
„Cik iesi, atceries:
Savu pagalmu, savu sētu,
lai pasaules lielajos ceļos
to vienmēr turētu svētu.”
 (Marta Bārbale)
Novembris ir Latvijas mēnesis. Ik gadu novembrī Latvija 

piemin brīvības kareivjus Lāčplēša dienā. Ar lāpu un sveču 
liesmām iededz atmiņas gaismu par brīvības cīņām. 1918. 
gada 18. novembris ir pierādījums tam, ka, ja cilvēks stipri tic, 
ja viņam ir mērķis un ideja, kā to sasniegt, tad rodama izeja 
no jebkuras situācijas.

Šogad atzīmējam mūsu valsts 95. gadadienu. 18. no-
vembris ir diena, kad mēs kopīgi svinam mūsu valsts – Lat-
vijas Republikas proklamēšanu. Tā ir Latvijas dzimšanas 
diena. Dzimšanas diena gadā ir tā, kad ikviens var svinēt 
un priecāties par to, ka viņš ir, ka mēs esam kopā kā tauta, 
ka mums ir sava brīva un neatkarīga valsts – Latvija. Latvija 
mums ir ļoti vērtīga no senčiem saņemta dāvana. Tie ir svētki 
katram, kas jūtas Latvijai piederīgi, priecājas par ikdienas pa-
nākumiem, palīdz viens otram, darbojas savā jomā, veicina 
savu un valsts labklājību.

Atzīmējot Latvijas valsts jubileju, aicinu būt savas zemes 
patriotiem un kopīgi veidot labāku nākotni. Novēlu visiem lie-
lu izturību un gudrību saprast, kā dzīvot tālāk.

Lai mums visiem laba veselība, darot darbus, un možs 
gars, dzīvojot savā zemē. Cienīsim savu valsti, tad arī citi mūs 
cienīs!

Valsts svētkos gribu pateikties visiem Varakļānu novada 
ļaudīm, kuri strādā sava novada labā, kuri mīl savu novadu, 
kuri dzīvo šeit un domā gaišas domas.

Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

Kad ģimenē tuvojas svēt-
ki, mēs gatavojam dāvanas, 
pārsteigumus, svētku mielastu. 
Bet kā apsveikt dzimšanas die-
nā Latviju?

„Sprīdītī” par godu šiem 
svētkiem viss ir izdomāts un 
saplānots.

Pēc Iestādes padomes ie-
rosinājuma, jau no pagājušā 
gada ir izveidojusies tradīcija – 
svētku nedēļā bērni un darbinieki piesprauž pie apģērba vai iepin 
matos sarkanbaltsarkanas lentītes. Katru gadu gatavojam svētku 
koncertu, rotaļnodarbībās bērni iegūst jaunas zināšanas par Lat-
viju un gatavo tematiskus darbiņus par tēmu „Mana Latvija”. Šo-
gad šie bērnu darbiņi ir redzami domes telpās – laipni aicinām 
skatīties un novērtēt bērnu radošo darbu!

Vēl šogad patriotiskajā nedēļā mēs atceramies Ojāru Vācieti. 
Pie bērniem nāk ciemos Rūķis no O. Vācieša grāmatas „Astoņi 
kustoņi”. Bērni runā un klausās O. Vācieša dzeju.

Bērnu rītā viesiem no āfrikas stāstīsim par mūsu Latviju, bet 
18. novembrī kultūras namā piedalīsimies svētku koncertā.

Lūk, tā ar aktīvu darbošanos, svētku koncertu un patriotisma 
dzirksteli sirsniņās mēs sveicam Latviju svētkos –

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Aija „Sprīdītī”

Ir atkal novembra vidus,
Un laiku pieminam mēs,
Kad cauri tumsai, pret rītu
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.
      Tik liela toreiz bij’ tumsa!
      Tik maza – cerību dzirksts.
      Un tomēr piedzima ausma,
      Kad sirdi lika pie sirds.
                    /Inguna Būmane-Lūse/

SIA „ JILLS” kolektīvs sveic 
„Varakļōnīša” lasītājus 
un novada iedzīvotājus
Valsts proklamēšanas svētkos! 
Novēlam, lai mūsu valsts 
dzimšanas diena katram  ir 
gaišs un priecīgs notikums, 
lai mēs justos lepni par savu valsti!

„Mākonītī” top kopdarbs.

Latvijai svētki!

„Ābolītī” zīmē latvju rakstus.

NEATKARĪGS VARAKĻāNU NOVADA LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada 
domes sēde 
2013. gada 31. oktobrī  
Nr. 19

1. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozī-
jumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām un 
materiālo palīdzību Varakļānu novadā”” 
apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozī-
jumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 6 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
nodevām būvatļaujas saņemšanai”” ap-
stiprināšana.

3. Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozī-
jumi 29.07.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Varakļānu 
novadā”” apstiprināšana.

4. Saistošo noteikumu Nr. 10 „Gro-
zījumi 26.08.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr. 10 „Par pašvaldības nodevām 
Varakļānu novadā”” apstiprināšana.

5. Saistošo noteikumu Nr. 11 „Gro-
zījumi 31.05.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 „Par augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
un izcenojumiem Varakļānu novadā”” 
apstiprināšana.

6. Saistošo noteikumu Nr. 12 „Gro-
zījumi 31.01.2013. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Varakļānu novada administratīvajā teri-
torijā”” apstiprināšana.

7. Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2014. – 2025. gadam pilnvei-

dotās redakcijas apstiprināšanu un no-
došanu publiskai apspriešanai.

8. Par nekustamā īpašuma „Sidrabi-
ņi” sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Brauni-
ņi” sadalīšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Kosmo-
nautu iela 19, Varakļāni, Varakļānu nov.; 
Jēkabpils šoseja 3A, Varakļāni, Varakļā-
nu nov. sadalīšanu.

11. Par nodokļa atbalsta pasākuma 
nokavējuma naudas dzēšanu.

12. Par zemes nomas līgumiem.
13. Par nekustamā īpašuma nosau-

kuma maiņu.
14. Par foto konkursa „Gads Vara-

kļānu novadā iedzīvotāju acīm” darbu 
vērtēšanas komisijas izveidošanu.

 Foto konkursam „Gads Varakļānu 
novadā iedzīvotāju acīm” iesniegto dar-
bu vērtēšanai izveidot darba grupu 5 cil-
vēku sastāvā:

darba grupas vadītājs – Māris Justs – • 
domes priekšsēdētājs;
darba grupas locekļi: Viktors Eiduks – • 
Sociālā dienesta darbinieks;

Aina Jaunzeme – biedrības „Vara-
kļōnīts” vadītāja;

Oskars Kančs – domes deputāts;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas 

un mākslas skolas pedagoģe.
15. Par naudas balvu piešķiršanu 

nozīmīgās dzīves jubilejās.
16. Par apbalvojumiem Latvijas Re-

publikas proklamēšanas 95. gadadienā.
1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:

Varakļānu kultūras nama sieviešu kora • 
diriģenti Āriju Tumani; 
Varakļānu kultūras nama vidējās pa-• 
audzes deju kolektīva un senioru deju 
kolektīva „Varavīksne” vadītāju Mariju 
Madžuli;
Murmastienes kultūras centra vidējās • 
paaudzes deju kolektīva „Brāzma” va-
dītāju Sintiju Veipu;
Varakļānu vidusskolas jauniešu deju • 
kolektīva „Juntars” vadītāju Ilonu 
Cvetkovu;
Varakļānu novada kultūras darba me-• 
todiķi Kristīni Strodi;

ģimenes ārsti, bijušo Varakļānu nova-• 
da domes deputāti Sandru Gritāni;
sporta veterānus – Latvijas un starp-• 
tautisko veterānu sacensību dalībnie-
kus Santu Jokumu un Arvīdu Zepu.

2. Apbalvot ar Pateicības raks-
tiem:

Varakļānu pensionāru padomes „Pī-• 
lādzītis” aktīvisti, senioru pašdarbības 
kolektīvu dalībnieci Leonoru Stabul-
nieci;
Varakļānu pagasta pārvaldes saimnie-• 
cības pārzini Nauri Lazdu;
Murmastienes pamatskolas sētnieci • 
Elzu Rimšu;
Varakļānu mūzikas un mākslas skolas • 
direktora pienākumu izpildītāju Māri 
Grudulu;
Varakļānu PII „Sprīdītis” skolotāju • Mā-
rīti Kanču;
Varakļānu PII „Sprīdītis” saimniecības • 
pārzini Intu Suhačevu;
Murmastienes pagasta pārvaldes sēt-• 
nieci Sarmīti Zīraku;
SIA „Varakļānu veselības aprūpes • 
centrs” aprūpētāju Annu Vilkaušu;
Varakļānu kapsētas pārzini • Mārtiņu 
Ziedu;
Varakļānu vidusskolas lietvedi • Annu 
Broku;
Varakļānu vidusskolas kurinātāju • Vla-
dislavu Pugačevski;
Varakļānu novada pašvaldības saim-• 
nieciskās daļas vadītāju Vilni Dzērvīti;
SIA „JILLS” valdes locekli • Jāni Erelu;
Viju Pelšu•  – Stirnienes pamatskolas 
skolotāju;
zemnieku saimniecību „Bāliņi”•  (īpaš-
niece Veronika Varna);
SIA „Meļņi – 3”•  (valdes locekļi Valdis 
Melnis un Aigars Melnis);
LPKS „Vidzemes agroekonomiskā • 
kooperatīvā sabiedrība” Varakļānu 
struktūrvienību (vadītāja Ilze Benislav-
ska).

17. Par nekustamā īpašuma „Vēs-
mas” sadalīšanu

18. Par īslaicīgas sociālās aprūpes 
pakalpojumu. 

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

02.10. Varakļānos, pa Daugavpils 
ielu, pils. J. R. vadīja mopēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 1,14 pro-
miles alkohola.

02.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, veika-
lā „Saules”, pils. Z. K. nozaga 0,2 l tilpu-
ma alkohola pudeli.

04.10. Varakļānu pag. „Sārnās” uz 
lauka atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.

06.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, vei-

Policijas informācija
kalā „Saules”, vairāki jaunieši huligāniski 
uzvedās, traucēja darbu. 

09.10. Varakļānos, uz Kosmonautu 
ielas, pils. Z. nozagta pensija.

15.10. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. 
A.S. vadīja a/m Ford Escort bez jebkāda 
veida transportlīdzekļu vadīšanas tiesī-
bām un alkohola reibumā, pārbaudē kon-
statētas 2,07 promiles alkohola.

16.10. Saņemts iesniegums par 

0,75 l tilpuma alkohola pudeles zādzī-
bas faktu SIA „JILLS”, veikalā „Centrs”, 
04.10.2013.

28.10. Varakļānos, Rīgas ielā 44, vei-
kalam „Estra” sabojātas durvis.

29.10. Varakļānu pag., „Puntužos”, 
dega elektrības stabs.

30.10. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13, izcēlies sadzīves konflikts.

M. Lindāns
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Turpinās projektu pieņemšana meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Projekta „Hokeja 
laukuma slidotavas 
izbūve Varakļānos” 

ieviešana 
Biedrība „Sinerģija V” sadarbībā 

ar Varakļānu novada pašvaldību īste-
no ELFLA projektu „Hokeja laukuma- 
slidotavas izbūve Varakļānos” id. Nr. 
13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvās 
atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko 
nodarbību pieejamību Varakļānu no-
vada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros 
plānots veikt teritorijas labiekārtoša-
nas darbus: zemes darbus – zemes 
izvešanu, smilts, grants un šķembu 
ieklāšanu,  apgaismojuma ar sešām 
laternām ierīkošanu un laukuma – sli-
dotavas apmaļu uzstādīšanu. Hokeja 
laukums – slidotava atradīsies blakus 
Varakļānu vidusskolas sporta zālei 
Jaunatnes ielā 14. 

Hokeja laukums – slidotava būs  
publiski pieejams ikvienam sportot 
gribētājam.

EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVā NāKOTNĒ! IEGULDĪJUMS TAVā NāKOTNĒ!

Informācija novada 
iedzīvotājiem

22. novembrī Balvos notiks konfe-
rence lauksaimniekiem „Esi informēts un 
ražo laukos”, ko organizē Zemkopības 
ministrija sadarbībā ar „SIA Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centrs”. Konfe-
rencē tiks sniegta informācija par tieša-
jiem maksājumiem 2014. un 2015. gadā, 
Lauku attīstības programmas mērķiem 
un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai 
no 2014. līdz 2020. gadam.

Konferences norises vieta: Bal-
vu kultūras un atpūtas centrs, Brīvī-
bas ielā 61. Sākums plkst. 11.00, noslē-
gums plkst. 16.00. Ierašanās un reģistrā-
cija no plkst. 10.30. Dalība konferencē ir 
bez maksas.

Papildus informācija Valsts lauku Tīk-
la mājas lapā: www.laukutikls.lv.

27. novemrbī Varakļānos Mūzikas un 
mākslas skolas zālē, Pils ielā 25, notiks 
bezmaksas informatīvais seminārs nova-
da iedzīvotājiem. Lektori būs:

Līga Īvāne•	  – VID Nodokļu pār-
valdes Nodokļu un nodevu grāmatvedī-
bas metodikas daļas galvenā nodokļu 
inspektore (par eiro ieviešanas praktiska-
jām vadlīnijām un citām aktualitātēm no-
dokļu normatīvo aktu pieņemšanā);

Jogita Baune•	  – Madonas no-
vada fonda administratīvā vadītāja (infor-
mēs par LEADER projektu iesniegumu 
pieņemšanas 9. kārtu).

Papildus informācija par semināru 
pie novada LAK J. Grudules (mob. tālr.:  
26543747).

Murmastienes pagastā 
norisinās projekta 

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Varakļānu novada 

Murmastienes pagasta 
Murmastienes ciemā, 

2. kārta” ieviešana
2013. gada 27. septembrī Centrā-

lā finanšu un līgumu aģentūra un Va-
rakļānu novada pašvaldība noslēdza 
vienošanos par projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Varakļānu novada 
Murmastienes pagasta Murmastienes 
ciemā, 2. kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/149/114 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekons-
trukcija, paredzot jaunu iekārtu izbūvi 
blakus esošajām. Jaunas NAI izbūve  
nodrošinās ilglaicīgu notekūdeņu attīrī-
šanu atbilstoši prasībām un samazinās 
virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādē-
jādi sekmējot ūdens kvalitātes uzlabo-
šanos. Projektu plānots īstenot 2014.
gadā.

Līdz 26. novembrim var iesniegt pro-
jekta pieteikumus pasākumā Meža eko-
nomiskās vērtības uzlabošana. Pieejamais 
kārtas finansējums – 400 tūkst. latu.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska 
persona, kura ir meža zemes īpašnieks, 
juridiska persona, kuras privātā kapitāla 
daļas ir 50 vai vairāk % un kura ir meža 
zemes īpašnieks, pašvaldība ar tai piede-
rošu meža zemi vai pašvaldības kapitāl-
sabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības 
īpašumā esošu meža zemi. Pasākuma 
ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopša-
na, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī 
jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas pa-
redzēts jaunaudžu kopšanai un mazvēr-
tīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Viens 
pretendents var pieteikties uz jaunaudžu 
kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 
hektārus. Ir iespējams iegādāties jaunus 
instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu 

kopšanai un/vai mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņai.

Augu aizsardzības līdzekļu lietoša-
nas iekārtu pārbaudes

Ar 2013. gada 1. janvāri ir spēkā MK 
noteikumi Nr. 491 – Noteikumi par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, 
kas nosaka prasības augu aizsardzības 
līdzekļu iekārtām, pārbaudes norisi un 
uzraudzību. Noteikumi paredz, ka līdz 
2016. gada beigām Latvijā jāpārbauda 
visi funkcionējošie smidzinātāji, izņemot 
rokas lietošanas iekārtas un smidzinā-
tājus, kas pārnēsājami uz muguras. Tas 
paaugstinās augu aizsardzības efektivi-
tāti, darba drošību un samazinās vides 
piesārņošanas risku.

Lai pieteiktos pārbaudei, ir jāiesniedz 
rakstisks pieteikums smidzinātāja pār-
baudei, norādot iekārtas ražotāju, modeli, 
tipu, darba platumu, identifikācijas numu-
ru, izlaides gadu, pārbaudes veikšanas 

vietu. Pēc tam eksperts sazināsies ar pie-
teikuma iesniedzēju.

Smidzinātājs ir jāsagatavo pārbaudei: 
jānomazgā un jāizskalo iekārta un ūdeni 
filtrējošie elementi, tvertne ar tilpumu līdz 
300 l jāpiepilda līdz pusei, bet pārējās ie-
kārtas ar vismaz 300 l tīra ūdens, iekārta 
jāpievieno traktoram.

Eksperts izbraukumā pēc norādītās 
adreses pārbaudīs iekārtu saskaņā ar 
prasībām, apkopos rezultātus un saga-
tavos pārbaudes ziņojumu divos eksem-
plāros – pa vienam iekārtas vadītājam un 
ekspertam. Ja iekārta atbilst prasībām, 
eksperts uzlīmēs pārbaudes uzlīmi.

Divu darba dienu laikā pēc pārbau-
des eksperts informāciju par pārbaudīto 
iekārtu un pārbaudes rezultātiem ievadīs 
Kultūraugu uzraudzības valsts informāci-
jas sistēmas Augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas iekārtu reģistrā.

No Valsts augu aizsardzības dienesta 
atļauju šī jaunā pakalpojuma veikšanai ir 
saņēmis Valsts SIA Sertifikācijas un testē-
šanas centrs, kas atrodas Priekuļos.

 LAK Janīna Grudule

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
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Informācija: ja kāds no jubilāriem nevēlas, lai tiktu sveikts ar avīzītes starpniecību, informējiet par to Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pa t. 64860843

Sirsnīgi sveicam 
novembra jubilārus 

novadā!
15
Jēkabs Gruduls
Dana Kazakeviča
Ivo Pizičs

18
Ervīns Briška
Jurģis Mozga
Annija Tropa

20
Toms Ašmanis
Inga  Gerasimova
Mārtiņš Latkovskis
Gunta Slūka
Zane Zaķe

25
Ivars Irbītis

30
Daiga Brūdere
Elita Gaļinovska

Dzīve grūsta, spaida, knaiba,
Sapaijā un sabada.
Dzīve – raiba, raiba, raiba,
Nejauka – vislabākā.
  /J. Sirmbārdis/

35
Mārtiņš Mazurs
Ilona Miezīte
Kristīne Vismane
Edgars Zeps

40
Ilona Eiduka
Guntis Grudulis
Viesturs Skabs
Velga Stepiņa

45
Iveta Čevere
Līga Mālniece
Gunta Stafecka

50
Vija Krišāne
Ilga Nāzare
Teresija Pelša
Andris Pizičs

55
Jefims Frolovs
Aivars Garkalns
Aleksandrs Slūka
Ināra Spridzāne

60
Zita Erele
Inta Suhačeva

65
Petr Abolin

70
Agnese Garanča

75
Lidija Radiņa

80
Anastasija Ikauniece
Marija Opule
Anna Zepa
Benedikts Zeps

85
Tekla Apsīte
Malvina Gvozdika
Veronika Pelša
Antonija Pelša

95
Ignats Spridzāns
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Dāvinājums Varakļānu bibliotēkai
Varakļānu bibliotēka regulā-

ri saņem grāmatu dāvinājumus. 
Visbiežāk tie ir no dažādām or-
ganizācijām vai privātpersonām, 
bet nesen fondu papildināja au-
tora Vladislava Zepa dāvinātās 
grāmatas. 

Grāmatā „Dzeives celi” ap-
rakstīta autora un viņa tuvinieku 
dzīve. Lielākā daļa aprakstu sais-
tīta ar V. Zepa dzimto Viļānu nova-
du, bet, tā kā autora māte nākusi 
no Varakļānu puses, tad atroda-
mas dažas epizodes arī par mūsu 
novadu un cilvēkiem.

Grāmatā „Latviešu leģionāra 
gaitas” V. Zeps stāsta par savu 

pieredzi 2. Pasaules kara laikā 
Kurzemes cietoksnī un gūsta laiku 
Vorkutā (Krievijā). 

Paldies autoram par dāvināju-
mu!

Vasara nogalē Varakļānos 
bija ieradusies dzejniece Paulīne 
Zalāne-Vallena. Viņa atveda un 
uzdāvināja bibliotēkai Kārļa Stal-
šāna grāmatu „Krievu ekspansija 
un rusifi kācija Baltijā laikmetu te-
cējumā”. Grāmata bagātīgi ilus-
trēta ar kartēm, kartogrammām un 
diagrammām, tā būs interesanta 
lasāmviela ikvienam, kurš intere-
sējas par vēsturi.

Indra

Oktobrī „Lattelecom” projekta „Pie-
slēdzies, Latvija!” ietvaros Varakļānu 
tautas bibliotēkā aktīvi mācījās seniori, 
apgūstot pamatiemaņas darbā ar datoru. 
Apmācības vadīja Dekšāru pamatskolas 
informātikas skolotāja Ilze Valeniece.

Projekta „Pieslēdzies, Latvija!” mēr-
ķis ir apmācīt cilvēkus pēc 50 gadu ve-
cuma datora prasmēs, tādējādi veicinot 
senioru konkurētspēju darba tirgū, piedā-
vājot papildus iespēju saziņai ar ārvalstīs 
dzīvojošajiem tuviniekiem un mazinot 
sociālo atstumtību. „Lattelecom” piedāvā 
trīs līmeņu apmācību atbilstoši dalībnieku 
līdzšinējai pieredzei un prasmēm. Pirmais 
līmenis paredzēts tiem, kas ar datoru sa-
skaras pirmo reizi, savukārt trešajā līmenī 
iekļauta padziļināta apmācība par prog-
rammu lietošanu, e-pakalpojumu izman-
tošanu un datu apstrādi.

Šogad pirmo reizi šajā projektā ie-
saistījās arī Varakļānu novada iedzīvotāji. 
Varakļānos ir ļoti aktīva vecākā paaudze, 
kas labprāt apgūst jaunas zināšanas un 
mūsdienīgas tehnoloģijas. Tam par pierā-
dījumu kalpo arī senioru aktivitāte projek-
tā „Pieslēdzies, Latvija!” 28.oktobrī Vara-
kļānu tautas bibliotēkā pulcējās 8 seniori, 
kuri saņēma sertifi kātus par „Lattelecom” 
organizēto bezmaksas datorapmācību 
„Pieslēdzies, Latvija!” absolvēšanu. No 
Varakļānu novada izpilddirektora Ivara 

„Pieslēdzies, Latvija” arī Varakļānos!

Ikaunieka ziedus un pateicības vārdus 
par nesavtīgo ieguldījumu sudraba pa-
audzes izglītošanā saņēma skolotāja Ilze 
Valeniece.

Paldies „Lattelecom” par sniegto 
atbalstu, jo reizēm ir nepieciešams pa-
visam nedaudz, lai saņemtos un apgūtu 
lietas, kas sākotnēji likās sarežģītas. Pal-
dies senioriem, kuri nenobijās spert pir-

mos soļus datorapguvē un pēc pāris die-
nu apmācībām spēj orientēties plašajā 
interneta pasaulē. Datorapmācību laikā 
iegūtās zināšanas cilvēku ikdienu pada-
rīs ievērojami ērtāku. Ja vien būs iespēja, 
nākošgad projektā iesaistīsimies vēlreiz, 
jo mācīties gribētāju ir daudz.

Līga 

Šajā vasarā Latvijas publiskās biblio-
tēkas tika aicinātas iesniegt projektus Lat-
vijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu 
konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un au-
tori bibliotēkās”. Projekta mērķis – sekmēt 
vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izde-
vumu pieejamību publiskajās bibliotēkās. 

„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”
Kopumā konkursā tika iesniegti 76 

projekti, 59 no tiem, tajā skaitā arī Vara-
kļānu novada bibliotēku iesniegtais, guva 
atbalstu.

Saņemtajā grāmatu kopā ir iekļautas 
73 dažāda satura latviešu oriģinālliteratū-
ras grāmatas. Tie ir gan jau labi pazīstamu 
autoru (G. Repše, N. Ikstena, I. Ziedonis 

u.c.) literārie darbi, gan jaunākās paau-
dzes rakstnieku darbi, gan izdevumi par 
rakstniekiem, padomju režīmu, kultūras 
mantojumu un cita uzziņu literatūra.

Grāmatu kolekcija izdalīta pa visām trīs 
novada bibliotēkām, ar jaunieguvumiem 
var iepazīties katrā bibliotēkā uz vietas.

Indra
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Kopš vasaras vidus Murmastienes 
autobusu pietura virzienā uz Varakļāniem 
ieguvusi jaunu vizuālo izskatu. Kā jau ie-
priekš minēju, to paveica Murmastienes 
aktīvākie darboņi – radošie jaunieši kopā 
ar skolotāju Ilzi Zepu un Murmastienes 
pagasta stipro vīru rokas sadarbībā ar 
pārvaldes vadītāju Jāni Mozgu.

Sorosa fonda Latvija atbalstītā pro-
jekta „Murmastienes vizītkarte” ietvaros 
biedrība „Zemes bites”  iegādājās  krā-
sas autobusu pieturas krāsošanai.  Bei-
dzot šo darbu, toverīšos palika nedaudz 
krāsas. Iegādātos materiālus vēlējāmies 
izlietot maksimāli lietderīgi un radoši. 
Šoreiz skatiens „apstājās” Murmastie-
nes pamatskolas sporta laukumā. Tur pa 
vasaru arī notika patīkamas pārvērtības. 
Lauku atbalsta dienesta un Madonas no-
vada fonda atbalstītais biedrības „Zemes 
bites” projekts „Sporta aktivitāšu nodro-
šināšana Murmastienē”, turpmāk dod 
iespēju ikvienam basketbola, tenisa, vo-
lejbola, florbola, kā arī hokeja spēlētgri-
bētājam aktīvi darboties uzlabotajā lau-
kumā, kur uzbērtais koši sārtais tenisīta 
maisījums un  jaunās apmales piesaista 
daudzu skatienus. Jāpiezīmē, ka šī pro-
jekta ietvaros tika iegādāts vairāku sporta 
spēļu inventārs – hokeja vārtsarga eki-
pējums, pludmales volejbola komplekts, 
tenisa tīkls, futbola vārtu tīklu komplekts, 
kā arī augstlēkšanas paklājs. 

Tā nu blakus košajam jaunajam 
laukumam senatnīguma noskaņu pie-
deva gaužām nolietojušās vingrošanas 
konstrukcijas.  Jaunām un modernām 
konstrukcijām vēl šeit nedaudz jāpagai-
da, mums noder itin labi vecās! Jaunā 
mācību gada sākumā ar pāri palikuša-

Murmastienes vizītkarti turpina veidot pašu bērni

jām krāsām varen radoši darbojās arī 
tie bērni, kuriem nebija iespējas pieda-
līties autobusu pieturas krāsošanā. Tika 
pārkrāsoti basketbola grozu vairogi, 
kāpelēšanas un rāpšanās konstrukci-
jas, kā arī riepas. Pats jaukākais tai visā 
– ka katrs bērns varēja meklēt un atklāt 
māksliniecisko dzirksti sevī. Nenoliedza-
mi  raibu raibas nokrāsas ieguva turpat 
augošā zāle, dažviet uz konstrukcijām  
krāsa žuva pat nedēļu(!), bet, mīļie, kā 
savādāk lai mūsdienu jaunietis gūst pie-
redzi!?  Ir jāgrib darboties! Mūsu bērni to 
ir pierādījuši.

Mēs, savukārt, jau zinām, ko varētu 
darīt nākampavasar – starp daudzdzīvokļu 
mājām ir varen jauka pulcēšanās vieta pa-
gasta mazākajiem, kur arī redzams laika 

zoba cirtiens. Otas mums ir paglabātas...
Edīte Grudule,

Biedrības „Zemes bites” valdes 
priekšsēdētāja

Sorosa fonda Latvija projekta „Mur-
mastienei ir jābūt!” īstenošanas pašā sā-
kumā vecāki aptaujās rakstīja, ka ļoti vē-
lētos, lai bērniem būtu iespēja apmeklēt 
Rīgas Zoo. Traucoties pretim  Zeltainajam 
rudenim, pirmsskolas un 1. – 6. klašu sko-
lēni 18. septembrī devās rudens ekskursi-
jā uz Rīgu.

Iesākumā  apmeklējām kinoteātri Ci-
nemon Alfa, kur noskatījāmies  3D multfil-
mas pirmizrādi „Lidmašīnas”. Bērni varēja 
vērot, kā lidaparāts  Dastijs cenšas pie-
pildīt savu mūža lielo sapni – piedalīties 
pasaules lidmašīnu sacīkstēs.  

Pēc izklaidēm – pie darbiem! Tad de-
vāmies  uz  pieredzes bagātināšanas „no-
darbību” – iepazinām lielāko dabas bagā-
tību krātuvi Latvijā – Dabas muzeju. Mu-
zejā varējām apskatīt dabas kolekcijas no 
visas pasaules. Modernās un interaktīvās 
ekspozīcijas  iesaistīja  un aicināja arī pa-

Murmastienes bērnu sapnis īstenojas
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Turpinājums 8. lpp.

šus skolēnus iesaistīties dabas izpētē un 
izzināšanā. Vai zinājāt, ka tur ir arī brīnišķī-
ga vieta, kur meditēt!? Mūsējie atrada!

Noslēgumā – ciemošanās Rīgas 
Zooloģiskajā dārzā! Paralēli dzīvnieku 
daudzveidības izzināšanai, visi kopā  

varējām izbaudīt arī  rudens krāsainību 
dabā, izpriecāties bērnu atrakciju lauku-
mos. Bērni iepazinās ar daudzveidīgo 
tropu mājas  dzīvnieku un kukaiņu klāstu, 
apskatīja lauvas, žirafes, fazānus un pēr-
tiķus. Visvairāk bērnus iepriecināja baltais 

lācis, kurš tieši tobrīd devās vakara peldē, 
un visiem demonstrēja savu peldētprasmi 
un izveicību. Mājupceļā bērni pārrunāja 
redzēto un dzirdēto, priecājās par burvīgo 
piedzīvojumu dienu.

Inguna Pelše

Mēs, 8. un 7. klase, šajā rudenī  ve-
selu dienu pavadījām Siguldā. Sākum-
skolas bērni devās ekskursijā  uz Rīgu, 
un mēs  viņiem  līdz  Siguldai pievienojā-
mies. Tā mums sanāca pārgājiens pa šo 
skaisto pilsētu.

Nokļuvuši Siguldā, vispirms mēs 
devāmies uz „Meža kaķi”, kur, saņēmu-
ši aprīkojumu, savus spēkus varējām 
pārbaudīt dažādās izturības trasēs. Bija 
zaļā, sarkanā, zilā, melnā un baltā trase. 
Mums neatļāva iet pa balto trasi, jo tā  bija 
grūti izejama. Mēs devāmies prom ar lielu 
sajūsmu. Savus spēkus bijām krietni pār-
baudījuši!

Tālāk mūsu ceļš veda uz Siguldas 
bobsleja trasi. Mums pastāstīja par brau-
cējiem un par vairāku veidu kamaniņām, 
skeletonu. Vēl  uzzinājām, kā šie sporta 
veidi attīstījās Latvijā.  Mēs redzējām  vie-
nas lielas un vecas ragavas,  kuras senos 
laikos tika atrastas kādā vecā mājā . 

Pēc tam mēs gājām uz  bānīti, ar kuru 
braucām pār Gauju, lai nokļūtu Turaidā. 
Visapkārt pavērās skaists skats. Bija tā 
mazliet baisi karāties gaisā, kad apakšā 
plūst līkumotā Gauja.

Sajūsmināti par fantastisko braucie-
nu, žiglā gaitā no bānīša devāmies uz Tu-
raidas pili gar Gūtmaņa  alu. Tā izskatījās 
diezgan iespaidīgi, alas sienās bija iegra-
vēti  apmeklētāju vārdi. Mazliet žēl, ka 
nesaudzējam šādus dabas veidojumus. 

Murmastienes lielie bērni pārgajienā pa Siguldu

Murmastienes pirmsskoliņā ir varen 
braši Makvīna cienītāji un Bārbiju auklē-
tājas. Vēl arvien par Murmastienes Ķiparu 
nama vasaras jaukajiem piedzīvojumiem 
liecina pašu veidotais karogs, kāds pa-
dungo iepazīto dziesmu frāzes. Tā kopīgi 
darbojoties, „turam” līdzi Latvijas kopī-
gajām aktivitātēm. Olimpiskajā dienā, 
kas sakrita reizē ar Miķeļdienas gaidām, 
kopīgajā pirmsskolas bērnu vingrošanā 
hanteļu vietā noderēja vecāku sanestie 
dārzeņi, jo tieši tonedēļ noskaidrojām, 
kādu krāsu, formu, garšu un smaržu dār-
zeņi mūsu dārzos aug. Līdz Miķeldienas 
piektdienai uz pirmsskolu bija saripoju-
ši veseli 5 ķirbji un viens megakabacis. 
Olimpiskajās stafetēs katrs mazais ķipars 
izvēlējās tikai sev vien tīkamāko ķirbi, ko 
vēla un ripināja „ķirbju velšanās sacensī-
bās”. Bez uzvarētājiem neiztikām.

Oktobrī visā Latvijā godā celtas tika 

Pie alas atpūtāmies, izbaudījām skaisto 
skatu.

Tālākais ceļš bija diezgan grūts, jo  
uz Turaidas pili bija jāiet kalnā . Bija jauki 
paskatīties, kā tik senas celtnes ir sagla-
bātas līdz mūsdienām. Tā ir mūsu tautas 
vēsture. No pils torņa pavērās skats uz 
rudenīgo Gaujas senleju.

Atpakaļ uz Siguldu gan  devāmies ar 
sabiedrisko autobusu, jo citādi pavisam 
nebūtu pieticis spēka. 

Tāds bija mūsu pārgājiens pa skais-

to un krāsaino Siguldu! Braucot atpakaļ 
uz mājām, bijām ļoti apmierināti par labi 
pavadītu laiku, par tik daudz pozitīvām 
emocijām. Labi gan, ka mazie brauca uz 
Rīgu!

8. klases skolēnu 
Ralfa, Ernesta, Evitas, Edgara un Jāņa 

piedzīvojumu atmiņas apkopoja 
Vija Pelse

/šī ir viena no skolas sienas avīzes 
lappusēm par septembri/

Murmastienes uzņēmēji atrod laiku pirmsskolēniem
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graudaugu biezputras. Murmastie-
nes pirmsskoliņā brokastīs, pus-
dienās un launagā pavāre Aisma 
graudaugu produktus palīdz iepazīt 
ar veseliem 21(!), paši pirms nebi-
jām sākuši skaitīt, neticējām, dažā-
diem ēdieniem. Tā kā Murmastienes 
pamatskolas ēdienkartē graudaugi 
nav reta parādība! Kopā ar piecga-
dīgajiem un sešgadīgajiem bērniem 
secinājām, ka vēderiņiem vismīļākās 
ir piena biezputras un zupas, kā arī 
saldēdieni. 

Sākām iepazīt Balto zeltu – 
pienu. Te nu sapratām, ka bez cie-
mošanās kādā tuvākajā saimniecībā, 
pie īstas skaidrības tikt būs pagrūti. To, 
ka pienu iegūst no govs, zinām, bet kā 
tas nokļūst šķīvī piena zupā vai biezput-
rā? Uzrunāju z/s „Sābri” īpašnieci Dainu 
Pelšu, lai palīdz mazajiem pirmsskolē-
niem to visu noskaidrot. Apzinājos, ka 
saimniekiem darba ir pārpārēm, bet ris-
kēju. Daina mūsu vēlmi atbalstīja. Labo 
darbu nedēļā Makvīni un Bārbijas palika 
sargāt klasīti, mēs paši 10 mazie brašuļi 

devāmies ciemos. Fermā mūs sagaidīja 
pats saimnieks Jānis Pelšs un Samantas 
mamma, jo saimniece Daina agrā rītā bija 
devusies svarīgās darīšanās uz  Valmie-
ru. Tā kā mazie bērmi pavasarī jau šajā 
saimniecībā ciemojās, tad vispirms mēģi-
nāja atpazīt un salīdzināt, cik lieli izauguši 
toreizējie mazie teliņi. Samantas mamma 
ļoti jauki un interesanti stāstīja par goti-
ņām un teliņiem. Īpaši mūsu apmeklē-
jumam viena gotiņa savu slaukšanu vēl 

gaidīja. Samantas mamma parādīja, 
kā ar slaukšanas aparātu piens no-
nāk kannā. Saimnieks Jānis pastāstī-
ja, kā gotiņas sanāk slaukšanas telpā 
un aiziet, kā arī atbildēja uz varen ne-
gaidītiem Kāpēc? un Kur? Visi mazie 
varēja ielūkoties lielajā piena dzes-
ēšanas cisternā, kur piens atdziest. 
Nogaršojām pienu, Samantas vec-
māmuļas gatavoto sieru, neizpalika 
arī konfektes „Gotiņa”. Tagad zinām, 
ka piena ceļš  ved tālāk uz  piena pār-
strādes rūpnīcu, uz kurieni  to nogā-
dā „piena” mašīna, kur notiek piena 
brīnumainās pārvērtības par mums 

zināmiem produktiem. 
Sirsnīga pateicība z/s īpašniekiem 

Dainai un Jānim Pelšiem par izbrīvēto 
laiku, atbalstu un sadarbību bērnu pie-
redzes bagātināšanā. Mīļš PALDIES Sa-
mantas mammai Initai par jauko stāstīju-
mu un atbildīgo darbošanos Labo Darbu 
nedēļā. Lai mums visiem darbi sokas!

Edīte Grudule, 
Murmastienes pirmsskolas skolotāja

Par došanos uz Drustu pusi, 
doma virmoja skolotāju vidū jau kā-
dus divus gadus. Kaut kur dzirdēts 
par savādāku izglītošanās pieeju 
mūsdienās, kāds dzirdējis par Taut-
skolu 99 Baltie zirgi, bet īstas skaid-
rības nekādas. Pārmaiņu skolu se-
mināru pusdienu pauzēs mazpazām 
noskaidrojas, ka Drustu pamatskolai 
blakus atrodas mums neiepazītā 
Tautskolas filiāle. 

Piektdienā pirms rudens brīvdie-
nām, kad aizvadītas Putras, Unesco 
un Labo darbu nedēļas un Murmastie-
nes pamatskolas vecajā ābeļdārzā 
skolēnu savāktie pēdējie āboli arī aiz-
vesti meža iemītniekiem, devāmies 
uz Vidzemes pusi ciemos pie Pār-
maiņu skolās iepazītajiem draugiem. 
Drustu pamatskolā ieradāmies tieši 
uz pusdienām. Saprotams, sēdāmies 
pie kopīgā saimes galda, šķetinājām 
mums un Drustu skolai aktuālo jau-
tājumu kamolu. „Brīvības”centrā, kā 
pašu bērni jau ieraduši saukt,  mū-
zikas skolotājas vadībā saņēmām 
burvīgu dziedošo sveicienu no sko-
las bērniem. Mazākajiem ķipariem jau uz 
pusdienas snaudienu vilka, bet tāpat visi 
turējās braši un ņipri. Manuprāt, pats jau-
kākais bija just to dzirksti bērnu acīs un 
lepnumu stājā par savu veikumu, jo bērni 
kopā ar skolotājiem mums bija sagatavo-
juši pašdarinātus apsveikumus. Direktore 
pastāstīja par Drustu pamatskolas dzīvi, 
par audžuģimeņu programmu, kas ļauj 
savu mīlestību dot arī citiem šīs pasaules 

Murmastienieši brauc iepazīt Drustu un Kusas pieredzi

bērniem. Jāpiemin, ka skola atrodas se-
natnīgā muižas ēkā. Guvām ieskatu viņu 
projekta aktivitātēs, pastāstījām par Mur-
mastienes pamatskolas projekta aktivitā-
tēm. Dalījāmies pieredzē, kā katrs savā 
pusē cenšamies mazo skolu saglabāt, 
kādas saredzam nākotnes vīzijas iniciatī-
vas un savu vietējo kopienu darbībā. Mūs 
gaidot, tika ceptas „sorosiešu” gardās 
plātsmaizes. Tā omulīgi tērzējot, laiks aiz-

skrēja neticami ātri.
Steidzāmies uz netālu esošo 

Tautskolas 99 baltie zirgi filiāli. Direk-
tors sniedza varen dziļu ieskatu šīs 
skolas darbības virzienos. Visvairāk 
atmiņā palika tas, ka visi bērni šajā 
skolā iepazīst aušanas prasmes, mā-
cās tik ilgi apgūstamo tēmu, kamēr 
saprot, vērtējumu saņem tikai div-
reiz gadā. Šī vieta jāiepazīst katram 
pašam, lai saprastu, vai saukt par 
savējo.

Mājupceļā pēdējā pietura – Ku-
sas pamatskolas multifunkcionālais 
centrs. Vadītāja Iveta Kaparkalēja vē-
lāk stāsta, ka tas turpmāk sauksies 
„1. stāvs”, ar ļoti jauku nosaukuma 
veidošanās vēsturi. Uz Veļu laikam 
veltītu izglītojošu un praktisku no-
darbību jau pulcējās vietējās sievas, 
jaunieši tusēja savā bariņā, iepriekš 
cienājušies ar pašu ugunskurā vārītu 
zupu. Arī šeit pārrunājām par ieguvu-
miem, par nākotnes darbošanos, ilgt-
spēju savu projekta  aktivitātēm. 

Vissirsnīgākie sveicieni Drustu 
pamatskolas saimei un Kusas „1. 

stāva” vadītājai par dalīšanos pieredzē 
mūsu kopīgajā ceļā uz mazo skolu un 
vietējo kopienu saglabāšanu. Pārmaiņu 
skolu iniciatīva ir palīdzējusi apjaust un 
saprast, cik stipri un vareni mēs esam, ja 
vien paši gribam. Kā labi sen ir teicis Rai-
nis: „Pastāvēs, kas mainīsies!”. 

           Labus vēlējumus sūta 
Edīte Grudule Murmastienes 

pamatskolā 
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Maza mana tēvuzeme 
Divu roku platumā. 
Mīļa mana tēvuzeme 
Divu roku siltumā. 
Dziļa mana tēvuzeme 
Visa mūža garumā.

Klāt novembris – svētki 
Latvijai un mums katram. Stir-
nienes pamatskolā svētku 
nedēļu iezīmē „Cerību koks” 
, ko veidoja vecāko klašu au-
dzēkņi kopā ar skolotājiem 
un svētku ieskaņas koncerts 
„Bijām, esam, būsim...” Stir-
nienes tautas namā. Koncertā 
savus talantus rādīja Teresijas 
Pelšas dziedātāji, kas Latvijā 
saskatīja gan zvaigznes, gan 
lapas, gan dvēselītes, gan ai-
cinājumu saukt visus kopā. 
Savukārt, Valdas Eidukas un 
Vijas Pelšas runātāji Latviju 
pielīdzināja „dadzītim mazam, 
kas ieķēries pasaules svār-
kos...”.  Jaunāko klašu dejotāji 
virpuļoja latviskajos deju raks-
tos, par prieku sev un citiem. 
Koncertu kuplināja Stirnienes 
tautas nama pašdarbnieki Ie-
vas Zepas vadībā. 

Radoši un darbīgi Stirnie-
nes pamatskolā ir aizritējuši  
divi mēneši ar interesantām 
aktivitātēm mācībās un ārpus-
stundu aktivitātēs. Skolēniem 

visvairāk paliks atmiņā – Mi-
ķeldienas ziedu izstāde skolā 
ar pašu un kopā ar vecākiem 
veidotajām ziedu kompozīci-
jām, jaunāko klašu skolēnus 
priecēja teātra izrāde Varakļā-
nos kopā ar Smurfiņiem. Visus 
ļoti aizrāda mācību brauciens 
uz pundurdzīvnieku zoodārzu 
Rēzeknes pusē (starp citu, 
muzejā uzzinājām, ka Rēzek-
nes sākotnējais nosaukums 
ir Rūžu pilsēta, bet tagadējo 
nosaukumu ieguvusi maino-
ties krievu – poļu – latviešu va-
rām). Ekskursijas laikā vēl pa-
bijām lielākajā liftā Latvijā, kas 
atrodas koncertzālē „Gors”, 
apmeklējām jauniešu centru 
„Zeimuls”, bet dienu noslē-
dzām ar izklaidi boulinga zālē.

Šogad daba un laiks ir 
īpaši dāsni, kas ļāva izbaudīt 
krāšņo koku lapu brīnumai-
nās pārvērtības muižas parkā 
un puķu dobēs. Dabas skais-
tums, lai dod spēku un darba 
prieku katram no mums, jo tad 
arī nesasniedzamus mērķus ar 
neatlaidīgu darbu var paveikt. 

Lai ar spilgtām emocijām 
bagāta Tēvzemes nedēļa ik-
vienam no mums!

Rita Pelša,
Stirnienes pamatskolas 

direktore9. novembra ieskaņas koncertā.

 Stirnienes bērni izbauda rudeni muižas parkā.

Laiks mainīties!
Kapsēta un baznīca ir vissvētākās vie-

tas, kuras nepārprotami arī no mums ikvie-
na prasa visgodpilnāko attieksmi. Šī attiek-
sme ir mūsu vispatiesākais, visspilgtākais 
dvēseles spogulis.

Varakļānu kapsētas spoguļattēls – 
spilgts liecinieks mūsu „kultūrai”. Ko dod 
krāšņās kapu kopiņas, ja tam līdzās dien-
dārzs... (galvenais rādītājs nav tikai fasādes 
daļa). Izgāztuves izdaiļotas ar piestūķētu 
košu kuļu kalniem, mākslīgo ziedu, sveču, 
vāžu šķļankām bankām, arī no mājām at-
nestiem atkritumiem. Vai tā ir cieņa pret šo 
svēto vietu un saviem tuviniekiem, kas tur 
atdusas?

Protams, attālumi līdz izgāztuvēm ir 
iespaidīgi, tāpēc jārisina jautājums par 
papildus mobilo tvertņu uzstādīšanu. Bet 
tas taču nav attaisnojums šai nevīžībai, 
neatbildībai. Atnākam taču uz kapu sakop-
šanu, ne uz sporta sacīkstēm – kurš ātrāk. 
Ir redzējums, ka luterāņi atkritumus prot 
sašķirot, arī daļiņa katoļu. Tad jautājums, 
vai mums pārējiem katoļiem nav tās pašas 
divas rokas un divas kājas?

Savā dedzībā par kārtību atkārtoti 
presē esmu aicinājusi uz saprātīgu rīcību. 

Bet izmaiņu neredz. Nupat pirms Svecīšu 
vakara vairākkārt aizrādīju – jaunāku dāmu 
pulciņi un vecākas dāmas respektēja, bet 
kāds Dievticīgs jauneklis ignorēja. Vai tie-
šām lasīt neprot – uz konteinera skaidri 
uzrakstīts – plastmasai. Ikvienam būtu jā-
aizdomājas – laiks nestāv uz vietas, un pie-
nāks brīdis, kad kapsēta būs jāpaplašina. 
Šodienas lielo iespēju uzstādītie kapakme-
ņi ļoti apgrūtinās pārapbedīšanu. Tā varbūt, 
ka mūs, šodienas drazu kalnu radītājus 
– ģēnijus, pašus nāksies tur arī guldīt. Vai 
būs jauki? Lai arī cik centīgs un nesavtīgs 
ir kapu pārrauga Mārtiņa darbs, šī mēslu 
masveidīgā stihija nav uzveicama. Viņa 
darbs ir kapsētas kārtība, nevis miskastes 
šķirošana. Nav jāveic arī policista vai suņa 
funkcijas, katram aizrādot (manuprāt, vis-
maz pirms svētku lielākajām sakopšanām 
varētu uzlikt dežūrēt kontrolierus).

Godājamie līdzcilvēki, laika biedri, lai 
mūs patiesi varētu saukt par godājamiem, 
mums ikvienam jākļūst šā apzīmējuma cie-
nīgam. Ikvienam jāsapurinās, jāpamodina 
sirdsapziņa, jāpārvērtē rīcība, jāattīrās no 
negatīvā un jāsāk dzīvot saskaņā ar dabu 
un Dievu. Tikai mēs paši esam savas ze-

mes vienīgie un patiesie saimnieki – ko 
drīkstam piegānīt un izniekot? Un tikai no 
mums atkarīga visa dzīves kārtība – kādas 
ir mūsu mājas, apkārtne un mūsu tuvinie-
ku mūža mājas.

Rosinu pavasarī (paziņojums sekos) 
nākt ikvienam kopīgā talkā novākt, sašķi-
rot tos čūskulājus. Un kā īsteni zemnieki 
– arāju tauta, kas protam sakopt labības 
druvas, tā godam sakopsim arī mūsu mīļo 
mūžības druvu. Nekad nav par vēlu sākt 
no jauna – mainīties.

Ja tomēr situācija nemainīsies, jāuzru-
nā cilvēki sabiedriskās vietās – baznīcās, 
novada iedzīvotāju sapulcēs, skolās. Var-
būt kā citviet – jāievieš kapu zemes nodok-
lis? Tas dotu finanses vairāku kapu darbi-
nieku – kontrolieru uzturēšanai?

Mēs, bokānieši, kaut arī nemēslojam, 
būsim trieciennieki – iesim pirmajās rindās 
– pirmajās pozīcijās.

Uz sapratni un atsaucību – 
Dzidra Bokānos

P.S. Ikviens paklanāmies darboņa       
P. Piļpuka kunga priekšā, kurš nepārtraukti 
bez atlīdzības kopj mūsu kapsētu.

Redaktores piezīme: Tā kā, iesniedzot 
šo rakstu, autore piedraudēja, ka nedrīkst 
ne vārdiņu no raksta izņemt, tad atļāvos ie-
likt tikai kādu pieturzīmi.
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Oktobrī vairākas Varakļānu vidussko-
las klases devās ekskursijā pa Latviju. Pal-
dies Varakļānu novada domei par atbalstu 
skolēnu mācību ekskursiju organizēšanā, 
jo tās paplašina skolēnu redzesloku un 
veicina izziņas procesu ārpus skolas.

2013. gada 11. oktobris… pat ja tā 
nebija vizuāli silta un saulaina diena, tad 
Varakļānu vidusskolas 10. klases skolē-
niem gan tā šķita, jo… viņi šajā dienā de-
vās ekskursijā!

Tā nesastāvēja no izpriecām vien: 
skolēnus arī izglītoja un papildināja viņu 
bioloģijas, vēstures, anatomijas zināša-
nas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā („simpātiski” melnās un ļoti apetī-
telīgā paskata smēķētāja plaušas, kas de-
monstratīvi bija novietotas burciņā blakus 
nesmēķētāja plaušām, noteikti stimulēja 
jauniešus neķerties pie cigaretes).

Jaunie cilvēki dabūja arī krietni pa-
svīst, pārbaudīt savu balss saišu izturību 
un pašausmināties, jo tika apmeklēta arī 
„Psaiho” šausmu māja. Kas gan var būt 
saliedējošāks par grupu lomu spēli, kurā 
kopīgiem spēkiem un nespēkiem jāstājas 
pretim mistiskiem tēliem? (Nemaz nerunā-
jot par brīžiem, kad ej pa šaurajiem gai-
teņiem, kuros šie tēli, nezināmu nolūku 
pamudināti, rausta tevi aiz ekstremitātēm) 
ārkārtīgi labi un ŠAUSMĪGI  jautri pavadīts 
laiks!

Un viens no galvenajiem ekskursijas 
secinājumiem… 10. klase uzzināja arī to, 
kur slēpjas paradīze. Tā pavisam noteikti 
atrodas Skrīveros! „Skrīveru mājas saldē-
jums” slēpj sevī ne tikai plašu garšu buķeti 
(starp parastajiem augļu saldējumiem bija 
sastopami arī tādi ar mārrutku un paniņu 
garšām), bet arī ar īstu profesionalitāti un 
gandrīz vai taustāmu māju sajūtu. Skrīveru 
mājas saldējums ar klasisko mūziku fonā 
– lūk, tā garšo laime!

Signe Viška

Uz Ērgļu pusi mācību ekskursijā devās 
5. klases skolēni. R. Blaumaņa „Brakos” 
viņi izspēlēja „Velniņu” fragmentus, brāļu 
Jurjānu „Meņģeļos” meklēja mežragu, 
mācību centrā „Pakalnieši” vērīgi izstai-
gāja meža taku, bet savu veiklību, drosmi 
un sadarbību pārbaudīja trošu ceļā „Braku 
takas”. Bija ļoti jauka ekskursija! 

Inga Strode, 5. klases audzinātāja

8. klase šoruden devās ekskursijā 
uz Cēsīm, uz Valmieras pusi, uz Vidzemi. 
Visu dienu mēs it kā pavadījām mācību 
stundās, tikai tās bija daudz atraktīvākas 
un neierastākas. 

Pirmā bija vēstures stunda āraišu 
ezerpilī, kur varējām izstaigāt visas senās 
pils celtnes un iedomāties, kā mūsu senči 

Izzinām Latviju

10. klase.

5. klase Dziesmu kalnā.

Raganu pļavā pie Zvārtes ieža.

Šajā ekskursijā uzzinājām daudz inte-
resanta un lieliski pavadījām laiku!

Sintija Ikauniece

7. klase. Ekskursijas rīts sākās sprai-
gi. Kā jau vienmēr – notika cīņa par vietu 
autobusa pēdējos solos. 

Vispirms apmeklējām Polikarpa Čer-

ņavska keramikas māju. Katrs varēja izvei-
dot savu trauciņu un to nopirkt. Tad devā-
mies uz Daugavpils slidotavu. Tur bija ļoti 
jauki! Visiem pēc slidotavas apmeklējuma 
bija pacilāts garastāvoklis. Apmeklējām 
Marka Rotko muzeju. Tur bija ļoti intere-
santi, visvairāk patika lielā glezna, kurā 
bija attēlots mākslinieka pašportrets.

Vēl spēlējām boulingu, kā arī spēļu 
automātus. Kas gan par ekskursiju, ja ne-
būtu apmeklējuši „Hesburgeru”?  Esam 
gandarīti par interesanto ekskursiju!

Inita Upīte

9. klase. Šogad mūsu klase bija eks-
kursijā uz Daugavpili. Vispirms mēs ap-

dzīvojuši 9. gadsimtā. 
Sekoja ģeogrāfijas stunda 

ar sporta elementiem – devā-
mies uz Zvārtes iezi. Turpināju-
mā fizikas un ķīmijas stundas 
Cēsu zinātnes centrā Z(i)noo – 
iespēja pašiem darboties, daudz 
ko iemācīties, izbaudīt īstas kos-
monautu izjūtas. Iespaidīgi! 

Visbeidzot mājturības stun-
da „Vīnkalnos”, kur paši cepām 
picas pēc īstas itāļu receptes. 
Garšīgi!

Tā trenējas kosmonauti!
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

7. klase slidotavā.

meklējām Daugavpils cie-
toksni. Gids mums pastāstī-
ja gan par cietoksni, gan tā 
vēsturi.

Pēc tam apmeklējām 
Daugavpils teātra izrādi 
jauniešiem „Kurš apēda 
sieru?”.

Pēc izrādes mēs de-
vāmies uz Daugavpils 
tirdzniecības centra bou-
linga zāli, lai atraktīvā spē-
lē parādītu savas spējas. 
Šeit mēs secinājām, ka mūsu kla-
ses audzinātāja boulingu spēlē vislabāk.

Atpakaļceļā iegriezāmies Preiļos. Noklausī-
jāmies ļoti interesantu stāstu par vīngliemežu au-
dzēšanu, vēlāk mums bija iespēja tos degustēt. 
Sākumā daudzi skeptiski raudzījās uz vīngliemežu 
ēšanu, vēlāk ar lielu baudu ēda visi.

Laura Prusakova

Vīngliemežu degustēšana.

25. oktobrī, datumā, kad ieskandinā-
jām brīvdienas, norisinājās jauks pasā-
kums – TV šovs! Šis pasākums tika veidots 
kā ierasts piektdienas vakars pie televīzijas 
ekrāna. Programmā: kinomānija, solo ar 
orķestri, mēmais šovs, VTL, novadu ziņas, 
super bingo, u.c.

Novadu ziņas bija klašu mājasdarbs. 
Katrai klasei vajadzēja sagatavot prezentā-
ciju par 4 vietām, kur vēlētos aizvest savu 
draugu no citas pilsētas, kā arī jāizveido 
reklāmas. Apskates vietas patiešām bija 
satriecošas: tornis, parks, Raibais asaris, 
Wi-Fi soliņš un objekts, kas lika pasmai-
dīt visai zālei – „Saules” dzeltenais soliņš, 
uz kura ir sēdējis ikviens no mums. Pirmo 
reizi mana roka nesniedzās pēc televizora 
pults, skatoties reklāmas. Reklāmas pa-

TV šovs Varakļānu vidusskolā

tiešām bija jauks un pārdomātas, it īpaši 
Raibā asara reklāma ar visu kokā izgriezto 
logo. 

Spēle, kura saņēma lielāko atsaucību, 
protams, bija Super bingo, jo kurš gan ne-
grib papildināt savu maciņu par 1000 santī-

miem!? Šī nauda bija ļoti viegli iegūstama, 
tikai jāuzraksta 6 skaitļi uz lapiņas un ļoti 
jācer, ka skolotāja Aina Kazāka izvilks jums 
atbilstošo ciparu kombināciju. Šajā reizē 
laimestu neviens neieguva, tomēr ir iesāk-
ta jauna tradīcija. Katru reizi pirms diskotē-
kām vai pasākuma laikā tiks izspēlēts Su-
per bingo, līdz brīdim, kad naudas summu 
sastādīs tikai nulles. Tāpēc apmeklējam 
pasākumus un iztrakojamies diskotēkās. 

Visas spēles tika sīki un smalki vēr-
tētas. Šajā pasākumā uzvarēja 7. klase – 
MALAČI! Pasākums bija interesants un iz-
devies. Gaidīsim jūs nākamajā pasākumā 
ar cerībām uz lielāku apmeklētību. 

Elīna Eiduka
Foto – Aina Kazāka

24. oktobrī Varakļānu vidusskolā 1. – 4. klašu grupā notika 
Pirātu sirojums. Karību jūras pirātu mūzikai skanot, uz kuģa klāja 
ieradās seši barveži kopā ar savām pirātu komandām. Katra ko-
manda dižojās ar savu karogu, saukli un iegūtajām bagātībām. 
Sirojuma galvenais pirāts noteica spēcīgāko roku laušanās sacen-
sībās, pārbaudīja pirkstu veiklību mezglu siešanā. Pirāti meklēja 
komandas garu dažādos veiklības pārbaudījumos. Sirotāji bija 
gatavi trakulīgiem deju soļu ritmiem, pēc kura sekoja jampadracis 
un kuģa klāja.

Ilze Eiduka, teksts un foto

Pirātu balle
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Jauno uzņēmēju skola
6. novembrī Varakļānu vidusskolā no-

risinājās biznesa biedrības Junior Achieve-
ment – Young Enterprise Latvija seminārs 
„Jauno Uzņēmēju Skola”. Tajā piedalījās 
sešu  skolu (Varakļānu, Murmastienes, Stir-
nienes, Viļānu, Atašienes un Riebiņu) vecā-
ko klašu skolēni un skolotāji. Par uzņēmēj-
darbības vidi un iespējām reģionā stāstīja 
Varakļānu novada pašvaldības priekšsē-
dētājs Māris Justs, ar aizrautīgu  stāstīju-
mu un  redzējumu par uzņēmējdarbības 
nozīmi reģiona attīstībā un uzņēmējspēju 
nozīmi darba tirgū dalījās uzņēmēja un biz-
nesa skolas „Turība” pasniedzēja Dr. oec.
Ieva Kalve, par veiksmīgu pieredzi savā  
saimniecībā stāstīja Dekšāru pagasta Z/S 
„Bokāni” īpašniece un Latvijas Lauku Kon-
sultāciju un Izglītības centra  Rēzeknes filiā-
les vadītāja Inta Nagle. Par skolēnu mācību 
uzņēmumu dibināšanu un sniegtajām ie-
spējām runāja JA-YE Latvija valdes priekš-
sēdētājs Jānis Krievāns. Pēcpusdienā 
skolēniem bija iespēja darboties „Skolēnu 
mācību uzņēmumu inovatīvu biznesa ideju 
ģenerēšanas darbnīcā”, kuru vadīja RTU 

Rīgas biznesa skolas pārstāvji, un izspēlēt  
Biznesa simulācijas spēli TITAN I , ar ku-
ras noteikumiem iepazīstināja JA-YE Latvija 
projektu koordinatore Danuta Jasmane. 
Liels paldies visiem, kuri atbalstīja un palī-
dzēja  sarīkot  semināru Varakļānos, jo pa-
rasti tie notiek tikai lielajos administratīvajos 
centros! Ceram, ka skolēniem radās daudz 
jaunu ideju skolēnu mācību uzņēmumiem, 
kuros, pārdomāti darbojoties,  var gūt  reā-
lu peļņu.

Margarita Selicka

8. novembrī Varakļānu vidusskolas 9. 
– 12. klaši skolēni tikās ar dažādu nozaru 
uzņēmējiem Varakļānu novadā. Neformālā 
gaisotnē jaunieši uzzināja par biznesa uz-
sākšanu, par veiksmēm un neveiksmēm, 
par Eiropas Savienības fondu izmantošanu.

Uzņēmēji aicināja jauniešu būt rado-
šiem, darbīgiem, pilnveidot savas zināša-
nas svešvalodās, uzdrīkstēties un īstenot 
savas idejas.

Uz tikšanos bija ieradušies bijušie Va-
rakļānu vidusskolas skolēni, tagad uzņē-

Futbols
Ar spēlēm Gulbenē noslēgušās Latvijas ZA reģiona jaunatnes 

čempionāta spēles  „C” grupā. 
Noslēguma tabula „C” grupā

Komanda S U N Z V P
1. MBJSS/Varakļāni 8 7 1 0 44:3 22
2. Balvu SC I 8 6 1 1 37:0 19
3. FB Gulbene I 8 4 0 4 19:21 12
4. Balvu SC II 8 1 1 6 7:25 4
5. FB Gulbene II 8 0 1 7 4:45 1

MBJSS Varakļāni komanda: Rihards Juška, Jaroslavs Mačulis, 
Aleksejs Groznovs, Juris Meļņiks, Mareks Maļinovskis, Daniels Bole, 
Inārs Juška, Jēkabs Lauris Leišs, Ralfs Kokars, Rihards Melnis, Lau-
ris Putniņš, Ilmārs Racins, Ralfs Skutelis. Treneris Juris Daleckis.

Labākie futbolisti komandās: Rihards Juška, Juris Meļņiks (abi 
MBJSS/Varakļāni), Jānis Pajats (FB Gulbene I), Māris Žugs (Balvu 
SC I).

Ar spēlēm Gulbenē noslēdzies Latvijas ZA reģiona čempionāts 
„B” vecuma grupā.

MBJSS/Varakļāni futbolisti ierindojās trešajā vietā. Komandā 
spēlēja Artis Ikaunieks, Roberts Seržans, Armīns Broks, Jānis Strods, 
Rihards Juška, Aleksejs Groznovs, Jēkabs Lauris Leišs, Ilmārs Ra-
cins, Mareks Maļinovskis, Inārs Juška, Jaroslavs Mačulis, Dainis 
Sandrovs, Rihards Latkovskis, Daniels Bole. Treneris Juris Daleckis.

Turnīra tabula „B” vecuma grupā

Komanda S U N Z V P
1. Balvu SC 8 6 1 1 17:9 19
2. Ludzas NSS 8 5 1 2 11:5 16
3. MBJSS/Varakļāni 8 4 0 4 15:11 12
4. FB Gulbene  8 4 0 4 10:12 12
5. Madonas BJSS 8 0 0 8 6:23 0

Labākie futbolisti.
Ņikita Raspopovs, Dāvits Šaluncs (Balvu SC), Artis Reiniks (Lu-

dzas NSS), Artis Ikaunieks (MBJSS/Varakļāni), Kārlis Sudrabs (FB 
Gulbene).

Ar spēlēm Balvos noslēdzās ZA reģiona jaunatnes futbola čem-
pionāts U-12 grupā.To rezultāti. Ludza – Balvi 0:3, Madona – Varakļā-
ni 0:2 , Ludza – Varakļāni 0:4, Balvi – Madona 1:1, Madona – Ludza 
0:2, Balvi – Varakļāni 0:2.

Līdz ar to pirmo vietu izcīnīja MBJSS/Varakļāni komanda, kura 
ieguva tiesības spēlēt Latvijas čempionāta pusfinālā ar Vidzemes 
reģiona otro labāko komandu (pretinieks vēl nav zināms). Uzvarē-
tāju sastāvā spēlēja Ilmārs Racins, Jānis Kančs, Vladlens Cvetkovs, 
Lauris Putniņš, Rolands Drozds, Rihards Pastars, Svens Seņkāns, 
Mareks Strods, Reinis Zeps, Arnolds Upīts. Treneris Juris Daleckis.

Čempionāta noslēguma tabula

Komanda S U N Z V P

1. MBJSS/Varakļāni 12 11 0 1 48:2 27
2. Balvu SC 12 9 1 2 50:5 22
3. Ludzas NSS 12 5 1 6 18:30 16
4. Madonas BJSS 12 3 2 7 14:29 11
5. FB Gulbene 12 0 0 12 5:69 0

Labākie futbolisti bija Ilmārs Racins, Lauris Putniņš (abi MBJ-
SS/Varakļāni), Rihards Kacēns (Balvu SC), Maksims Kairovs (Lu-
dzas NSS).

Madonā noslēdzās ZA reģiona jaunatnes futbola čempionāts 
U-8 grupā zēniem. 

Uzvarēja Madonas BJSS komanda, MBJSS/ Varakļāni koman-
da izcīnīja 4. vietu. Labāko spēlētāju balvas saņēma P. Laškovs, R. 
Upenieks (abi Madona), Ē. Maurs-Boks (Gulbene I), A. Ignatovs 
(Balvi I), I. Upenieks (Varakļāni), P. Šulcs (Gulbene II), H. Kokorevičs 
(Balvi II), R. K. Briedis (Lubāna), A. Andževs (Gulbene II).

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde un skolu kausa iz-
cīņa futbolā „C” grupā zēniem

Madonas pilsētas stadions 2013. gada 26. septembris
Komanda 1 2 3 4 5 P V

1. Kusas psk. 0
0:3

3
3:0

0
0:4

0
0:10

3
3:17

5.

2. Bērzaunes psk. 3
3:0

0
1:3

0
0:3

1
0:0

4
4:6

4.

3. Madonas 2. vsk. 0
0:3

3
3:1

1
0:0

0
0:3

4
3:7

3.

4. Varakļānu vsk. 3
4:0

3
3:0

1
0:0

3
4:2

10
11:2

1.

5. Kalsnavas psk. 3
10:0

1
0:0

3
3:0

0
2:4

7
15:4

2.

Varakļānu vidusskolas komandā spēlēja: Aleksejs Groznovs, 
Lauris Putniņš, Jēkabs Lauris Leišs, Rihards Melnis, Kristers Juš-
ka, Ilmārs Racins, Arnolds Upītis, Rolands Drozds, Rolands Pastars, 
Mareks Strods.

mēji Evija Kanča, Guntis Naglis, āris Spa-
rāns, Aigars Melnis, Māris Justs.

Aina Kazāka
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Jau no 20. septembra Varakļānu novadā darbojas kafejnīca „Raibais 
asaris”. Kafejnīca darbojas no 7.00 līdz 22.00. 

Kafejnīcas vadītāja Inga Vilkauša pastāstīja, ka iespējams pieteikt ban-
ketzāli, darbojas arī viesnīca, pirts un karstā baļļa. Pieteikumus pieņem pa 
t. 22337701.

Kafejnīcā no 7.00 līdz 11.00 ir brokastu laiks, vēlāk iespējams paēst 
pusdienas, tiks rīkoti arī hokeja skatīšanās vakari. Klāj galdus izbraukumā. 
Sarga mājiņā var nopirkt svaigas un žāvētas zivis.

Laipni lūgti kafejnīcā 

asaris”. Kafejnīca darbojas no 7.00 līdz 22.00. 
Kafejnīcas vadītāja Inga Vilkauša pastāstīja, ka iespējams pieteikt ban-

ketzāli, darbojas arī viesnīca, pirts un karstā baļļa. Pieteikumus pieņem pa 

Jau no 20. septembra Varakļānu novadā darbojas kafejnīca „Raibais 
asaris”. Kafejnīca darbojas no 7.00 līdz 22.00. 

Laipni lūgti „Raibajā asarī”

Oktobris – teātra un dziesmu mēnesis Varakļānos

Pasākumi Varakļānu novadā
NOVEMBRĪ

Kā būtu, ja tēli no Varakļānu amatier-
teātra izrādes „Kalmāru konservi”  uz laiku 
pārceltos šodienā un skatītu noti-
kumus kultūras namā oktobrī?

Ja piepildītos Silava (VOLDEMāRS BONDARS) 
sapnis par „Harliju Deividsonu”, viņš katru braukt gribētāju būtu atvedis 
uz Brāļu Auzānu koncertu.

Rudovics (ZIGMāRS RUGAINIS) rakstītu savā blogā, stāstot par 

Kurcumam (ARMĪNS PALMS) 
kā grāmatvedim gribētos 
saskaitīt, cik skatītāju bija 
bērnu izrādē „Smurfiņi un 
zelta statuete”. Vai tiešām 
bija sabraukuši skatītāji no 
Murmastienes, Atašienes, 

Stirnienes, Nagļiem, Barkavas 
un varakļānieši arī bija?!

Klotildes Vērpējslotiņas 
(ANNA MĀLNIECE) interesi piesaistītu 
īpašā ražotne, par kuru uzzinājām 

Feimaņu teātra kopas „Savējie” izrādē 
„Sievasmātes bizness”.

mūziķiem, ar kuriem esam iepazinušies Auzānu koncertos.
Jautrā frizieriene Olita (LINDA GRANDāNE) beigtu sap-

ņot par naudu, bet, Sarkaņu amatierteātra „Piņģerots” ie-
dvesmota, pievērstos dzejai. Teātra svētkos skatītā dzejas 
izrāde „Mīlestības zīmē arī Jānis Grots” liek sapņot un noticēt 
mīlai.

Eduards Umernieks (TāLIVALDIS SPRŪDŽS), kā jau 
vecam jūrniekam reizēm gadās – sāktu dubultoties. Tālis 
darbojas Varakļānu amatierteātrī un Murmastienes teatrāļu 
„Aizvējš” pulkā. Jūra tomēr paliek viņa dzīves neatņemama 
sastāvdaļa, arī Murmastienes dramatiskās kopas skeču sali-
kumā „Ceļojums” saistīts ar jūru...

Dzīve taču ir teātris, tikai bez mēģinājumiem.
Varakļānu amatierteātris sāk mēģinājumus pie jauniem 

sižetiem, aicinām interesentus pieteikties! (amatierteātra re-
žisores telefona numurs 26321579).

Vai vēlies izmēģināt teātra spēlēšanas prieku, uztrauku-
mu... izdzīvot kādu notikumu, kas dzīvi padara interesantā-
ku. Spēlējot teātri var sevi iepazīt labāk!

Paldies visiem kultūras nama apmeklētājiem!
Ja vēlaties saņemt informāciju savā e-pastā par tuvā-

kajiem pasākumiem Varakļānu KN, rakstiet: varaklanukn@
inbox.lv, un mēs jums nosūtīsim informāciju.

Varakļānu KN direktore Ruta Laizāne

Varakļānu novada muzejā līdz 15. novem-
brim. Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā 
izstāde „Jāzepa Vītola jubilejas preses konference”. 
Izstāde apskatāma bez maksas

Murmastienes KC 17. novembrī 19:00. Valsts 
95. gadadienai veltīts koncerts „Es piesaucu Latviju, 
dzimteni savu!”

Murmastienes KC 17. novembrī 22:00 balle. 
Spēlē grupa „Kiwi”. Ieeja Ls 1,50 (EUR 2,13) pēc 
pusnakts Ls 2,- (EUR 2,85) Balle pie galdiņiem

Varakļānu KN 18. novembrī 13:00. Valsts svēt-
ku koncerts „Mana Latvija”. Koncertā piedalās Vara-
kļānu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
un senioru deju kolektīvs „Varavīksne”, Varakļānu 
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Juntars”, Vara-
kļānu mūzikas skolas un bērnudārza audzēkņi.
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Simtgadīgu koku paēnā lepni stāv 
Šķesteru mājas, savas zemes mantinie-
ki šeit dzīvo jau sestajā paaudzē. Smago 
māla zemi kopjot, daudzi aizklīda pasau-
les ceļos, stiprākie un neatlaidīgākie pali-
ka. Mājas, kurās tagad dzīvo un saimnie-
ko Māris Gruduls ar ģimeni, celtas pirms 
simts gadiem. Arī koki stādīti. Savulaik 
Māra mammas Silvijas vectēvs stādījis 
koku katram jaundzimušajam bērnam. 
Pieaugot daudzi izklīduši dažādos kon-
tinentos, tagad atkal ir kopā vietējos ka-
pos, bet koki ir palikuši.

Pie mājas 60 ābeles iestādītas, ap-
kārtnes kopainu veido 700 augu dažā-
dība, tai skaitā 300 šķirnes dienziežu 
– mantojums, ko Silvija atstājusi nākoša-
jām paaudzēm, jo viņa dzīvoja tajā visā, 
organiski saauga ar apkārtējo vidi. Viņa 
ir aizgājusi un uz visu notiekošo norau-
gās no mākoņu maliņas, taču mājas ga-
riņš ir palicis, darba tikums ir palicis. To 
turpina dēls Māris un viņa mīļie.

Iebraucot Šķesteru mājas 
pagalmā, skatam paveras ie-
spaidīgā saimniecības ēka. To 
Māris pašu spēkiem atjaunojis, 
pats meklējis akmeņus, pats 
mūrējis. Arī aka ir savdabīgs 
mākslas darbs. Ļoti romantiski 
dīķim ar ūdensrozēm piekļau-
jas pirtiņa – viens no pirmajiem 
Māra darbiem. Vasarās jauki at-
pūsties lapenītē, kura veidota no 
neparastiem koku veidojumiem, 
no tās paveras varenības un 
daudzkrāsainības skats uz dienziežu ko-
lekciju. Laikā, kad puķes zied, tās mirdz 
visās varavīksnes krāsu gammās.

Taču pa visu mājas apkārtni tik mierī-
gi pastaigāties vis nevar. Uzmanīgs klau-
sītājs noteikti saklausīs kluso sanēšanu, 
kādu rada bites. Arī biškopībai šajās 
mājās ir senas saknes – jau 3. paaudzē. 
„Škesteri” ir bioloģiska saimniecība, kas 
kopj bites un audzē nektāraugus 50 ha 
platībā – amoliņu, facēlijas un griķus. 
Iekārtotas telpas medus ražošanai, iegā-
dāta augsnes apstrādes tehnika. Lai ie-
gādātos vajadzīgo tehniku, rakstīti un īs-

Saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījumi 27.08.2009. saistošajos 

noteikumos Nr. 4 
„Par godalgām, naudas balvām un 

materiālo palīdzību Varakļānu 
novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4., 5., 6.. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu
un 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 
27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par godalgām, naudas balvām un mate-
riālo palīdzību Varakļānu novadā” šādus 
grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu 2.2.1.1. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 100,00” ar 
„143,00 euro”;

1.2. saistošo noteikumu 2.2.2.3. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 20,00” ar 
„29,00 euro”;

1.3. saistošo noteikumu 2.3.3.2. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 10,00” ar 
„15,00 euro”;

1.4. saistošo noteikumu 2.3.5. pun-
ktā aizstāt teksta daļu „Ls 8,00” ar „12,00 
euro”;

1.5. saistošo noteikumu 2.4.2. pun-
ktā aizstāt teksta daļu „Ls 4,00” ar „6,00 
euro”.

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 2014. gada 1. janvāri.

Mīlestība un darbs

tenoti dažādi projekti. Arī šogad īstenots 
LEADER projekts „Jaunas nektāraugu 
audzēšanas tehnoloģijas ieviešana z/s 
„Šķesteri”” – iegādāti augsnes apstrā-
des diski ar sējmašīnu. Māris piebilst, ka 
iespēju robežās turpinās rakstīt jaunus 
projektus.

Klausoties Māra stāstījumā par darā-
mo un izdarīto saimniecībā, zinot, ka lie-
lu dienas daļu vēl jāpavada pamatdarbā 
Varakļānu mūzikas-mākslas skolā, kur 
pašreiz viņš ir ne tikai pasniedzējs, bet 
veic arī skolas direktora pienākumus, ro-
das jautājums – kā viens cilvēks to visu 

var paveikt? It kā lasītu manas domas, 
Māris pastāstīja, ka palīdzējis dienests 
armijā. Arī viņam jaunībā nav gribējies 
sevi apgrūtināt. Tieši armijā gūtā atziņa, 
„kas grib kaut ko darīt, tas meklē laiku un 
iespējas, bet sliņķis tikai atrunas”, palīdz 
ar visu tikt galā. Viņš arī uzskata, ka dar-
bu var atrast, vajag tikai gribēt to meklēt. 
Nekas jau nenāk par velti. Galvenais, lai 
patīk darbs, ko dara, un var redzēt sava 
darba augļus.

Šķesteru mājas apkārtne ir savdabī-
ga un neatkārtojama, tā veidota gadiem. 
Murmastienes pagasta rīkotajā konkursā 
par sakoptāko sētu šīs mājas ieguvušas 
augstāko vērtējumu, arī Varakļānu nova-
dā šīs mājas ierindojušās labāko vidū. 
Pagājušajā gadā šeit notika Madonas re-
ģiona bitenieku saiets, par tā norisi bija 
vislabākās atsauksmes. Palīdz ne tikai 
mājas īpašā aura, noteicošais ir tās ie-
mītnieku labsirdība, labestība, viesmīlība. 
Ikreiz, kad ierodamies šajās mājās, pretī 
nāk klusums, miers un saskaņa ar dabu.

Bitēm vajadzīga mīlestība un darbs, 
arī cilvēkiem.

Aina Jaunzeme
Foto no Māra Gruduļa arhīva
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Saistošie noteikumi Nr. 8 Saistošie 
noteikumi Nr. 9Grozījumi 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 

„Par Varakļānu novada pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 10. punktu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 29.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par 
Varakļānu novada pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai” šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu 5. punktu izteikt šādā redakcijā:
„5. Būvatļaujas saņemšanas nodeva noteikta šādā apmērā:

Nr.
p.k. Nodevas objekts

Nodevas 
likme 

fiziskām 
personām 

(euro)

Nodevas 
likme 

juridiskām 
personām 

(euro)

1. 2. 3. 4.

1. Dzīvojamās mājas

1.1. Viena dzīvokļa mājas (1110) 28,46 71,14

1.2. Divu vai vairāku dzīvokļu mājas (1121,1122) 42,69 71,14

1.3. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (1130) 14,23 21,34

1.4. Dzīvojamo māju palīgēkas (1101) 14,23 28,46

1.5. Vienkāršotās renovācijas (būves vai tās daļas renovācija, neskarot 
nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un 
koplietošanas inženierkomunikācijas)

7,11 14,23

1.6. Vienkāršotā rekonstrukcija (būves vai tās daļas funkcijas 
(lietošanas veida) maiņa bez pārbūves)

7,11 14,23

1.7. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija (fasādes siltināšana, logu 
nomaiņa un jumta seguma maiņa)

7,11 14,23

2. Nedzīvojamās ēkas

2.1. Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās vietas (1211, 1212) 28,46 71,14

2.2. Biroju ēkas (1220) 28,46 71,14

2.3. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (1230) 42,69 85,37

2.4. Satiksmes un sakaru iestāžu ēkas (1241, 1242) 28,46 42,69

2.5. Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (1251, 1252) 28,46 56,91

2.6. Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai 
sabiedriskās aprūpes iestāžu vajadzībām (1261, 1262, 1263, 
1264, 1265)

28,46 56,91

2.7. Citas nedzīvojamās ēkas (1271, 1272, 1273, 1274) 14,23 28,46

3. Inženierbūves

3.1. Šosejas, ielas un ceļi (2111, 2112) 28,46 56,91

3.2. Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi  (2141, 2142) 28,46 71,14

3.3. Ostas, ūdensceļi, dambji, un citas hidrobūves (2151, 2152, 2153) 28,46 71,14

3.4. Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades 
līnijas (2211, 2212, 2213, 2214)

71,14 142,29

3.5. Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi (2221, 2222, 2223, 2224) 28,46 56,91

3.6. Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos 
(2301, 2302, 2303, 2304)

56,91 113,83

3.7. Citas inženierbūves (2411, 2412) 28,46 56,91

3.8. Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves (2420) 28,46 56,91

3.9. Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, 
rekonstrukcija vai renovācijas

7,11 14,23

4. Citi nodevu veidi

4.1. Reklāmas saskaņošana 7,11 14,23

4.2. Būvatļaujas pagarināšana 7,11 14,23

4.3. Būvatļaujas pārreģistrēšana 7,11 14,23

4.4. Būvatļaujas atkārtota izsniegšana 7,11 14,23

4.5. Citu institūciju izsniegtas būvatļaujas reģistrēšana 7,11 14,23

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Grozījumi 29.07.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 9 

„Par sabiedrisko kārtību 
Varakļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 5. pantu,
likuma „Par pašvaldībām”  21. panta 
1. daļas 16. punktu,
43. panta 1. daļas 4. punktu

1. Izdarīt Varakļānu novada do-
mes 29.07.2010. saistošajos notei-
kumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību 
Varakļānu novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. saistošo noteikumu 1.6.2. 
punktā aizstāt teksta daļu „no 1,00 
līdz 20,00 latiem” ar „no 2 līdz 30 
euro”;

1.2. saistošo noteikumu 1.6.3.2. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 250,00 
(divi simti piecdesmit latu)” ar 
„350,00 (trīs simti piecdesmit) euro”;

1.3. saistošo noteikumu 1.6.3.3. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 
1000,00 (viens tūkstotis latu)” ar 
„1400,00 viens tūkstotis četri simti) 
euro”;

1.4. saistošo noteikumu 1.6.3.4. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 1,00 
(viens lats)” ar „2,00 euro”;

1.5. saistošo noteikumu 2.1. 
punktā aizstāt teksta daļu „100,00 
latiem” ar „145 euro”;

1.6. saistošo noteikumu 2.2.1. 
punktā aizstāt teksta daļu „20,00 la-
tiem” ar „30 euro”;

1.7. saistošo noteikumu 2.2.2. 
punktā aizstāt teksta daļas „100,00 
latiem” ar „145 euro” un “1000,00 
latiem” ar „1400 euro”;

1.8. saistošo noteikumu 2.4. 
punktā aizstāt teksta daļu „50,00 la-
tiem” ar „75 euro”;

1.9. saistošo noteikumu 2.5. 
punktā aizstāt teksta daļu „250,00 
latiem” ar „350 euro”;

1.10. saistošo noteikumu 2.6. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 5,00 
līdz Ls 25,00” ar „7 līdz 35 euro”;

1.11. saistošo noteikumu 2.7. 
punktā aizstāt teksta daļu „Ls 20,00 
līdz Ls 50,00” ar „30 līdz 75 euro”;

1.12. saistošo noteikumu 2.8. 
punktā aizstāt teksta daļu „50,00 la-
tiem” ar „75 euro”.

2. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
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Grozījumi 31.01.2013. saistoša-
jos noteikumos Nr. 2 

„Par koku ciršanu ārpus meža 
Varakļānu novada administratī-

vajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Meža likuma 8. panta otro daļu un 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 
31.01.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Varakļānu novada administratīvajā te-
ritorijā” šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu 21. pun-
ktā aizstāt teksta daļu „Z(Ls) = KD(cm) x 
KS x KI x KA x KV x KP,

kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība 

latos” 
ar
„Z(euro) = KD(cm) x KS x KI x KA x KV 

x KP,
kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība 

euro”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas 

spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Saistošie noteikumi Nr. 10 Saistošie 
noteikumi Nr. 12Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 10 

„Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
43. panta trešo daļu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” šādus grozījumus:
1.1. saistošo noteikumu 1.1. – 1.9. punktus izteikt šādā redakcijā:

Nodevas objekts Likme (euro)
1.1. Apliecināts domes sēdes protokola punkta izraksts trešajai personai 4,00
1.2. Apliecināta domes sēdes protokola kopija 14,00
1.3. Atkārtots domes sēdes protokola punkta izraksts 4,00
1.4. Apliecināts domes komitejas protokola punkta izraksts trešajai personai 1,00
1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu,  
       instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas 7,00
1.6. Raksturojums vai rekomendācija 2,50
1.7. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti 4,00
1.8. Izziņa no pašvaldības arhīva 4,00
1.9. Cita satura izziņa 0,50

1.2. saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

Nodevas objekts Likme (euro)
2.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā:  
2.1.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, par dienu;  7,00
2.1.2. par atrakcijām, par dienu: 14,00
2.1.3. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem, stundā   4,00

1.3. saistošo noteikumu 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

Nodevas objekts Likme (euro)
3.1. Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā par vienu dienu:  
3.1.1. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas 
precēm (bez alkohola)

  7,00

3.1.2. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas 
precēm (ar alkoholu)

28,00

3.1.3. ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   7,00
3.1.4. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijas ar rūpnieciski ražotām 
pārtikas precēm (bez alkohola)

  4,00

3.1.5. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijas ar rūpnieciski ražotām 
pārtikas precēm (ar alkoholu)

20,00

3.1.6. ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm   4,00
3.1.7. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem vai iegūtiem lauksaimniecības  
produktiem

 2,50

1.4. saistošo noteikumu 4.1.– 4.4. punktus izteikt šādā redakcijā:

Nodevas objekts Likme (euro)
4.1. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu 
izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda par 1 m2 gadā

42,00

4.2. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājumu 
izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 
1 m2 gadā

14,00

4.3. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības 
informācijas stenda par 1 m2 (līdz 3 mēnešiem)

14,00

4.4. Par īslaicīgas reklāmas, afišas, sludinājumu izvietošanu ārpus pašvaldības  
informācijas stenda par katru nākošo m2 virs 1 m2 (līdz 3 mēnešiem) 7,00

  1.5. saistošo noteikumu 5.1.– 5,3. punktus izteikt šādā redakcijā:

Nodevas objekts Likme (euro)
5.1. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 
suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem

9,96

5.2. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, 
suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem

21,00

5.3.Novada un pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos   
patstāvīgi gada laikā

71,00

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA pateicas Varakļānu 
novada domei par dāvinājumu, kon-
krēti kontrastvielu jeb tehniskā ūdens 
iekrāsošanu ar krāsvielu fluoresce-
īnu, kas piedod tehniskajam ūdenim 
zaļganu fluorescentu nokrāsu. Ar šo 
vielu iespējams noteikt siltumtrasēs 
ūdens noplūdi un tādējādi laicīgi to 
novērst. Lūdzam iedzīvotājus, kuri ir 
centralizētās apkures lietotāji, ziņot 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uz-
ņēmums” SIA dispečeriem, ja kur ir 
redzams izplūstam aprakstītās krā-
sas šķīdums. Šķīdums labi izgais-
mojās, ja uz to tiek raidīts gaismas 
stars. Šāds pasākums ir nepiecie-
šams, lai operatīvi konstatētu tehnis-
kā ūdens noplūdes siltumtīklos, kā 
arī lai atrastu ēkās esošos bojātos 
karstā ūdens sildītājus un tādējādi 
uzlabotu klientiem sniegto pakalpo-
jumu. Viela tiks pievienota tuvākajās 
dienās un atradīsies tehniskajā ūde-
nī visu apkures sezonu.

Varakļānu „Dzīvokļu komunālā 
uzņēmuma” SIA valdes loceklis 

Ilmārs Basankovičs
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Saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi 31.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Varakļānu novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta
sesto, septīto un astoto daļu un 26 panta trešo daļu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 31.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informā-
cijas aprites kārtību un izcenojumiem Varakļānu novadā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2. punktā ietverto maksas pakalpojumu un to izcenojumu tabulu ar tabulu šādā redakcijā:
„Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*:

Nr. 
p.k.                                       Pakalpojums Izcenojums 

(euro)

      1.  2. 3.

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, 
ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai. Objektos, 
kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8. 

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,65

objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts; 18,50

objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 24,19

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 135 euro** kopā par 
vienu objektu.

5,69

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:

inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts; 5,69

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; 9,96

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 135 euro** 
kopā par vienu objektu.

2,85

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

viens objekts. 2,85

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

viens objekts. 11,38

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu 
datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:

viens objekts (plānojums vai projekts). 12,09

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma 
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 29,88

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha. 6,40

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai 
citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

viena zemes vienība. 2,85

Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; 2,85

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. 0,07

* pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu;
** neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1. punktu šādā redakcijā”
„2.1. maksas pakalpojumu izcenojumi apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.”
  2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
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Līgas Upenieces 
         juridiskais birojs 
piedāvā visa veida juridiskos 
pakalpojumus fi ziskām un juridiskām 
personām, tai skaitā:

juridiskas konsultācijas;•	
juridisko dokumentu (līgumi, •	
pieteikumi, sūdzības, 
iesniegumi, brīdinājumi u.c.) 
sastādīšana, analīze, korekcija;

parādu piedziņa;•	
pārstāvēšana tiesā, valsts un •	
pašvaldību iestādēs;

citi juridiskie pakalpojumi.•	

Ozolu iela 7, Varakļāni, Varakļānu 
novads, LV-4838

mob. 26310149, 
e-pasts:ligaup@inbox.lv

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

Ir mātes rokas divas puķes košas,
Kas baltu mūžību pār tevi sedz,
Un mātes acis – visu saudzējošas,
Un viņas tevi, Tavu dzīvi redz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzei 
Nevlanei, mīļo māmiņu pavadot 

smilšu kalniņā.
Inta, Alberts, Evija, Valdis

Bet, kad vakaram neataust rīts,
Mūžības cēliens iezvanīts,
Dvēsele mūžībā iet,
Mūžības saule nenoriet.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Modrai Vilkaušai, dzīvesbiedru 

mūžībā pavadot.
Biedrības „Pieaugušo attīstības 

projekts” kolektīvs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Skumju brīdī, pavadot pēdējā gaitā 
māti, vecmammu, vecvecmammu 
Teklu Vilkaušu, saņēmām daudzu 

cilvēku palīdzību, sirsnību, līdzjūtību.
Paldies par to!

Pārdod sausu skaldītu malku.
Ar piegādi.

T. 26563524

Tavas takas vienmēr būs salnā,
Un mums sirdi neatstās nakts,
Kopš tā brīža baltsmilšu kalnā,
Atņemts cerību rītausmas zelts.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
aizsaulē aizgājušajiem oktobrī:

Murmastienes pagastā
Anna Zepa – 61
Zenta Zorģe – 72

Varakļānu pilsētā
Leontīna Saleniece – 73
Janīna Ozoliņa – 85
Klaudija Onufrijeva – 87
Ēvalds Ivanovs – 54

Dekšāres pagastā
Jāzeps Kravaļs – 72

Tuvs cilvēks neaiziet – 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Izsakām vissirsnīgākos līdzjūtības 
vārdus bijušajai Varakļānu novada 

domes priekšsēdētājai 
Modrai Vilkaušai, dzīvesbiedru 

mūžībā pavadot.

Senioru kopa „Vēlziedes” un vadītāja

Projām, projām pār aizsaules slieksni
Aiztek smiltis, smiekli un prieks.
Dzīve aizsāktā mūžībā kāpj,
Projām, projām, ne atsaukt, ne 
panākt.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Modrai Vilkaušai, uz mūžu no 

dzīvesdrauga Aleksandra atvadoties.
Kaimiņi – Šļivkas, Gruduļi

Ir rudens ar zeltu savu,
Un ziema ar sudrabu nāks,
Bet nepaceļams pāri visam
Guls tumsas un klusuma vāks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Modrai Vilkaušai, dzīvesdraugu 

smiltājā pavadot.
Pensionāru padome „Pīlādzītis”

Cik cilvēka mūžs ir īss:
Te saule, prieks, sapņi,
Bet pēkšņi pārdeg viss...
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek
Un mirdz.
Kad neierasts klusums ir apņēmis 

mājas un tikšanās brīži būs tikai atmiņu 
ceļos, izsakām patiesu līdzjūtību 
Modrai Vilkaušai, dzīvesdraugu 
Aleksandru pāragri zaudējot.

Lai spēks un veselība palīdz pārvarēt 
bēdu smagumu mammai Geņai un 

māsai Elzai.

Vija, Viktors, Ziedīte, Ainārs, Didzis

Sirds nepukst vairs,
Bet vēl tai bija skanēt
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
                              (J. Sudrabkalns)
Kad rudens vēji aizpūš pēdējās lapas 

un atvadu ziedi gulst uz aizgājēja 
kapa, esam kopā ar

Annu Ivanovu un viņas meitu Diānu, no 
vīra un tēva atvadoties.

Varakļānu Novada muzeja kolektīvs

… tajās lapās,
ko mūžības vēji nu šķirsta,
paliek cilvēka mūžs.
                           /Z. Purvs/

Kad pārstājušas šalkot parka lapas
un Tumsas valdnieks savus vārtus ver,

izsakām patiesu līdzjūtību
Modrai Vilkaušai ar ģimeni, no

vīra ALEKSANDRA
uz mūžu atvadoties.

Varakļānu Novada muzeja kolektīvs
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

APAVU DARBNĪCA Skolas iela 9a 
piedāvā šādus pakalpojumus:

apavu remonts;• 
somu remonts;• 
rāvējslēdžu iešūšana ādas, der-• 
mantīna un auduma vējjakām;
šujmašīnu remonts.• 
Atbraucējiem un studentiem pēc 

vajadzības ir iespēja izremontēt apa-
vus tajā pašā dienā.

Darba laiks:
P   9.00 – 16.00
O  Darbs notiek Barkavā
T   9.00 – 16.00
C   9.00 – 16.00
P   9.00 – 16.00
S –
Sv. –  Mob. t.  25951702


