruduls
Juris Kassalietis
Aija Leitāne
Edīte Ozoliņa
Svetlana Truhina
Dace Tuča
jūlijs
Aija Ščucka
Evita Dambeniece
Dainis Pugačevskis
Andris Trops
Aivars Trūps

Arvis Strods
Ints Szulga

45
jūnijs
Līga Budina
Iveta Grudule
Mārīte Pelša
Zina Puntuža
Jānis Strods
Edgars Svilāns
Ivars Ščuckis
jūlijs
Uldis Kazāks
Ilga Kroiča
Ilga Skangale
Velga Vanaga
50
jūnijs
Astrīda Arklone
Ivars Gruduls
Marija Skangale
jūlijs
Valērijs Bukovskis
Zinaida Piļpuka
Skaidrīte Zepa

55
jūnijs
Inese Ivanāne
Anna Mestere
Pēteris Niedra
Pēteris Plots
jūlijs
Lidija Zlemete
Gunārs Bernāns
Guna Kostukeviča
60
jūnijs
Zinaida Garanča
jūlijs
Anna Razgale
Biruta Strode
65
jūnijs
Alvīne Ančeva
Evalds Repša

jūlijs
Anatolijs Akmanis
Brigita Bārbale
Valentīns Gaševs
Juris Greislis
Valentīna Rita
Siksaliete
80
jūnijs
Valentīna
Dubinska
Janna Erele
Velta Kalvāne
Konstantīns Kančs
Kornelija Zepa
jūlijs
Agripina Golubova
Antonija KozulePastare
Agnese Sondore
85
jūnijs
Jānis Kančs

jūlijs
Pēteris Cvilikovskis
jūlijs
Julianna Grudule
Veronika
Bračka
Zita Pūrīte
Genovefa Broka
Marija Rubine
Tekla Indāne
Antons Zeps
70
jūlijs
Petronellija Broka 90
jūlijs
Jānis Leimans
Staņislavs Caune
Valentīna Veipa
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Varakļānu novada sakoptākā sēta 2013
KONKURSA NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs:
Varakļānu novada pašvaldība
2. Konkursa mērķi:
2.1. Veicināt Varakļānu novada teritorijas sakopšanu;
2.2. Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
2.3. Motivēt novada iedzīvotājus būt
atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;
2.4. Atbalstīt īpašnieku labo gribu
namu un to apkārtnes sakopšanai;
2.5. Ar laikraksta „Varakļōnīts” un
Varakļānu novada mājaslapas www.varaklani.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties:
3.1. Ikviens Varakļānu novada individuālo māju vai viensētu īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs;
3.2. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji,
īpašnieki vai apsaimniekotāji;
3.3. Uzņēmumi un pašvaldības iestādes.
4. Konkursa nominācijas
Konkursā tiek piešķirtas šādas nominācijas:
1. Nominācija – sakoptākā individuālā māja Varakļānu pilsētā 2013;
2. Nominācija – sakoptākā individuālā māja Murmastienes ciemā 2013;
3. Nominācija – sakoptākā individuālā māja Kokaru ciemā 2013;
4. Nominācija – sakoptākā individuālā māja Stirnienes ciemā 2013;
5. Nominācija – sakoptākā daudzdzī-

Beidzot!
Tā iesaucās daudzie autobraucēji un
Varakļānu pilsētiņas iedzīvotāji, kad 28.
maijā Rīgas un Barkavas ielas krustojumā tika uzliets asfalts.
Pagājušā gada rudenī šeit tika noņemts vecais asfalts, lai sakārtotu ceļa līmeni, uzbērtas šķembas. Bija paredzēts,
ka jaunu segumu uzlies reizē ar asfalta
darbiem projekta ietvaros, bet laika apstākļu dēļ tas nebija iespējams. „Krustojumā ceļa līmenis ir pacelts apmēram 30
cm, tādejādi atrisināts lielo peļķu jautājums. Vēl jāsakārto gājēju celiņš un kultūras nama kāpnes, ko centīsimies izdarīt
pašu spēkiem,” pastāstīja Varakļānu novada izpilddirektors Māris Justs.
Aina Jaunzeme, teksts un foto

vokļu māja Varakļānu pilsētā 2013;
6. Nominācija – sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu novada lauku teritorijā 2013;
7. Nominācija – sakoptākais apkalpojošās sfēras uzņēmums Varakļānu novadā 2013;
8. Nominācija – sakoptākais ražošanas uzņēmums Varakļānu novadā 2013;
9. Nominācija – sakoptākā pašvaldības iestāde Varakļānu novadā 2013;
10. Nominācija – sakoptākā lauku
sēta Murmastienes pagastā 2013;
11. Nominācija – sakoptākā lauku
sēta Varakļānu pagastā 2013;
12. Nominācija – sakoptākā iela Varakļānu pilsētā 2013;
13. Nominācija – sakoptākā iela Varakļānu pagastā 2013;
14. Nominācija – sakoptākā iela Murmastienes pagastā 2013.
5. Konkursa noteikumi:
5.1. Potenciālie nominanti dalībai
konkursā var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā vai pa tālruni 64860840
līdz 2013. gada 1. jūlijam.
5.2. Pieteikt dalībniekus konkursam
var arī radi, draugi, kaimiņi un ikviens līdzcilvēks, kurš ir pamanījis kādas nominācijas cienīgu pretendentu.
5.3. Objektu vērtēšana dabā notiek
no 3. jūlija līdz 18. jūlijam.
5.4. Konkursa žūrija ir tiesīga filmēt
un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos
materiālus, fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai medijos.
6. Konkursa vērtēšanas darba
grupa
6.1. Konkursa vērtēšanas darba gru-

pa sastāv no 7 locekļiem, kurus apstiprina Varakļānu novada dome. Vērtēšanas
darba grupas vadītāju ievēl pirmajā darba
grupas sanāksmē.
7. Vērtējums:
7.1. Galvenie vērtēšanas kritēriji un
maksimāli piešķiramais punktu skaits katram kritērijam:
7.1.1. kopskats – 10 punkti;
7.1.2. iebraucamais ceļš – 6 punkti;
7.1.3. zāliens, celiņi – 6 punkti;
7.1.4. augu kompozīcijas – 6 punkti;
7.1.5. ēkas – 6 punkti;
7.1.6. atkritumu savākšanas
organizēšana – 6 punkti;
7.1.7. „īpašā odziņa” – 5 punkti;
7.1.8. parādes ieeja un objekta nosaukuma noformējums (tikai iestādēm un
uzņēmumiem) – 5 punkti;
7.2. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktu.
8. Apbalvošana:
8.1. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti Varakļānu novada svētkos 20.07.2013.
8.2. Katras nominācijas (izņemot
12.,13.,14. nomināciju) pirmās vietas ieguvējam pasniedz goda plāksni.
8.3. Visiem 1., 2., 3. vietas ieguvējiem attiecīgi tiek pasniegtas balvas
Ls 30.-, Ls 15.-, Ls 10. – vērtībā.
8.4. Vērtēšanas darba grupa ir tiesīga apstiprinātā balvu fonda ietvaros noteikt balvu sadalījumu nominācijām, kā arī
piešķirt veicināšanas balvas vai nepiešķirt
balvu kādai no nominācijām.
8.5. Konkursa finansēšanas kopējais
fonds tiek noteikts līdz Ls 1000,00 (viens
tūkstotis) apmērā.
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Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
2013./2014. mācību gadā
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību
un sekmju izraksts.
2013./2014. m. g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems:
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības
programmā (kods 31011011)
(mācību priekšmeti: latviešu val.,
literatūra, 1. svešvaloda – angļu
val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu val., matemātika, informātika,
sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika
vai vizuālā māksla, ekonomika,
ģeogrāfija, kulturoloģija, politika
un tiesības, psiholoģija, tehniskā
grafika, mājsaimniecība).
 vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena izglītības
programmā (kods 31013011)
(mācību priekšmeti: latviešu val.,
literatūra, 1. svešvaloda – angļu
val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu val., matemātika, informātika,
sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika
vai vizuālā māksla, ekonomika,
ģeogrāfija, kulturoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā
grafika).
Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu (vācu val., krievu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt
jaunsargu apmācības kursa 3. un 4. līmeni.

KOPUSVĀTKI
2013. godā

VARAKĻĀNU DRAUDZĒ
13. jūlijā – sastdīna
SEIĻUKOLNA kops. plkst. 14.00
20. jūlijā – sastdīna
ŠĶĒĻU kops. plkst. 14.00
KLUŠU kops. plkst. 15.00

Pēc skolēnu izvēles piedāvājam Rīgas komercskolas komerczinību programmu (par maksu).
Skolas telpās darbojas autoapmācības skola SIA „Auto Flora”, kas piedāvā
par maksu iegūt autovadītāja apliecību.
Ir pieejama dienesta viesnīca.

Uzmanību! Jauninājums!
2013./2014. m. g. Varakļānu vidusskolā ir iespēja apgūt gan vidējo
izglītību, gan profesiju!
Mācību centrs „BUTS” interešu izglītības programmas ietvaros uzņem
profesionālās programmās ar iespēju
iegūt kvalifikāciju un sertifikātu:
• Apdares darbu strādnieks
• Šuvējs
Piesakoties mācībām vidusskolas 10.
klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
• direktoram adresēts vecāku vai
pilngadīgā izglītojamā iesniegums
(veidlapa skolas kancelejā);
• apliecību par pamatizglītību un
sekmju izrakstu (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls);
• skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir
pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
• pases kopiju (iesniedzot kopiju,
uzrādāms oriģināls).
Dokumentu pieņemšana:
no 17.06.2013. darba dienās skolas
kancelejā no plkst. 8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 64807086.
10. augustā – sastdīna
ĻODĀNU kops. plkst. 14.00
ASNĪNES kops. plkst. 15.00
17. augustā – sastdīna
VARAKĻĀNU kops. plkst. 14.00

Murmastienes pagasta
teritorijas kapos
13. jūlijā plkst. 12.00
CAUŅU kapi

27. jūlijā – sastdīna
L. STRODU kops. plkst. 14.00

27. jūlijā plkst. 12.00
VECUMNIEKU kapi

3. augustā – sastdīna
SILA kops. plkst. 14.00

27. jūlijā plkst. 14.00
TRIZELNIEKU kapi

Lauku attīstības
programma
Līdz 3. jūlijam Lauku atbalsta
dienestā var iesniegt projekta iesniegumus Eiropas atbalsta pasākumā
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu) aktivitātē Esošās saimniecības darbības
attīstība vai dažādošana.
Atbalstītas tiks tikai mežkopības
un citas mežizstrādes darbības (izņemot meža koku audzētavu darbību),
tostarp mežizstrādes pakalpojumu
sniegšanu. Šajā kārtā pieejamais finansējums - 1 miljons latu.
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas
kārtībā paredz iespēju mežizstrādes
pakalpojumu sniedzējiem mežaudžu
kopšanai un atjaunošanai jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā
arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei
saņemt atbalstu ar atbalsta intensitāti
50% apmērā par kopējo attiecināmo
izmaksu summu līdz 100 000 eiro.
Iesniegto projektu īstenošanas
beigu datums ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma.
Projekta iesnieguma veidlapa un
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.
gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu
brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz.
Sveicu novada zemniekus
un uzņēmējus vasaras
saulgriežos – Līgo dienā!
Lai visiem jauka atpūta,
ražena un saulaina vasara!
Novada lauku attīstības
konsultante Janīna
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Mācību gada noslēgums „Sprīdītī”
������

Māmiņdiena

Jaukā 9. maija pēcpusdienā māmiņas tika ielūgtas uz Māmiņdienas
koncertu, lai visas mammas sveiktu ar
skaistām dziesmām, dejām, dzejoļiem
un jau iepriekš sarūpētiem pašgatavotiem apsveikumiem un puķēm. Drošiem
soļiem ienākot zālē, visi bērni ar uztraukumu un mulsumu reizē, acīm šaudoties, meklēja katrs savu mammu.
„Vai mana mamma atnākusi?” Un
tad, ieraugot savu māmiņu – mīļāko un
labāko pasaulē, radās neviltots un patiess prieks, kāds ir tikai bērnam. Tad arī
man sariesās prieka asaras. Domāju, ne
tikai man. Māmiņas tiešām jutās īpašas
un mīlētas, un todien tika saņemta liela
deva pozitīvu emociju. Kaut uz stundiņu
varēja atslēgties no ikdienas rutīnas un
darbiem. Koncerts bija jauks, bet īpaši
izcelt gribu brašos puišus, kuri uzstājās
ar dziesmu popūriju un pedagogu izpildīto dziesmu koncerta noslēgumā.
Paldies visiem pedagogiem par nesavtīgo darbu un rūpēm par mūsu bērniem.
Māmiņdienas koncerts tiešām bija
izdevies. Malači!
Prieka pārņemta, ejot mājās, nācu
pie atziņas, ka tiešām grūtākais, bet labākais darbs pasaulē ir būt mammai!

Krāsainā Sporta diena

16. maijā bērnudārzā „Sprīdītis” tika
rīkota Sporta diena.
Kā jau katru gadu, arī šogad tika aicināti piedalīties arī vecāki.
Katrai grupai bija jāierodas ģērbtai
atbilstoši savas komandas krāsā – zilā,
zaļā, dzeltenā, sarkanā un oranžā.
Sporta diena sākās ar Rīta līniju
un sasveicināšanos. Tad tik sākās īstā
jautrība. „Marš!”... visi bērni, vecāki, pedagogi iesildījās, skrienot apkārt bērnudārzam.
Tad bija jāķeras pie oriģināli izdomātajām stafetēm – stūmām ķerras un
bērnu ratus, ar galvu ripinājām klučus
pa plēvi, spēlējām hokeju ar slotām un
īstām hokejnūjām, atlasījām no graudiem pupas, ar knaģiem salasījām izkaisītos korķus... bērni ļoti juta līdzi saviem
komandas biedriem, vecāki bērniem un
bērni vecākiem.
Svētku kulminācija – avīzes žāvēšana, lekšana maisā un virves vilkšana starp pedagogu un vecāku komandām – stiprākie bija pedagogi!
Visas Sporta dienas garumā par

labu garastāvokli rūpējās bērnu draugs
baltais lācis Alfijs!
Nobeigumā vecāki tika pie medaļām, bet bērni pie pildspalvām un saldumiem.
Sportojām un smējāmies no visas

sirds! Arī laiks mūs lutināja, lai mēs varētu pavadīt vienu skaistu dienu kopā ar
savu bērnu!
Ar tādu pašu entuziasmu sportot arī
turpmāk!
Mamma Kristīne
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Deju diena Krāslavā
25. maijā Krāslava uz vienu dienu
kļuva par dejas galvaspilsētu. Latvijas
bērnu tautas deju festivālā „Latvju bērni
danci veda” piedalījās apmēram 4 tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas.
Šie svētki tiek rīkoti līdz ar atmodas
sākumu. Pirmie „Latvju bērni danci veda”
festivāli notika Rīgā,  Lielajā Ģildē, tad
pamazām dejotāji sāka dejot visās Latvijas lielākajās pilsētās. Šogad tā bija
Krāslava Latgalē un Liepāja Kurzemē.
Lielkoncertā „PĀR DAUGAVU SAULEI ROKU DEVU” programmā „Kad tēva
nav mājās” kopā ar Madonas un Lubānas novadiem piedalījās 123 dejotāji no
Varakļānu novada. Murmastienes pamatskolas 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu dejotāji, Murmastienes KC pirmskolas deju
kolektīvs „Saulstariņi” – vadītāja Vija Pelse un Varakļānu vidusskolas 1. – 2. klašu, 3. – 4. klašu, 5. klases un 6. – 8. klašu
deju kolektīvi – vadītāja Ilona Cvetkova.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.
Varakļānu vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā
Aina Kazāka, teksts un foto

„Bērni bērniem”
Kopš 2001. gada Varakļānu vidusskolas pašpārvalde organizē Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai veltītu pasākumu „Bērni bērniem”, kura mērķis ir piedāvāt Varakļānu novada bērniem interesantas un atraktīvas brīvā laika pavadīšanas
iespējas un veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves organizēšanā,
pilnveidot organizatoriskās un sadarbības prasmes.
Arī šī mācību gada pēdējās dienās
valdīja rosīga gaisotne – jaunu atrakciju
gatavošana, sponsoru meklēšana, diplomu rakstīšana, inventāra nešana, mūzikas
meklēšana... Pienāca pēdējā mācību diena, kad skolēni saņem „algu” par padarīto
darbu un tad dodas atrakciju virpulī – „slapjās bumbas”, „jautrie ziloņi”, „karāšanās
džinsos”, „lielās bumba stiepšana”, „jautrie
ķīnieši” u.c. (kopā bija 18 atrakcijas).
Paldies atrakciju vadītājiem un lielu
lielais paldies Varakļānu uzņēmējiem par
konfektēm, jo aktīvākie atrakciju apmeklētāji varēja saņemt 18 konfektes.
Šogad mūs atbalstīja „Viktorijas aptieka”, veikals „Kvarcs”, friziere Agnese,
veikals „Lats”, z/s „Gabriši”, frizētava „I.K.
Vīzija”, veikals „Ziedu dārzs”, SIA „Raibais
asaris”, veikals „Top”, ziedu salons „Lilija”,
SIA „Kamil Plus”.
Jauku vasaru!
Aina Kazāka, teksts un foto
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Stirnienes Ērģeļnakts
Maija sākumā Stirnienes baznīcā atkal izskanējusi Ērģeļnakts, kas ievadīja
Latgales IV Ērģeļu dienu festivālu. Koncertā ar video projekcijas palīdzību varēja
redzēt ērģelnieku spēli tuvplānā, kā arī
starpbrīdī klausītājiem bija iespēja vērot
instrumentu demonstrējumus, uzdot jautājumus ērģelniekam un ērģeļmeistaram
Jānim Pelšem un izmēģināt savus spēkus, iejūtoties ērģelnieka vietā.
Stirnienes Ērģeļnaktī piedalījās Kristīne Adamaite, Iveta un Jānis Pelšes, Agnese Solozemniece, Agnija Strūberga, Ilze
Grēvele, kā arī Gunta Greisle, Raimonds
Ubagovskis, Edijs Strušels, Sabīne Pelša, Elīna Eiduka, Diāna Pelša, Oskars
Otomers. Blakus profesionāļiem ar prieku baudījām jau ierasti izcilo Varakļānu
mūzikas skolas audzēkņu sniegumu.
Koncerta abas daļas aizritēja vienā acumirklī, mainoties dažādiem izpildītājiem
un atšķirīgu laiku skaņdarbiem, instrumentiem un noskaņām – no baroka laika
mūzikas līdz mūsdienīgām kompozīcijām, no tradicionāliem izpildījumiem līdz
„odziņām gardēžiem” – piem., C. Franka
kompozīcija klavierēm un harmonijam,
kā arī četrrocīgi A. Hačaturjans „Deja ar
zobeniem” no baleta „Gajanē”, kas no-

slēgumā izskanēja uz ērģelēm.
Paldies visiem mūziķiem, par atbalstu pateicamies Varakļānu novada pašvaldībai, z/s „Sābri”, Varakļānu mūzikas
un mākslas skolai, Jēkabpils A. Žilinska
mūzikas skolai, Stirnienes pamatskolai,
par pavasara ziediem Ingrīdai Slaidiņai,
par ziedu kārtojumiem Marijai Pastarei,

par darbu Naurim Lazdam, Marijai un
Ilzei Vaļkām, Inārai Čiževskai, Nellijai Počai, par cienastu – Stirnienes draudzes
saimniecēm Elitai Teilānei, Marijai Pastarei, Annai Vutnānei, fotogrāfam Mārtiņam
Grudulam, filmētājam Kasparam Pauniņam.
Ieva Zepa

Broku sādžas krucifikss
Gadu simtiem Latgalē ierasts maija
mēnesī pulcēties pie sādžu krustiem,
lai zemes dzīves pagurušās sirdis caur
dziesmām un lūgšanām rastu debešķīgu mieru. Tinušies laiku līkloči, daudzviet
vairs nav krucifiksu ceļmalās, daudzviet
vairs nav ļaužu, kam pulcēties uz darbiem un lūgsnām. Taču vēl aizvien esam
svētīti ar sirds bagātiem cilvēkiem – paldies vīriem no SIA „Aļņi AS” ceļu būves

brigādes un viņu vadītājam Andrim Upeniekam, kuri pēc savas iniciatīvas atjaunoja Broku sādžas krucifiksu blakus jaunajam ceļam. Maija pirmajā svētdienā,
klātesot Stirnienes draudzes ļaudīm no
apkārtējām sādžām, atjaunoto krustu iesvētīja prāvests Rolands Abrickis.
Ieva Zepa
Foto – Augusts Eriņš

Bīskaps Boļeslavs Sloskāns
		

(1893 –1981)

Bīskapa Boļeslava Sloskāna 120.
jubilejas svinības ar bīskapu V. E. Antona Justa un V. E. Jāņa Buļa piedalīšanos
notiks dzimtajā Stirnienes baznīcā 25. augustā 12.00.
Lūgsim godināmā bīskapa aizbildniecību mūsu vajadzībās – jo ne jau mēs
tik daudz dāvanu viņam sagatavosim –
vislielākās, skaistākās un mums vajadzīgās caur Boļeslava Sloskāna aizlūgumu
Visaugstais dāvās no debesīm. Atliek tikai lūgt…

Broku krusta atklāšana.

Iepazīšanās spēle.
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Vērienīgs pasākums
1. jūnijā Arēnā Rīga notika Latvijā vērienīgāko skolēnu sporta un prāta spēļu
ZZ Čempionāts 2013 lielais fināls, kurš
pulcēja gandrīz 5000 dalībnieku. Finālā
piedalījās 180 klases no visas Latvijas.
Līdz ar skolēnu fināla sacensībām
pie Arēnas Rīga notika virkne citu aktivitāšu – uzstājās grupa PeR, Musiqq, DJ
Toms Grēviņš, DJ Rudd un ZZ Alekss.
Ikvienam bija iespēja izmēģināt prāta
spējas zinātkāres centros AHHAA, Zili
Brīnumi un Z(in)OO, kā arī satikt Pasaules un Eiropas labāko robotu meistarus
no Rīgas, vērot izcilāko snovbordistu
triku uz īsta sniega un Eiropas skrituļslidošanas čempiona Nila Jansona lēcienu
pāri trīs automašīnām un daudzas citas
izklaidējošas aktivitātes. Pirms uzvarētāju
paziņošanas tika pieteikts lielais dienas
pārsteigums – Latvijā populārākā hip hop
dziedātājs Gacho. Tūkstošiem jauniešu
kopā ar enerģisko dziedātāju atzīmēja
čempionāta noslēgumu, kopīgi izpildot
deju pie dziesmas „Stampā grīdu”.
Arī mēs, Varakļānu vidusskolas 7.
klase, piedalījāmies čempionāta finālā.
Tā bija neaizmirstama diena! Lūk, dažu
skolēnu atziņas par piedzīvoto:
Betija: No ZZ Čempionāta man vislabāk palicis atmiņā, kā mēs visi kopā
mācījāmies deju „Stampā grīdu”, kā mēs
viens otru atbalstījām un kopā fināla noslēgumā gaidījām rezultātus.
Jānis: Liels gandarījums par to, ka
esam vienīgie no Varakļānu vidusskolas,
kas tikuši līdz finālam.
Santa: Vislabāk patika tas, ka visu
dienu klase bija kopā un bija jāparāda, ka
kopā mēs varam izdarīt visu. Visu dienu
iztikām bez kādas apvainošanas, bijām
draudzīgāki nekā parasti.
Mairis: Man vislabāk patika tas, ka
bija vienreizējas atrakcijas un stafetes.
Prieks arī par to, ka varējām satikt daudzas slavenības, nelija lietus un spīdēja
saule. Es šo piedzīvojumu neaizmirsīšu
nekad.
Sintija: Pateicoties ZZ Čempionātam,
mēs esam kļuvuši draudzīgāki. Es nekad
neaizmirsīšu, kā mēs dejojām pie Gacho dziesmas „Stampā grīdu”. Galvenais
nebija uzvarēt, bet gan labi pavadīt laiku
kopā ar klasi. Kaut neuzvarējām, man paliks atmiņā šis lielais piedzīvojums.
Jana: Neskatoties uz to, ka neieguvām nevienu vietu, laiks bija pavadīts
jautri, interesanti un vienkārši lieliski. Man
visvairāk atmiņā paliks Gacho un kā mēs
mācījāmies deju soļus, kā pildījām stafetes, un ceļš mājup, kā visiem zvanīja, un
visi atbildēja, ka bija jautri un nākamgad
brauksim, lai iegūtu pirmo vietu.
Rihards: Man patika uzstāties uz ska-

tuves (Rihards bija Varakļānu simbola –
lapsiņas tērpā) un Gacho koncerts.
Pirmajā trijniekā neiekļuvām, bet
esam startējuši labi – kopvērtējumā savā

grupā 11. vieta!
Lai jauka vasara!

Aina Jaunzeme,
Foto – Sintija, Klaudija, Jana
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Ar smaidu pa dzīvi
Šogad tādi jocīgi gadalaiki – gara
ziema, nedēļu pavasaris, skaista un karsta vasara. Kur tas redzēt, ka pienenes
zied vienlaikus ar ceriņiem! Mēs to visu
tikko pārdzīvojām. Tagad ziedu krāšņums mainās, un Jāņu zāles būs īpaši
jāmeklē.
Varakļānos, Kosmonautu ielā 22
dzīvo divas ļoti čaklas, izdomu bagātas,
mīļas un vienkāršas, puķes mīlošas dāmas nopietnos gados – Olga Mālniece
un Veronika Locāne. Neskatoties uz saviem gadiem un veselības problēmām,
plāno, pērk, stāda puķi pie puķes mājas puķu dobē un lodžijās. Ir piestādītas
rozītes, petūnijas, cinnijas, samtenes,
asteres. Un tas viss no viņu necilajām
pensijām, bet viņas tikai smaida, tā priecējot savu dvēseli un visus mūsu mājas
iedzīvotājus. Liels paldies viņām! Kā
daudziem zināms, viņas abas ir arī izcilas rokdarbnieces. Lai viņām stipra, stipra veselība, enerģija un saulains smaids
vēl ilgus gadus!
No šādiem darbīgiem cilvēkiem
stipri jāmācās mūsu jaunatnei. Lai reiz
saprastu, ka nevar un nedrīkst mēslot
aiz sevis, nolauzt tik spēcīgi augošās
liepiņas, neizbraukāt un nesabradāt
iekoptās puķu dobes, nestaigāt pa
svešiem sakņu dārziem un nedemolēt.
Tieši otrādi – mūsu pilsētiņā jaunatnei

Olga Mālniece.

jārūpējas par tās skaitumu, pat tās vizītkarti. Mīlēsim ne tikai sevi, bet visu, kas
mums apkārt dabā!
Pilsētas iedzīvotāji jau otro gadu
gaida sakoptu Brāļu kapu stūrīti – hūti,
platmali, kalnu (kā tik tauta nesauc!).
Bet kā nav, tā nav!
Lai visiem līksmi Līgo svētki un gaišas domas uz labiem darbiem! Saudzēsim dabu!
Vija Eiduka, teksts un foto

Veronika Locāne.

Mūsu mīļo vecāku – Natālijas un Jāņa Strodu kopdzīves gadu skaits ir
iemirdzējies Zeltā
Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man,
Un tas ir ļoti daudz.
Un citu Tavā vietā neatrast
Un nevajag –
Tā laika ir par maz,
Ko mums zem saules
Abiem dzīvot ļauts.
Tie īsie gadi:
Ko par mūžu sauc.
		
/A. Purvs/
Līgo vakarā kuplā bērnu, mazbērnu,
mazmazbērnu, radu un draugu pulkā tiks
svinētas Zelta kāzas.
Zelta pāris atjaunos mūžīgās mīlestības solījumu un mīs gredzenus.
Jāņu dziesmas... ugunskura liesmas
un pāri visam – Zelta Mīlestība.
Ar zelta sirdi, sirdsgudri, pacietīgi,

Bērni un mazbērni kopā ar gaviļniemiem.
saprotoši un mīloši – tādi ir mūsu vecāki.
No viņiem mēs saņemam tik daudz mīlestības... sildāmies tajā un mēģinām to
nodot tālāk.

Šajā skaistajā saulgriežu laikā sūtam
viņiem visas labās domas m īlam no visas
sirds, vēlam možu garu un labu veselību.
Rūgts!
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Vakars Murmastienes pamatskolā ar grāmatu
Maija beigās, kad saule mums sāk
uzsmaidīt arvien siltāk, skolās jaušama
vēlme pēc vasaras brīvlaika, pēdējās
mācību stundas velkas garas kā pati
mūžība, bet uz grāmatu pusi pat īpaši
skatīties negribas. Tāpēc, lai pārliecinātos, ka grāmatu pasaule ir interesanta
un aizraujoša un ka vasaras brīvlaikā
tajā tomēr vajadzētu ielūkoties, jo tā
reizē ir arī brīnišķīga atpūta, Murmastienes pamatskolā 5. – 9. klasēm 30. maijā tika rīkots pasākums ar nakšņošanu
skolā „Vakars skolā ar grāmatu”.
Pasākums sākās vakarā ar svinīgu
atklāšanu. Katra klase saņēma vienu
grāmatu, kura vakara gaitā kopīgi bija
jālasa, tad jāizveido scenārijs un jāiestudē neliela izrāde, tajā iekļaujot kādu
deju vai dziesmu. Lai iestudējums veidotos vēl interesantāks, pēc grāmatu
lasīšanas bija jāizskrien orientēšanās
trase pa Murmastienes ieliņām, lai atrastu kādu noderīgu lietu savam uzvedumam. Visi skolēni brīnišķīgi pazīst
savu ciemu, tāpēc darbiņš ātri un veiksmīgi tika paveikts.
Pēc labi padarīta darba, protams,
atpūta, ugunskurs un desiņas.
Nemanot pienāca laiks arī izrādēm.
Pirmais ieradās omulīgais Vinnijs Pūks
ar saviem draugiem no 9. klases. Nez
no kuras puses uz slotas atlidoja Mazā
raganiņa no 6. klases, 8. klases Boņs
bija diezgan pašpārliecināts, jo par visu
šai pasaulē notiekošo viņam ir savs viedoklis, Ješka no 7. klases vēlreiz visiem
atgādināja, ka pašu rokām absolūti
viss ir paveicams, kādu nerātnību zemes virsū centās padarīt arī Velniņi no
5. klases. Katra izrāde tika sveikta skaļiem aplausiem, jo centušies bija visi.
Pēc tam mākslinieki varēja izlocīt kājas
pašu organizētā diskotēkā.
Rīts atnāca diezgan miegains, bet
audzinātāju skaļā bungu rībināšana uzmundrināja jebkuru. Pēc rīta skrējiena
apkārt stadionam pamodušies un enerģiski bija visi, jo brokastis tika notiesātas ar lielisku apetīti. Pavisam drīz dzidrā zvaniņa skaņa aicināja uz pēdējām
mācību stundām, lai skolēni varētu saņemt savu mācību gada laikā padarītā
darba apliecinājumu – liecību.
Ir sācies tik ļoti gaidītais vasaras
brīvlaiks! Lai tas patiešām visiem ir interesants, piedzīvojumiem bagāts! Bet…
varbūt mēģināt kādu brīdi par savu
draugu vasarā izvelēties arī grāmatu?
To visu klātienē vēroja un
aktīvi piedalījās
V. Pelse

Boņs ir savā elementā.

Vēl rūpīgi jāizpēta orientēšanās kartes

Desiņu cepšana.
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Ieskats projekta „Murmastienei ir jābūt!”
aktivitātēs maijā
Maija sākumā murmastienieši, lieli un
mazi, ņēma aktīvu līdzdalību Murmastienes sakopšanā. Murmastienes pamatskolas apkārtnes talkā līdzdarbojās arī bērnu
vecāki. Pēc skolas apkārtnes sakopšanas
talkotāju darba spars noderēja arī Martas
birzs teritorijā, kur jau rosījās citi pagasta
ļaudis. Maija mēnesis ir bagāts ar svētku
dienām un savas apkārtnes sakopšana ir
pati par sevi saprotama.
Pirmsskolas vecuma bērni kopā ar
savām skolotājām gatavoja prieka pilnus
brīžus savām ģimenēm, aicinot uz Ģimenes dienai veltītu koncertu, kurā katrs
mazais ķipars veltīja dziesmu klātesošajiem, kaut uz mazu brīdi ļaujot saviem
tuvajiem aizmirst ikdienas steigu, pabūt
kopā. Ģimenes dienas nedēļas nogalē,
Vasarsvētkos Murmastienes pamatskolas un pirmsskolas deju kolektīvi atrādīja
savu dejotprasmi pagasta iedzīvotājiem.
Pateicoties SFL atbalstam mūsu aktivitātēm, pamatskolas bērniem bija iespēja
apgūt vai atkārtot svarīgākos drošības
noteikumus peldoties vasarā. Madonas
novada Degumnieku pamatskolas peldbaseina apmeklējums un peldēšanas pamatprasmju iemaņu atkārtošana speciālistes Ilonas Strodes vadībā, mūsuprāt,
sākoties vasaras brīvlaikam ir nozīmīgs
devums mūsu murmastieniešiem.
Lielie bērni apmeklēja Profesionālās
karjeras izvēles centru Madonā, kur veica
individuālos testus savas nākotnes profesijas virziena pareizākai izvēlei.
Maija nogalē Murmastienes pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas
dejotāji savu dejotprasmi rādīja tautas
deju festivālā „Latvju bērni danci veda”
Krāslavā. Sākumskolas dejotājiem tautu
tērpus skaistināja jaunizšūtie krekli un
blūzes. Deju kolektīvu vadītāja Vija Pelse
dalībnieku gājienā rotājās arī savā jaunajā tautu tērpā.
Radošo pirkstiņu nodarbībās sākumskolas bērni sagatavojuši jaunus zīmējumus Murmastienes feldšerpunktam
kā sveicienus saviem pagasta iedzīvotājiem Bērnu aizsardzības dienā. Mācību

Policijas informācija
01.05. Varakļānos, Pils ielā 20, mājas
pagalmā pils. S. piederošajai a/m pārdurtas divas riepas.
03.05. Murmastienes pag., „Ķiršos”,
dega kūla.
03.05. Varakļānu pag., „Biteniekos”,
dega kūla.
05.05. Varakļānu pag., Kokaros, Lat-

gada nogale Murmastienes pamatskolā
pagāja vēl nebijušā gaisotnē, jo Jauniešu
centra aktīvisti visus skolēnus aicināja uz
Vakaru kopā ar grāmatu.
Biedrības „Zemes bites” rīkotajā zīmējumu konkursā visi interesenti, īpaši
skolēni, tika aicināti padomāt par iespējamo autobusu pieturas vizuālo izskatu,
kuru iespējams uzlabot projekta „Murmastienes vizītkarte” ietvaros. Murmastienes pagasta bibliotēkā līdz 20. jūnijam
visi aicināti nobalsot par idejiskajiem mo-

tīviem šī projekta īstenošanai.
Mums joprojām patīk aerobika un
līnijdejas! Paldies atbalstītājiem un aktīvistiem!
Projektus „Murmastienei ir jābūt”
un „Murmastienes vizītkarte” finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society
Foundations), un tā ieviešanu atbalsta
Sorosa fonds – Latvija. Plašāka info par
Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem
pieejama www.sfl.lv.
Edīte Grudule

gales prospektā 11, izcēlies savstarpējs
strīds starp pils. A. E. un D. E.
07.05. Murmastienes pag., Muižas
ielā 2, dega garāžas jumts.
08.05. Varakļānu pag., Sārnās atrasts
kara laika nesprādzis lādiņš.
15.05. Varakļānu pag., pa ceļu Rēzekne – Jēkabpils 47. km pils. J. E. vadīja
velosipēdu alkohola reibumā, pārbaudē
konstatētas 1,92 promiles alkohola.
18.05. Varakļānu pilsētā, pa Rīgas

ielu, pils. A. B. vadīja mopēdu alkohola
reibumā, pārbaudē konstatētas 2,99 promiles alkohola.
20.05. Varakļānos, Skolas ielā 11,
dega privātmājas viena istaba.
27.05. Varakļānu pag., „Apšukalns” tīrumā atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
28.05. Saņemts iesniegums no pils.
D. T., par to, ka nelikumīgi tika izmantota
viņas kredītkarte.
M. Lindāns
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Par prieku sev un pasaulei par prieku...
Zemi pārņem augšanas prieks. Augt,
uz augšu tiekties! Zemes virsa kustas
un ceļas augšup ar stiebriem, skostām
un puķēm. Daba darina puķēm paklāju.
Vispirms zaļais fons, uz kura puķu raibie,
brīnišķie raksti. Kā lai to nesajūt dzīva
cilvēka sirds, atbalss visam, kas notiek
zem saules. Arī viņa dzird šo saucienu
uz augšu. Visur ir jūtama lielā Meistara
roka. Šie ziedošie koki un pļavas apvij
apvārsni ar tīrām, spožām liesmām, kuras neviļus iedrebas mūsu sirdīs... Un
pienāca arī maijs, ar gada vissirsnīgākajiem svētkiem – Māmiņdienu, Ģimeņu
dienu un Vasarsvētkiem.
Arī Murmastienes KC skaistajā Vasarsvētku svētdienā uzplauka krāšņumā.
Skanēja dziesmas, dimdēja deju soļi, no
skanīgajām ģimenēm gaisā virmoja mīlestība. Par skanīgo koncertu PALDIES
Varakļānu KN pirmsskolas bērnu deju
kolektīvam (vadītāja Marija Madžule),
Murmastienes pamatskolas 5. – 9. klašu deju kolektīvam un Murmastienes
KC „Saulstariņiem” (vadītāja Vija Pelse), skanīgajiem mazajiem solistiem
Samantai, Heilijai, Sofijai, Esterei, Rūtai,
Dagmārai, Adrianam (skolotājas Teresija
Pelša un Sintija Veipa). Un par ieskatu
sirsnīgajās muzicējošajās ģimenēs PALDIES māsām Elizabetei un Dārtai Pelsēm, mammai Teresijai Pelšai ar meitām
Sabīni un Endiju, mammai Sintijai Veipai
ar dēlu Elgaru...
Bet jau nedēļu vēlāk, 25. maijā, mazie dejotāji – Murmastienes KC pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Saulstariņi”
(vadītāja Vija Pelse) – mēroja tālo ceļu uz
Krāslavu, lai piedalītos Tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”. Par spīti
garajai nogurdinošajai un lietainajai dienai, mazie mākslinieki jutās ļoti labi un
ar prieku piedalījās gan svētku gājienā,
gan vakara koncertā. Tā nu arī „Saulstariņi” piedzīvoja savus mazos deju svētkus. Lai nezūd dejotprieks, lai skaista un
saulaina vasaras atpūta!
Tad nu klāt bija arī 2. jūnijs, kad
Murmastienes KC pulcējās bērniņi ar
krustvecākiem un viesiem, lai svinētu
Bērnības svētkus. Šogad mazo gaviļnieku lomās iejutās 17 bērniņi vecumā
no 3 līdz 6 gadiņiem. Paldies bērniem,
krustvecākiem un viesiem par izturību,
par atsaucību aktivitātēs, ko bija sagatavojusi viešņa Lapsiņa. Paldies Endijai
Pelšai par palīdzību svētku organizēšanā un norisē, un paldies Varakļānu KN
par Lapsiņas tērpu!
Lai skaista, saulaina, priekpilna un
radoša vasara!
Rita Ivenkova

„Saulstariņi” Vasarsvētkos.

Varakļānu KN pirmsskolas bērnu deju kol. Vasarsvētkos Murmastienes KC.

Mamma Teresija ar meitām Sabīni un Endiju.

Mamma Sintija ar dēlu Elgaru.

„Saulstariņi” Krāslavā.
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Māsas Elizabete un Dārta.

Bērnības svētki Murmastienes KC.

Reālā situācija
Sveicināti, gribētu ar Jūsu avīzes
starpniecību uzrakstīt, kāda ir reālā situācija, lai cilvēki pa Varakļāniem mazāk baumo un tenko.
Jums raksta daudzbērnu gimene,
tāda Zepu gimene no Varakļāniem.
Visi tik saka: „Jums lieli pabalsti,
Jums piešķīra māju, ko Jūs vēl gribat?” Bet kāda reālā situācija, to neviens nezina.
Es, Juris, esmu 2 grupas invalīds,
pensija tikai Ls 68, neko smagu darīt
nevaru, slims ar sirdi. Sieva Laila arī
nekur nestrādā, jo arī ir slima ar sirdi,
sirdī caurums, ārstējas, saņem bērnu
naudu Ls 72 un vēl par 3 bērniem invalīdu pensijas, kas ir Ls 225. Tā kā
esam trūcīga gimene, tad Varakļānu
sociālais dienests izmaksā GIM, kas ir
Ls 150. Un, aprēķinot visus pabalstus,
kopā sanāk Ls 515 mēnesī, tā kā esam
12 cilvēki ģimenē, tad, izdalot ienākumus, sanāk Ls 43 uz cilvēku, tie ir lieli
pabalsti? Malka jāpērk ziemai, vajag
70 vai 80 kubu, kas maksā 1120 vai Ls
1280. 4 bērni iet bērnudārzā, par tiem
arī jāmaksā, mēnesī jāmaksā ap Ls 80,
tā kā bērni bieži slimo, zāles arī jāpērk.
Tā kā ir mazdārziņš 0,3 ha, tehnikas
nekādas, tad par tā apstrādāšanu arī
viss pašiem jāmaksā. Vēl jāpērk veikalā maize, gaļa, eļļa vai tauki, kuru reizi
pat ēdam kartupeļus vien, kas ir izauguši, tie ir lieli pabalsti, vēl jāmaksā par
īri, ūdeni un elektrību. Pensionāriem
pienāk gadi un tu to pensiju saņem,
bet par invalīdu tu nezini, kad vari tāds
būt. Pensionāri saņem pensijas Ls 180
vai 200, tad žēlojas, ka vēl maz, bet ko
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teikt invalīdiem, kam maksā tikai Ls 63
2. grupai un Ls 72 1. grupai.
Tāpat saka, Jums tak piešķīra
māju, piešķīra ta piešķīra, bet kāda
tā māja ir, no ārpuses normāla, bet
kāda ir iekšā. Ziemā jāsalst nost, jādzīvo 12 cilvēkiem vienā istabā, jo pārējās ziemā nav iespējams dzīvot un
piekurināt. Tāpat virtuvē nav ne riņķu,
krāsns jākurina apaļā priekš siltuma
un uz gāzes jāvāra ēst. Bērniem ziemā jāstaigā cimdos, cepurēs, mēteļos
un zābakos un tāpat arī jāguļ, tikai
vēl sega pa virsu, malkas vien vajag
70 vai 80 kubu, tā ir normāla māja?
Vēl saka, vajag visu darīt saviem spēkiem. Saviem ta saviem, bet kur finansējums. Kuriem radi palīdz, mums radu
nav. Bērniem paiet dzimšanas vai vārda dienas, neviens neatbrauc. Bērni
pat nezina, kas tās tādas ir. Tāpat, kad
bērni jāved uz Rīgu, Rēzekni vai Madonu pie ārstiem vai no slimnīcas mājās,
neviens nevar, visi aizņemti, jākuļas ar
autobusiem. Kur vēl citu kaut ko palīdzēs. Savu mašīnu nopirkt nevaram,
nesanāk. Un neviens pat nevar ne uzdāvināt, ne arī ziedot mašīnu. Kā daudziem visu ko pieziedo un uzdāvina.
Biezajiem, kam naudas pilnas kabatas
un vēl maz, nabagi, lai iztiek kā var.
Tāpat, kuriem ir savs mežs, tur sanāk
materiāls un malka, mums nav sava
meža, materiāli un malka jāpērk. Un
vēl tā visi teiks: „Jums lieli pabalsti!”
Kur ir tie lielie pabalsti, ka knapi galus
var savilkt. Tāpat Jums pieškīra māju.
kāda tā māja ir, šķūnis ne māja, ka ziemā pat ūdens aizsalst, un, kā teica, pa-

gasta laikā šito māju kurinājuši gan ar
malku, gan ar cūku lampām un tā knapi varējuši piesildīt, viņi tā varēja atļauties, kur ta mēs tā varam atļauties. Tāpat, cik māju stāv tukšu, visi tik pārdot,
bet neviens nevar izīrēt normālu māju.
Vai tad cilvēks var zināt, kad viņš būs
spējīgs strādāt un kad kļūs par invalīdu? Vai tad to arī var zināt, ka būs tik
daudz bērnu? Kuri grib un tad nav bērnu neviena, kā lemts, tā ir, par to arī
nav ko izsmiet. Latvijā daudzbērnu ģimenes un invalīdi laikam nav vajadzīgas un ir nevienam nevajadzīgi, tikai
var izsmiet.
Sveicināti, piedodiet par traucējumu, bet gribētu ar Jūsu avīzes starpniecību ielikt sludinājumu.
Varakļānos stāv daudz tukšu un
neapdzīvotu māju. Vai tad tiešām neviens nevar izīrēt normālu māju, nevis
tādu, kā Varakļānu novada dome bijušo pagastmāju, kur ziemā vajag 70
vai 80 kubi malkas un tāpat bērniem
ziemā jāstaigā un jāguļ zābakos, cimdos, mēteļos un cepurēs, jo salst, kaut
kurini visu dienu, visu nakti.
Rakstīt tikai uz e-pastu: kokari3@
inbox.lv vai, ja nopietns piedāvājums,
tad griezties un aprunāties personiski
Latgales prospekts 12 „Kokari”. Kārtību un tīrību garantējam.
Redakcijas piezīme: Vēstule saņemta elektroniski 22. maijā. Ja vēlaties palīdzēt vai izteikt savu viedokli,
rakstiet – ainajaunzeme@inbox. lv
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Varakļānu amatierteātra pirmizrāde
Miervaldis Birze KALMĀRU KONSERVI
Kādā saulainā maija dienā mēs, mīļie
skatītāji, aicinājām Jūs uz Varakļānu amatierteātra pirmizrādi „KALMĀRU KONSERVI”. Teātra izrāde arī ir kaut kas līdzīgs konservēšanas mākslai. Sākumā jāsagatavo
materiāls, tā varētu būt lugas meklēšana.
Tālāk jau notiek radošais process, visu salikt pareizajās proporcijās, lai gala rezultātā – SKATĪTĀJAM zālē būtu interesanti. Tā
nu mēs likām tur iekšā tīri cilvēciskas emocijas, kādas tās ir dzīvē visā tās dažādībā.
Izrādē atveidotie tēli ir interesantas personības – mēs joprojām turpinām viņus iepazīt. Pēc pirmizrādes piedalījāmies teātru
festivālā „ĀKSTS 2013”, kurš notika Krustpils novada Variešos. Darbs pie izrādes
nebeidzas ar pirmizrādi, mēs joprojām turpinām pilnveidot izrādi. Mēs meklējam un
domājam – kāpēc mans atveidotais tēls ir
šāds. Vai esmu pareizi atšifrējis atveidojamā personāža rakstura īpašības. Ir tāds
teiciens: „Es par sevi nezinu visu, kur nu
vēl par cietiem”. Rudens pusē plānojam
rādīt vēlreiz izrādi Varakļānos.
Varakļānu amatierteātra aktieri vēl iejutušies lomās: (skatot foto)
Lola (Liāna Palma) – Darvid hibrid.
Oksford. Cik tas ir moderni.
Ojārs Kurcums (Armīns Palms) – Domāsim sistemātiski!
Olita (Linda Grandāne) – Kad man
būs daudz naudas...
Režisore (Ruta) – Es mīlu savus aktierus.
Klotilde Vērpējslotiņa (Anna Mālniece) – Jūs gribat mani turēt šahā!
Biruta Silava (Ilga Broka) – Strādāju

Līgo, Jāni, līgo, Jāni,
Nu atnāca tava diena!
Sirsnīgs sveiciens vārda dienā
56 Jāņiem Murmastienes pagastā, 93
Jāņiem Varakļānu pilsētā un 63 Jāņiem
Varakļānu pagastā!
Šogad īpašais Jāņu dienas sveiciens Jānim Vēveram no Murmastienes!
Fakti:
- Pagājušajā gadā nosvinējis nozīmīgu
dzīves jubileju.
- SIA „Ceļavējš” īpašnieks.
- Darbojas Zemessargu vienībā, piedalījies barikāžu dienās Rīgā.
- Ilgus gadus darbojies Murmstienes
pagasta pašvaldībā, tagad Varakļānu
novada pašvaldības deputāts.
- Gādīgs tēvs saviem 3 dēliem.
Par Jāni Vēveru stāsta cilvēki, kuri
ikdienā viņu pazīst:
- Mūžīgais šoferītis, spēlējis dažādos
ansambļos, mūzika – lielākais hobijs,

ar, kamēr teles pārvēršas par govīm ...
Visvaldis Silavs (Voldemārs Bondars) – Atgriežos kūtī un pie sievas...
Eduards Umernieks (Tālivaldis Sprūdžs) – ... ja arī ļoti negribu, pat ļoti negribu, tomēr visu dzirdu!
Rūdis Rudovics (Zigmārs Rugainis) –
Reka es neraudu, lai gan tikai vienu stundu biju priekšsēdētājs.
Cik dažādās variācijās var izspēlēt
šos it kā vienkāršos teikumus!?!
Vienu teātra dalībnieci, kura bija iejutusies SUFLIERA lomā, jūs nepamanījāt – Emerita Bondare. Aktieriem teksta

zināšanas – LABAS!
Par skatu no malas, un foto izrādes
tapšanas laikā PALDIES Kristīnei Samušenkovai.
Par skatuves ietērpu un aktieru tērpiem PALDIES: Anitai Stiukai, Agnesei
Šimanovskai, SIA „JILLS”, Pieaugušo
biedrība (PAP), Pensionāru klubam „Pīlādzītis” un Agnesei Brokai.
Mans vēlējums Varakļānu amatierteātra aktieriem un skatītājiem –
DZĪVOSIM AR GAIŠĀM DOMĀM!
Ruta Laizāne,
Varakļānu amatierteātra režisore

ar ko aizrāvis arī dēlus
Sandiju, Kasparu, Kristapu. Sava pagasta patriots, piedalās daudzās
pagasta aktivitātēs.
- Mūzika – viņa sirdslieta. Sabiedrisks, palīdz
cilvēkiem, vienkāršs,
sirsnīgs. Dzied Barkavas baznīcas korī. Ar
labām idejām apveltīts,
kuras cenšas īstenot,
piemēram, Martas takas veidošana. Pa ekskursijām vadā.
- Savas zemes un sava
novada patriots. Ieinteresēts un atsaucīgs kultūras un sociālo jautājumu
risinātājs. Iedziļinās visos jautājumos.
Ar labu, inteliģentu humora izjūtu,
vīrišķīgs, kulturāls. Atsaucīgs, palīdz
cilvēkiem.
- Patriots, ieaudzis savā zemē. Ar viņu

patīkami kopā strādāt. Cenšas iedziļināties visās problēmās. Aizstāv lauku cilvēkus.
Grib, lai jaunatne paliek laukos. Vērsts uz visu jauno. Ja
ķeras pie kādas lietas, dara
to ar lielu entuziasmu un panāk savu. Lepojas ar saviem
dēliem, atbalsta it visā. Pieklājīgs, augstu vērtē darba
tikumu, prot mainīties uz
labo pusi, nepiemin
ļaunu, māk piedot.
- Dzīvo saskaņā ar Dievu un
Dabu.
Lai dzīve saulaināka
būtu, jāgrib un jāvar katram
pašam mainīties uz augšu!
Kā tos Jāņus sagaidīja,
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.
Aina Jaunzeme

„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada jūnijs

17

Varakļānu novadā jūnijā un jūlijā
Datums
Laiks
Pasākums
Visu mēnesi
Izstāde Meža dienām 80
20. jūnijā
11:00 Saulgriežu radošā darbnīca bērniem ar siera vārīšanu, pīrāgu
cepšanu, vainagu pīšanu un Jāņu dziesmām un rotaļām
21. jūnijā
20:00 Saulgriežu vakars ar „Īsu pamācību mīlēšanā”
Murmastienes KC „Aizvēja”, „Brāzmas”, „Taktikas” un Barkavas KN
„Klabdanča” izpildījumā
21. jūnijā
21:00 Saulgrieži bērniem, vecākiem, vecvecākiem, radiem, draugiem un
kaimiņiem ar pašdarbnieku koncertu, auglības un veiksmes rituālu pie
meteorīta akmens un ugunskuru Muižas parkā
Līdzi ņemams groziņš, Jāņu dziesmas ieskandinās Ivars Šminiņš
22. jūnijā
12:00 Kapusvētki
22. jūnijā
22:00 Varakļānu vidusskolas 12. klases izlaiduma balle. Ieeja Ls 2.23. jūnijā
15:00 Līgo vakara gaidīšana
Vasaras saulgriežos svarīga ir kopā būšana. Sajūti svētkus tradicionālajās
darbnīcās: vainagu pīšanā, siera siešanā, kļavu lapu cepuru gatavošanā,
jāņuguns iedegšanā u.c.
Par radošajām darbnīcām lūdzam sekot līdzi informācijai uz afišām
30. jūnijā
13:00 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju Svētku dalībnieku –
Murmastienes VPDK „Brāzma”
Īpaša svētku karoga pacelšana
30. jūnijā
13:00 „Lai skan, lai dimd!”
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ieskaņas koncerts
Koncertā piedalās Varakļānu kultūras nama kolektīvi:
•
Varakļānu amatierteātris
•
Eiropas senioru deju grupa „Vēlziedes un pīlādži”
•
Folkloras kopa
•
Līnijdeju grupa „Četras debesspuses”
•
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs
•
Senioru deju kolektīvs „Varavīksne”
•
Senioru sieviešu vokālais ansamblis „Sidrablāses”
•
Sieviešu koris „Dzelvērte”
•
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
•
Vīru vokālais ansamblis
•
Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Juntars”
Visu jūlija
Aivis Pīzelis gleznu izstāde „Kaifs”
mēnesi
Tematiska izstāde „Meža dienas Latvijā”
Pastāvīgās ekspozīcijas
13. jūlijā
14:00 Rozālija Golubeva Rokdarbu izstāde

Vieta
Varakļānu novada muzejā
Stirnienes TN
Pie Murmastienes KC

Stirnienes TN

Teilānu kapos
Varakļānu KN
Varakļānu brīvdabas estrādē

Pie Murmastienes KC

Pie Varakļānu KN

Varakļānu novada muzejā

Varakļānu novada muzejā

19. – 21. jūlijs Varakļānu novada svētki
19. jūlijā

15:00

19. jūlijā

21:00

20. jūlijā
20. jūlijā

10:00
19:00

20. jūlijā

19:30

20. jūlijā

22:00

21. jūlijā

11:00

Radošā darbdiena bērniem
Uz pasākumu kursēs bezmaksas transports maršrutā Varakļāni – Stirniene –
Murmastiene.
Pieteikties pa tālruni 64860840
Koncerts „Dāvida dziesmas” un liliju izstāde
Muzicē Kristīne Adamaite (ērģeles), Kristīne Gailīte (soprāns) un
Artis Sīmanis (saksofons)
Sporta diena Sacensības individuāli, ģimenēs, komandās
Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2013”
laureātu apbalvošana
Muzikāla brīvdabas izrāde „Naudas koks”
Komēdija „Naudas koks” tapusi pēc leģendārās dzejnieces un rakstnieces
Vizmas Belševicas darba un filmas „Tās dullās Paulīnas dēļ” motīviem.
Režisors – Ivars Lūsis, lomās – Jānis Jarāns, Gunārs Placēns, Dainis Porgants,
Regīna Devīte, Inese Ramute, Januss Johansons vai Enriko Avots.
Ieeja – brīva
Ballīte ar grupām „Disko drostaliņas” un „Pusbrāļi”
Ieeja – Ls 2.00
Sudraba karotīšu svētki
Saņemt sudraba karotīti aicināti 2012. gadā dzimušie bērniņi

Pie Murmastienes KC

Stirnienes baznīcā

Varakļānu vsk. stadionā
Varakļānu brīvdabas estrādē
Varakļānu brīvdabas estrādē

Varakļānu brīvdabas estrādē
Varakļānu pils pagalmā

18

„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada jūnijs

Atmiņas par kori
„Manuprāt, mūsu vecā,
labā tautasdziesma ir ceļvede
visam. Tas tā visu laiku tautā
ir bijis un pastāvēs.”
/Konstantīns Kančs/
Manuprāt (V. S.), šādus, tik
vienkāršus un tik patiesus vārdus var pateikt tikai iekšēji dvēseliski izgaismots cilvēks. Šodien ir bezgala daudz iespēju
iepazīties ar latviešu tautas gara
mantām, kas glabājas Dainu
skapī (arī internetā), daudzveidīgos preses izdevumos. Tautasdziesma – visu sākumu sākums, tajā atspoguļojas tautas
vēsture, ierašas, darba tikums,
sadzīves kultūra u.t.t. Tautasdziesmu vienkāršā daiļvalodība palīdz
dvēseliski izprast apkārt notiekošās
parādības.
Kā raksta Kārlis Skalbe, kad visas
puķes ir uzziedējušas, Jāņa diena ir
klāt. Ko gan meklē daiņa, dūkdama kā
bite vasaras ziedos? Tā meklē apgarotu
cilvēku dievišķi apgarotā dabā. Līgo! –
Jāņu nakts ir dziesmu svētki pašā tautā,
tad dzied katra sēta, katrs lauku ceļš, pa
kuru iet līgotāji vainagiem galvā. Jauno
ļaužu dziesmās izskan tuvas laimes nojauta, vecie dūc līdzi savām atmiņām.
ATMIŅAS KĀ BITES SĪC arī Konstantīna Kanča 80 gados sakrāto tautasdziesmu un dainu bagātajā pūrā.
Murmastienes pagasta Veipu „Brokos”
5. jūnijā salidoja „daudz baltu dieniņu”
laimes vēlējumi gan klātienē, bet vairāk gan pa domu pastu no daudzajiem
koristiem, kuriem Tu, godātais diriģent
Konstantīn, esi atstājis ļoti siltas atmiņas.. Nodarbības Tevis vadītajā korī
vienmēr bija emocionāli uzlādējošas.
Tuvojošies Dziesmu svētki dziesmu
draugos uzjundī atmiņu viļņus, tāpēc
arī šis koristes Marijas Slūkas raksts
„Varakļōnītī”, kā veltījums diriģenta
Konstantīna Kanča jubilejai.
Atmiņas par kori „Murmastiene”
Kad 1959. gada septembrī ierados
Murmastienē, lai strādātu par skolotāju, nobeigumam tuvojās kultūras nama
celtniecība p/s „Varakļāni”.
Kora atdzimšana man saistās ar
kultūras nama atklāšanu 1961. gadā,
kad dziedāt varošie un gribošie bijām
sapulcināti, lai kuplinātu svētku programmu. Diriģenta, Varakļānu vidusskolas skolotāja Janberga dažas iemācītās
dziesmas mums no visas sirds gaiši un

Koris „Murmastiene” 1970. gadā.

Konstantīns Kančs.
priecīgi izskanēja koncertā.
Izveidojās kora kolektīvs, kam bija
lemts pastāvēt un pilnveidoties.
No 1967. g. mērķtiecīgu darbu ar
kori veica Murmastienes 8-gad. skolas
mūzikas skolotājs Konstantīns Kančs.
Nostiprinājās kolektīvs, sākām apgūt
Dziesmu svētku repertuāru. Piedalījāmies rajona koru skatēs, koru karos.
1968. g. koru skatē rajonā ieguvām 3.
vietu jaukto koru grupā. Nākošajā –
1969. g. kopā ar Ērgļu jaukto kori dalījām 2. vietu. 1970. g. 24. V rajona jaukto koru skatē (38 koristi, dir. K. Kančs)
ieguvām II vietu un tiesības piedalīties
Rīgas lielajos Dziesmu svētkos. Tie bija
mūsu pirmie lielie Dziesmu svētki. Pateicoties p/s vadībai, kas nesavtīgi atbalstīja kori ar līdzekļiem, varējām lepoties ar
jauniem tautas tērpiem. Arī dziedātājas,
s-bas zootehniķes V. Orinskas vadībā,

piedalījās tērpu gatavošanā; apaudus
auda G. Taukule, sakšām rakstus izšuva pašas koristes, koka saktas seģenēm gatavoja TDM St. Gruduls. Daudz
esam piedalījušies rajona dziesmu
svētkos Madonā, Cesvainē, kā arī zonālajos dziesmu svētkos Ogrē, Balvos,
Alūksnē. Esam dziedājuši Viļānos – Lakstīgalu salā, Varakļānos un Līvānos, kā
arī mūsu pašu skaistajā (bijušajā – V. S.)
kultūras namā. Uz ārzemēm uzstāties
toreiz nelaida.
Koris „Murmastiene” piedalījās 4-os
Dziesmu svētkos Rīgā. 1973., 1977.,
1980. jau ar diriģentu Jāni Grudulu.
1980. bijām labākie no Madonas
rajona jauktajiem koriem. Tā izpelnījām
tiesības piedalīties republikas jaukto
koru skatē Rīgas LVU Lielajā aulā.
Ar dziedāšanu korī saistās daudz
skaistu atmiņu, arī par kopīgiem mazāk zināmiem dziedāšanas svētkiem,
no sarīkojumiem kultūras namā, par labiem cilvēkiem, no kuriem vairāku vairs
nav šai saulē. Ne ar ko nav salīdzināms
tas aizkustinājums un pārdzīvojumi, ko
dod piedalīšanās lielajā kopkorī Dziesmu svētkos. Novēlu šo sajūtu izbaudīt
katram.
Pateicamies Tev, Konstantīn, par
ieguldīto darbu mūsu kora izaugsmē,
par iejūtību un smalko humora izjūtu,
par to, ka mācīji mums mīlēt dziesmu,
kas dāvā spārnus dvēselei, dod spēku
mīlēt dzīvi un visu skaisto. Vēlam dzīvesprieku, veselību, skanīgas ikdienas!
Marija Slūka u.c. Tavi bijušie koristi
Murmastienē
Foto no Valērijas Solzemnieces
arhīva
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Ķepa uz sirds
Kurš gan nepazīst kaķi – pūkaino
murrātāju! Arī tā raksturs un izdarības
nav svešas. Mazāk pazīstama ir kaķa
spēja dziedināt cilvēkus. Balstoties uz
zinātniskiem pētījumiem un personīgo
pieredzi un pārliecību tapis šis raksts.
Jo tie, kam ir kaķi, dzīvo par 10 gadiem
ilgāk .
FELINOTERAPIJA – ārstēšana ar
kaķu palīdzību pazīstama sirmā senatnē. Jau slavenais sengrieķu ārsts Hipokrāts (dzīvojis 460. – 370. g. pirms
mūsu ēras) šo terapiju aprakstīja savos darbos.
Mūsdienu medicīna pret to izturējās ar skepsi.
Londonas zinātniskajā laboratorijā,
izmeklējot kaķus, atrasts, ka viņiem ir ļoti
augsts zemas frekvences elektromagnētiskais lauks, kurš 5 reizes pārsniedz to
ģeneratoru lauku, ar ko ārstē dažādas
slimības.
Savukārt amerikāņu zinātnieki pierādījuši, ka tie cilvēki, kuri mīl kaķus un
dzīvo ar tiem, 3 reizes retāk slimo ar sirds
-asinsvadu slimībām un par 30% samazinās risks saslimt ar vēzi.
Ziemeļkarolīnā (ASV) atklāts, ka
kaķu murrāšana ir pielīdzināma ultraskaņas terapijai, tikai daudz spēcīgāka – tā
labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu. Bez tam
noskaidrots, ka skaņas diapazons no 27
līdz 44 herciem, kādā murrā mīkstie mīluļi, par 20% stiprina kaulus. Tagad zinātnieki izmanto felinoterapiju, lai apturētu
osteoporozes attīstību.
Berlīnes gerontoloģijas institūtā tika
veikti pētījumi, kā kaķi ietekmē cilvēka
dzīves ilgumu, un tika atklāts, ka ļaudis,
kuriem ir „ūsainais dziednieks”, vidēji dzīvo par 10,3 gadiem ilgāk kā tie, kam to
nav; arī asins spiediens tiem ir normāls
un holesterīna saturs asinīs, kas ir viens
no infarkta faktoriem, ir ievērojami zemāks. Pateicoties tam, šīs dabīgās profilakses un ārstēšanas metodes popularitāte visā pasaulē aug. Anglijā kaķi var
nopirkt pat aptiekā.
Kaķi nešaubīgi atrod slimo vietu un
noguļas pie – vai uz – tās, un gulēs tik
ilgi, kamēr sirdzējam kļūs labāk; dažreiz
murrās vai masēs ar nadziņiem. Ja pēc
infarkta vai insulta vajadzēs, „ķepainis –
dakteris” paliks pie cilvēka tik ilgi, kamēr
stāvoklis uzlabosies.
Pētījumi saista šo kaķu „ārstniecisko
praksi” ar to enerģētiskajām īpatnībām.
Ievērots, ka tie labprāt guļ uz televizoriem,
ledusskapjiem un datoriem – uz tām ierīcēm, kas izstaro negatīvās elektromagnētiskās svārstības. Cilvēka organismā
šis negatīvais bioloģiskais lauks rodas tajās vietās. kur attīstās patoloģiskais pro-

cess. Lai cilvēks kļūtu vesels, viņam savu
enerģētisko sistēmu jāsaved kārtībā, t.i.,
līdzsvarā.
To dara kaķi ar savu zemās svārstības
lauku, vienlaicīgi saņemot enerģētisko
uzpildi (podpitku). Jūtot cilvēka negatīvi
uzlādēto lauku, kaķis nekavējoties dodas
tur, iekārtojas ērtāk un sāk uzlādēties.
Tāda ārstnieciska seansa laikā slimais
zaudē ne vien savu negatīvo enerģētisko
lauku, bet arī saņem ārstniecisko efektu
no siltuma, kas labvēlīgi ietekmē daudzas slimības.
Acīmredzot, ir nozīme arī kaķīša
draudzībai ar cilvēku jo novērots, ka ne
visus slimos kaķi ārstē. Felinologi iesaka
ar kaķi atrast kopējo valodu ar telepātiju, kurai tie ir uzņēmīgi – domās runāt ar
viņu, kad dodat kādu kārumu. Ja kaķis
tūlīt atnāks pie jums, uzskatiet ka domu
kontakts ir nodibināts un pūkainais atsauksies arī jūsu lūgumam dziedināt.
Anglijā izpētīts, kad un kā ūsainais
dziednieks labāk palīdz pacientam.
- Ja ir augsts asinsspiediens, stabilam efektam pietiekoši glaudīt kaķīti ikdienas 5 minūtes.
- Sirds aritmijas ārstēšanai vajag atļaut kaķim gulēt uz krūtīm (ķepa uz sirds)
vairākas minūtes, vienlaicīgi glaudot to.
Ja ik dienas veic 2 – 3 seansus divas nedēļas ilgi, veselības stāvoklis ievērojami
uzlabosies.
Sirds – asinsvadu slimības labāk ārstēt no 11 līdz 13 dienas. Toties nogurumu noņemt – vakarā.
- Aterosklerozes gadījumā vajag iemācīt kaķi gulēt pie galvas.
- Ja sāp locītava (artrīts), vajag kaķīti
uzlikt uz sāpošās vietas uz 7 – 10 minūtēm. Taču biežāk viņš pats atrod slimo
vietu.
- Tiem, kuriem sāp mugura (osteohondroze), „pūkainais ārsts” visdrīzāk
pats izdarīs masāžu mugurai un kaklam,
ar nadziņiem maigi iespiežoties ādā un
murrājot. No šādiem dūrieniem nekad
nav rētu un tie ātri sadzīst.
- Aknu slimību ārstēšanai jāļauj kaķim nogulties uz vēdera, viņš pats uzliks
galvu uz labā ribu loka; sāpes rimsies.

Šādus seansus atkārtot līdz izzudīs sāpju
simptomi.
- Pie augstas temperatūras, ko pavada bronhīts, kaķi nolikt pie kājām; ja viņš
to negrib, tad glaudīt to 10 minūtes.
Hroniska bronhīta gadījumā iesaka
uzlikt kaķi uz krūtīm 2 – 3 reizes dienā.
Ja kaķis uzrāda savu iniciatīvu un izdara
masāžu ar nadziņiem, efekts ir vēl labāks.
Ārstēšanas kurss – 7 –10 dienas.
- Pie galvas reiboņiem iesaka nogulties uz muguras un pasaukt kaķi, kurš automātiski nogulsies pie galvas un paliks
tur tik ilgi, kamēr slimniekam nepaliks labāk. Ja regulāri sāp galva, kaķi jāliek pie
kakla vai galvas 3 reizes dienā. Ārstēšanas kurss ne mazāks par 7 –10 dienām.
- Depresijas ārstēšanai palīdz, ja ikdienas spēlējas ar mīluli ne mazāk par
15 – 20 minūtēm, sarunājas ar to, glauda
to un vienmēr atrodas blakus.
- Ja sāp zobs, ieteicams apgulties,
pasaukt kaķi, kurš nogulsies pie vaiga
ar slimo zobu; pēc dažām minūtēm kļūs
vieglāk.
- Stresa situācijās nosēdiniet kaķi uz
ceļiem, paglaudiet to, tas nomierinās jūs.
Kaķis ir mājdzīvnieks, mīļš, tīrīgs un
patstāvīgs. Taču kaķis kļūst bezspēcīgs,
kad tiek izmests uz ielas, jo peļu visiem
nepietiek. Tad „bezpajumtnieks” slimo
biežāk: ar tām pašām somatiskām slimībām kā cilvēks un vēl citām, ar kurām no
kaķa var saslimt arī cilvēks. Neēdis, novājējis un slims, tāpat kā vesels, bet bez
pajumtes, viņš „lūdz” cilvēku palīdzību.
Daudzās pilsētās Latvijā priekš šiem bezpalīdzīgajiem rīko patversmes, mājiņas
utt., kur pārciest bargo ziemu.
Arī Varakļānos pie 15. daudzdzīvokļu nama ir daudz labu cilvēku, kuri nevar
noskatīties, kā cieš pūkainās radības. Pa
vienīgo nelielo caurumu, kurš ved uz pagrabu, tie nolaižas pa dēli pagrabtelpā pie
siltuma caurulēm, kuras nodalītas no pārējā pagraba, un te pavada auksto nakti;
dienā viņi klaiņo pa apkārtni un miskastē
meklē barību.
Paldies tiem žēlsirdīgajiem ļaudīm,
kuri neļauj nomirt kaķiem bada nāvē un
baro tos. Vēl lielāka pateicība tiem, kuri
paņem kādu kaķēnu uz mājām; šie cilvēki ir tikai ieguvēji!
Protams, būtu ļoti labi ja pašvaldība
atvēlētu nelielu summu naudas, lai varētu
regulēt kaķu populāciju, sterilizējot bez
pajumtes palikušās kaķenītes un kastrējot klaiņojošos runčus.
Tomēr jātic, ka samazināsies to cietsirdīgo cilvēku skaits , kuri tik brutāli atbrīvojas no mīkstajiem pekaiņiem, kas var
būt tik noderīgi.
Rita Luike

20

„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada jūnijs
licences Nr. Nk-2012-015

Liec , Laimiņa, baltu
ziedu
Viņu dzīves gājumā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Sveicam Inesi Strodi un Andreju
Pugačevski kopējo dzīves ceļu
sākot!

Sveicam
jūnija, jūlija mēneša
jubilārus!
Vēlam stipru veselību,
dzīvesprieku, možu garu
un daudzus skaistus
gadus vēl!
Murmastienes pensionāru
klubiņa „Atvasara” padome

AIZDEVUMI
PENSIONĀRIEM
bez ķīlas

no lVl 50 līdz 700
no 3 līdz 12 mēnešiem
līdz 75 gadiem bez galvotāja
madona, Saieta laukums 10
(Viesnīcā) t. 64822238, 26318351
Varakļānos – piektdienās ar
iepriekšējo pieteikšanos!

murmastienes pagastā
Broņislava Strode – 92

Piesakiet aizdevumu arī pie sava
pastnieka neizejot no mājas!
Informācija pa t. 67316047,
67316048

SIA „AĻŅI AS” aicina darbā
biroja administratori
Nepieciešamās prasmes:
• labas latviešu un krievu valodas
prasmes;
• jāpārvalda EXCEL, WORD
un citas biežāk lietojamās
datorprogrammas;
• spēja kvalitatīvi komunicēt ar
klientiem.

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs...

Veic akmens pieminekļu izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999
Piedāvājam smilti un melnzemi ar
piegādi 10m3 – ls 50
dolomīta šķembas t – ls 6,50
(pieejamas dažādas frakcijas).
T. 29219120
Pārdod malku.
T. 29480554, Ivars

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
par mūžībā aizgājušajiem:
Varakļānu pilsētā
Jevģenija Pastare – 73
Veneranda Treikališa – 81
Jevgenijs Prusakovs - 86

CV sūtīt uz e-pastu:
sintijamartins@inbox.lv
līdz 2013. gada 10. jūlijam

Avīzes nākošais numurs
iznāks augustā.
Saulainu vasaru!

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Pateicamies visiem labajiem cilvēkiem, kuri bija ar mums kopā māmiņu, Jevgeniju Pastari, zemes klēpī
guldot.
Paldies par sniegto atbalstu un
sirds siltumu ģimenes ārstei Sandrai
gritānei, SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” darbiniekiem, Varakļānu
katoļu draudzes mācītājam Vladislavam lapelim, ērģelniecei Ievai Zepai,
dziedātājam Aivaram Zeimulim, apbedīšanas pakalpojumu birojam „krustaceles”, Vijai un Arvīdam kozloviem.
meitas ar ģimenēm
Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem parakstītajos rakstos izteiktie
viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas
viedoklim. Atzīdams preses brīvības
principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu
uzskatu publicēšanu. Anonīmus rakstus
redakcija nepieņem.

Vēl bija jādzīvo.
Vēl jāskata bij daudzu dienu
spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams,
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei
Kad mieru rast.
mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Intai Vanagai ar ģimeni un pārējiem
tuviniekiem, mīļo mammīti
Jevģēniju Pastari pa balto smilšu
ceļu pavadot.
dārzkopības biedrības „Aka” kaimiņi:
mālnieki, Vilakuši, Cakuli, kuļepovi,
Eiduki, Indāni, Briška
Noriet saule vakarā,
Dieva ceļus staigādama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām dziļu līdzjūtību
Marijai Strodei un meitas Veltas
ģimenei, vīru, tēvu, vectēvu
smiltājā aizvadot.
kaimiņi Varakļānos: Puduļu, meļņu,
Prauliņu ģimenes, Nellija Zepa,
Staņislava Briška, lilita kazāka,
leontīna Broka

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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