
Sieviete – līdere  no Varakļāniem
Vismīļākie vārdi, vismaigākie glāsti,
visrūgtākās asaras, dzirkstošais prieks –
tie visi sievietes skaistākie stāsti un 
laimīgs,
kam dzīvē kaut vienreiz tie tiek!

Šā gada 9. martā Rīgā Eiropas mājā 
notika svinīgs pasākums – Latvijas Sie-
vietes vienotai nākotnei.

Pasākumā tika runāts par NVO 
6. marta vizītes rezultātiem Eiropas Par-
lamentā Briselē – Pretnabadzības tīkla 
„Latvija un Latvijas sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīkla” mērķiem 
iedzīvotāju drošības un labklājības vei-
cināšanā. Minēto pasākumu ar savu 
klātbūtni pagodināja LR Saeimas depu-
tātes Nellija Kleinberga, Regīna Ločme-
le – Luņova un  ministriju pārstāvji.  Tika 
pieņemta Rezolūcija par drošību un lab-
klājību, kura tiks nodota Latvijas valsts 
vadītājiem un plašsaziņas līdzekļiem.
Noslēgumā notika  sieviešu līderu godi-
nāšana un Liesmas balvas pasniegšana 
sievietei – līderei. Pasākumā tika godi-
nātas 27 Latvijas sievietes – līderes. Sie-
vietes piedalījās diskusijā par dažādām 
tēmām, lai Latvijā būtu izglītoti, veseli 
un pārtikuši cilvēki,ko iespaido ģimene, 
skola un baznīca. Diskutēja par to, lai 
sievietes vairāk uzdrīkstētos iesaistīties 
politikā, jo šajā Saeimā ir tikai 17 sievie-
tes. Ja sieviete ir laba saimniece ģime-
nē, tad arī būtu laba saimniece valstī, jo 
sievietei piemīt cīnītājas gars mērķu sa-
sniegšanā par labklājību valstī, lai būtu 
ievēroti dzimumlīdztiesības principi.

No Varakļāniem tika godināta Sie-
viete – līdere Leonora Stabulniece.

Leonora Stabulniece dzimusi 1926. 
gada 10. septembrī  Varakļānu pagasta 
Leimaņos. Izglītība vidējā – speciālā. 
Pēc skolas beigšanas strādājusi  Vara-
kļānu rajona lauksaimniecības pārvaldē 
par agronomi. Vēlāk 10 gadus bijusi Va-
rakļānos par Krājkases vadītāju, pēc tam 
20 gadus strādājusi Varakļānu kultūras 
namā par direktori. Visu mūžu ir sabied-
riski aktīva – iesaistījusies pašdarbībā,  
dziedājusi Varakļānu korī „Dzelvērte”,  
vēl pašlaik dzied senioru ansamblī „Sid-
rablāses” (skatēs iegūst godalgotas 

dzes Marijas leģiona Grēcinieku Glābēja 
prezidente.

Ģimenē izaudzinājusi un izskolojusi 
vienu meitu.

Leonoras vaļasprieki ir dārzkopība, 
puķu audzēšana, dažādi rokdarbi, lab-
prāt apmeklē teātru izrādes  Varakļānos, 
Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā. Leonora ir 
pensionāru biedrības „Pīlādzītis” valdē 
un aktīvi atbalsta visus biedrības rīkotos 
pasākumus.

Leonoru Stabulnieci „Sieviete – līde-
re” titulam izvirzīja  Varakļānu biedrības: 

 Varakļānu pensionāru biedrība „Pī-
lādzītis”, valdes priekšsēdētāja Lidija 
Jostsone, biedrība „Pieaugušo attīstības 
projekts”, valdes priekšsēdētāja Sta-
ņislava Poče,  biedrība „Sieviešu klubs 
Magnolija”, valdes priekšsēdētāja Marija 
Sčucka, asociācija „Varakļānu Aspāzi-
jas”, valdes priekšēdētāja Helēna Siliņa, 
biedrība „Varakļonīts”, valdes priekšsē-
dētāja  Aina Jaunzeme.

Staņislava Poče, 
biedrības PAP valdes priekšsēdētāja

Foto: Modra Vilkauša un 
Marija Sčucka

Leonora Stabulniece pēc pasākuma.

Leonora kopā ar varakļānietēm Mariju Sčucku, Valentīnu Brišku,
 Veroniku Locāni un Modru Vilkaušu.

vietas), dzied Varakļānu katoļu baznīcas 
korī, dejo senioru deju ansamblī „Vēlzie-
des”. Pašlaik ir Varakļānu katoļu drau-
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2015. gada 26. februārī 
Nr. 3

1. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu audzēkņu uztu-
rēšanas izmaksām.

2. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas sociālās aprūpes iestādes – veco 
laužu pansionāta „Varavīksne” iemīt-
nieku uzturēšanas izmaksām.

3. Par projekta „Varakļānu ūdens-
saimniecības attīstības II kārta” iesnie-
guma apstiprināšanu un fi nansējuma 
nodrošināšanu.

NOLEMJ:
1. Akceptēt Varakļānu „Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ES Kohē-
zijas fonda līdzfi nansējuma saņemša-
nai sagatavoto „Varakļānu ūdenssaim-
niecības attīstības II kārta” projekta ie-
sniegumu, tajā ietvertos darbus un fi -
nansējumu apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam fi nansējuma 
plānam un projekta budžeta kopsavil-
kumam.

2. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda 
līdzekļiem fi nansētā, Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA 
iesniegtā projekta „Varakļānu ūdens-
saimniecības attīstības II kārta” īsteno-
šanai  EUR 260 972,91, no kuriem EUR 
148 063,60  ir attiecināmās izmaksas 
un EUR 112 909,31  ir neattiecināmās 
izmaksas.

2.1. pašvaldības fi nansējumu no-
drošināt, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.

3. Izstrādāto „Varakļānu ūdens-
saimniecības attīstības II kārta” pro-
jekta iesniegumu iesniegt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā.

4. Par projekta „Savādā vasara” 
pieteikumu. 

1. Akceptēt Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūrā iesniedzamo 
atklāta projektu konkursa „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošinā-
šanai pašvaldībās ar mērķi īstenot ne-
formālās mācīšanās aktivitātes visiem 
jauniešiem, popularizējot līdzdalību un 
aktīvu dzīves veidu” projekta pieteiku-
mu „Savādā vasara”, kas paredz Vara-
kļānu novada jauniešu centra „Aplis” 
darbības dažādošanu.

2. Apstiprināt projekta fi nansēju-
mu EUR 3454,84  apmērā.

5. Par zemes nomu.
6. Par zemes lietošanas mērķi ze-

mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
7017 001 0460.

7. Par atļauju slēgt līgumu ar 
Sandras Gritānes ģimenes ārsta prak-
si Murmastienes feldšerpunkta telpu 
un aprīkojuma izmantošanai.

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu I.A.

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu M.S.  

10. Par starptautiskās sadarbības 
līguma slēgšanu.

1. Atbalstīt priekšlikumu par starp-
tautiskās sadarbības līguma slēgšanu 
ar Dņepropetrovskas apgabala Toma-
kovkas rajonu (Ukraina) par sadarbību 
un pieredzes apmaiņu vietējās pašval-
dības attīstības, izglītības un kultūras 
jautājumos, un iespējamo sadarbības 
projektu īstenošanai.

11. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

12. Par sociālo dzīvokļu īri.
13. Par dienesta dzīvokļa īri.
14. Par dzīvokļa īres līguma paga-

rināšanu.
15. Par palīdzību dzīvokļa jautāju-

mu risināšanā.
16. Par grozījumiem Stirnienes 

pamatskolas amatu un mēnešalgu sa-
rakstā.

17. Par zemes ierīcības projekta 
„Brūklenāji” apstiprināšanu

I. Broka,
lietvedības nodaļas vadītāja 

Unikāls 
izdevums 
Varakļānu 
bibliotēkā!

 Varakļānu bibliotēka dāvināju-
mā no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 
saņēmusi īpašu un krāšņu grāmatu „Ter-
ra Mariana. 1186 – 1888”. Izdevums sa-
stāv no diviem sējumiem – vienā skatāms 
vizuālais materiāls, otrā sniegti zinātniski 
komentāri. Abi sējumi lietojami paralēli.

Albums atspoguļo kristīgās ticības 
vēsturi Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Li-
vonijā, ko mēdza saukt par Marijas zemi. 
Ilustratīvi bagātīgais izdevums ar ilustrā-
ciju piezīmēm latīņu valodā un skaidroju-
miem latviešu valodā vēsta par Livonijas 
laika pilīm, slavenām dzimtām, to ģerbo-
ņiem un zīmogiem, tostarp arī par Borhu 
dzimtu un Varakļāniem.

Albuma „Terra Mariana. 1186 – 1888” 
oriģināls glabājas Vatikāna Apustuliskajā 
bibliotēkā. Tas tika izgatavots Rīgā tikai 
vienā eksemplārā, ko Baltijas poļu muiž-
niecība dāvināja pāvestam Leo XIII 1888. 
gadā viņa priesterības 50 gadu jubilejā. 
(Pāvests Leo XIII bija pasaulē cienīta un 
atzīta autoritāte, viņa laikā tika izveidotas 
248 jaunas diacēzes visā pasaulē.) Al-
buma veidotāju kolektīvs radīja tik zīmī-
gu mākslas darbu, ka tas nepalika tikai 
kā skaista dāvana Vatikāna muzejā, bet 
piesaista sabiedrības uzmanību kā sava 
laika piemineklis arī šodien.  Baltijā šim 
albumam idejas un izpildes ziņā līdzvērtī-
gu eksemplāru nav. 

Šobrīd izgatavoti albuma oriģinālam 
atbilstoši 10 faksimileksemplāri (izmērā 
61x45 cm) un 1000 mazāka izmēra kopi-
jas, no kurām viena aplūkojama arī Vara-
kļānu bibliotēkā.

Indra

13.02. Varakļānu pag., Stirnienē, 
autoostā konfl ikts starp pils. A.D. un 
J.B.

15.02. Murmastienē, Jaunatnes 
ielā 14, pie kultūras nama, pils. O.L. 
a/m BMW izsists durvju stikls.

17.02. Varakļānos, uz autoceļa Jē-

Policijas informācija
kabpils – Rēzekne, pils. A.C. alkohola 
reibumā veloratiņos atradās uz brauk-
tuves, apdraudot satiksmes drošību.

19.02. Murmastienē, Muižas ielā 
1, ar a/m sabojāts pils. J.V. piederošais 
žogs.

M. Lindāns
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Ir iesācies Lielā Gavēņa laiks, tuvojas 
Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās pie-
miņas svētki. Gribam sagaidīt tos ar tīrām, 
atvērtām sirdīm. Gavēņa laikā cenšamies 
apmeklēt baznīcā Krusta ceļa lūgšanas, 
trešdienās un piektdienās plkst. 17:30. 
Svētdienās apmeklēt baznīcu, sagata-
vojoties grēksūdzei un pieejot pie bikts, 
piedaloties sv. Misē un pieņemot sv. Ko-
mūniju. Šim nolūkam piedāvājam nelie-
las pārdomas gavēņa ietvaros.

Lai Dieva svētīti un gaiši ir Jums 
Kristus Augšāmcelšanās svētki! Vēl 
draudzes priesteri.

Mt 7,7-12 – „Lūdziet, un jums tiks 
dots; meklējiet, un atradīsiet; klauvējiet, 
un jums tiks atvērts.”

Kontaktos starp cilvēkiem tiek uz-
skatīts, ka ir nepatīkami, ja kādu jālūdz 
un jāpierunā pārāk ilgi, pirms viņš izpilda 
prasīto. Tādos gadījumos lūdzējs parasti 
jūtas aizskarts un citreiz vairs negrib neko 
lūgt. Ir pat tāds sakāmvārds, kas uzsver, 
ka dotajam ir lielāka vērtība, ja devējs to 
dara labprāt un bez vilcināšanās.

Kāda iemesla dēļ tad Dievs attiecībā 
uz mums it kā izvirza citādas prasības? 
Kāpēc tad mums vajag meklēt un klau-
vēt? Kāpēc mums vajag vienmēr Dievu 
lūgt un nepagurt?

Lai to labi saprastu, iedziļināsimies 
vēl divu praviešu vārdos. Jesaja grāma-
tas pirmajā nodaļā lasām, ka Dievs mūs 
neuzklausīs, kaut arī mēs vairotu skaitā-
mo lūgšanu daudzumu, jo mūsu rokas ir 
aptraipītas ar asinīm, bet sirdis ir cietas 
mūsu ļauno darbu dēļ. Savukārt Jeremija 
pamāca, ko vajag darīt, lai Dievs uzklau-
sītu mūsu lūgšanu: „Kad jūs Mani pie-
sauksiet, Es jums atbildēšu; kad jūs Mani 
meklēsiet, jūs Mani atradīsiet – ja jūs no 
visas sirds Mani meklēsiet.” (Jer 29,12n).

Tātad mūsu problēma ir atrisināju-
sies pati par sevi. Ja gribam patiesi lūg-
ties, tad no visas sirds meklēsim Dievu 
– pilnīgā paļāvībā uz Viņu, tajā pašā laikā 
ar stingru apņemšanos atteikties no visa, 
kas vēl mūsos nesaskan ar Dieva gribu. 
No šejienes mēs varam izsecināt: ja no-

Lyugums sīvītem Klusajā nedeļā 
apmeklēt dīvnomu ar golvassagom 

29. martā Pyupūlsvātdīna 
13.00 sv. Mise
2. aprelī Lelō Catūrtdīna 
16.00 dīvkolpōjums
3. aprelī Lelō Pīktdīna 
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums

Mīļā, Varakļānu draudze! 
tiek tā, ka Dievu vajag lūgt ilgi un izturīgi, 
tad ne jau tāpēc, ka Viņam patiktu tikt ilgi 
lūgtam, bet tāpēc, ka tā notiek mūsu garī-
gā izaugsme. Protams, ar noteikumu, ka 
mūsu lūgšana ir patiesa, nevis mēģinā-
jums uzstiept Dievam savu gribu. 

Vēl gribu piezīmēt, ka kaut kas līdzīgs 
norisinās arī cilvēku attiecībās. Piem., ja 
meiteni kāds bildina, bet viņa lūdz pagai-
dīt pirms pieņem galīgo lēmumu un izšķi-
ras par laulību. Ja tā ir saprātīga meitene, 
tad šis gaidīšanas laiks priekš jaunekļa 
var izvērsties par labu stimulu garīgam 
briedumam.

Ja runājam par mūsu lūgumiem Die-
vam, tad pilnīgi visus, pat tik niecīgus, kā 
lūgums pēc palīdzības eksāmena laikā, 
mēs varam uzskatīt par patiesu lūgšanu 
tikai tad, ja mūsu sirds dziļumos mājo 
pilnīga paļāvība un griba uzticēt Dievam 
visu bez jebkādiem noteikumiem.

Lieldienu dievkalpojumu kārtība 
2015. gadā Varakļānos

2. aprīlis – Lielo Caturtdīna
Sv. Mise – 14:00 – procesija uz tymseibu 
oltori. Vyssvātoko Sakramenta adorācija
Plkst. 18:00 – Ryugtos sopes
3. aprīlis – Lielo Pīktdīna – Kunga Jezus 
Kystus cīšonu un noves pīmiņas dīna
8:30 – svāto Krysta pagūdynošona, piļ-
ņeigas atlaidas. Pēc dīvkolpojuma Vyssv. 
Sakramenta Adorācija pi Kristus kopa
Plkst. 18:00 – Kristaceļš
4. aprīlis – Lelo Sastdīna
Plkst. 8:00 – Dīvkolpojuma sokums; Guns 
svietiešona, kristeibas sūlejumu atjauno-
šona, sv. Mise. Adoracija
Plkst. 18:00 – Kristaceļš, Kompletorijs
5. aprīlis – Kristus Augšāmceļšonos 
svātku svātdīna
Plkst. 10:00 – Dīvkolpojuma sokums
6. aprīlis – Pirmdīna – II Leldīnas
Sv. Mise plkst. 9:00
11. aprīlis – sastdīna – Atlaidu īvods
plkst. 18:00 – Vesperes procesija; 
12. aprīlis – Svāto Mūcekļa Viktora at-
laidas – Bolto – Žālsirdeibas svātdīne
Sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00, procesija 

Gaveņa laikā dorbdīnos Krista ceļš: 
trešdīnos un pīktdīnos plkst. – 17:30; 
svātdīnos plkst. – 10:30;

01.03. – I MĒNEŠA II GAVIEŅA 
ADORĀCIJAS SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00

05.03. – caturtdīna – svāto stunde – 
plkst. 17:00

06.03. – I MĒNEŠA PĪKTDĪNA
sv. Mise plkst. 8:00 – Vyssvātoko 
Sakramenta izstodiešona
sv. Mise plkst. 10:00

08.03. – II MĒNEŠA UN III GAVEŅA 
SVĀTDĪNA. sv. Mises plkst. 9:00 un 
11:00 – Ryugtos sopes.

15.03. –  III MĒNEŠA un IV GAVEŅA 
SVĀTDĪNA. sv. Mises plkst. 9:00 un 
11:00 – Ryugtos sopes.

19.03. – caturtdīna – SV. JEZUPA 
DĪNA – leli svātki. sv. Mises plkst. 9:00  
11:00 un 17:00

22.03. – IV MĒNEŠA UN GAVĒŅA 
V SVĀTDĪNA. sv. Mises plkst. 9:00 un 
11:00 – Ryugtos sopes.

23.03. – pirmdīna – Gaveņa 
rekolekciju I dīna. sv. Mises plkst. 9:00 
un 11:00

24.03. – ūtordīna – Gaveņā rekolekciju 
II dīna. sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 

25.03. – trešdīna – Kunga 
pasludynošonas svātki – Atlaidas
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 – 
Te Deum, relikvijas. 
sv. Mise plkst.  17:00

29.03. – PYUPŪLU SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 – Pyrms 
lelos sv. Mises pyupūlu svietiešona un 
procesija

Dīvkolpōjumu 
korteiba Varakļānūs  
2015. goda marta 

mēnesī

4. aprelī Lelō Sastdīna 
11.30 Krystaceļš
13.00 dīvkolpōjums, 
svētej guni, yudini, Lēldiņu ēdīņus 
5. aprelī Leldīnas 
7.00 procesija un sv. Mise,
svētej Lēldiņu ēdīņus
12. aprelī dīvkolpōjums nanūtiks
19. aprelī sv. Mise 13.00

STĒRNĪNES DRAUDZĒ 
26. aprelī sv. Jura atlaidas
13.00 sv. Mise un 
procesija,
svētej zyrgus un 
mašynas

ĢĒRBITĒS SILTI – 
BAZNEICA PAVĀSA
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15
Ernests Latkovskis

18
Elīna Krūze
Sanda Ozoliņa
Juris Paeglis
Elīna Pelše
Agneta Trūpa

25
Armīns Apeins
Gunda Juste
Annija Krama
Edmunds Peilāns

30
Jānis Bārbals
Andris Brencis
Ilvija Gailuma
Aivis Kasparāns
Edgars Puisāns
Ivars Salenieks
Kaspars Smelters

35
Jānis Dakulis
Liene Kuzņecova
Aiga Stabulniece

Lai pa gaišo dzīves taku
Drošiem soļiem vari iet,
Un lai mirdz tev saules stari
Līdz pat vakaram, kad riet.
  /M. Jansone/

40
Oksana Parasočka
Andris Trūps

45
Jānis Dukaļskis
Anna Grudule
Ēriks Trops

50
Agris Garančs
Benita Kalniņa
Dainis Vanags
Ēriks Zeps

55
Ivars Balodis
Biruta Eriņa
Gunta Juste
Evalds Justs
Ieva Locāne
Andrejs Locāns
Kornēlija Poča
Dzintra Vaserberga

Sirsnīgi sveicam 
marta jubilārus 

novadā!

80
Mihails Jekimovs
Leonards Zeps

85
Leontīna Beča
Antons Dubinskis

90
Sholastika 
Spridzāne

60
Ilmārs Basankovičs
Vladislavs Justs
Anna Kluša
Andrejs Rubuls

65
Rozālija Golubeva
Prokofi js Gromovs
Velta Halturina

70
Jānis Naglis
Konstantīns Rancāns
Jāzeps Stepiņš
Genovefa Vutnāne

75
Gertruda Piziča
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Siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās 
daudzdzīvokļu mājās Varakļānos

Turpinājums 6. lpp.

Siltumenerģijas samaksas aprēķina 
kopsavilkumā varat iegūt informāciju par 
to, kā mainījušās apkures cenas par 1m2 
daudzdzīvokļu mājās pēc siltummezglu 
uzstādīšanas 2014./2015.g. apkures se-
zonā. Informācija iegūta no iedzīvotāju 
saņemtajiem rēķiniem. Atgādinu, ka sil-
tumenerģijas realizācijas tarifs ir joprojām 
nemainīgs – 51,0954 EUR par 1Mgnh 
(bez PVN – 12%). Tabulā uzrādītas faktis-
kās izmaksas uz 1m2  EUR bez PVN.

Mājas adrese Novembris Decembris Janvāris
Kosmonautu iela 13 renovētā māja 0.84 0.94 1.01
Kosmonautu iela 15 renovētā māja 0.91 0.97 1.08
Kosmonautu iela 20 1.36 1.47 1.61
Kosmonautu iela 22 1.00 1.14 1.12
Rēzeknes iela 4 1.28 1.40 1.54
Pils iela 18 1.22 1.43 1.54
Pils iela 20 1.39 1.59 1.67
Pils iela 28A 0.96 1.18 1.33
Pils iela 30 1.47 1.78 2.01
Pils iela 32 1.10 1.21 1.32
Brīvības iela 1 automātiski 
regulējams siltummezgls

1.08 1.35 1.16

Rīgas iela 19,21,23 siltummezgls 
tikai kurtuvē

1.10 1.18 1.15

Kā redzams, aina ir visai graujoša un 
nesaprotama, kāpēc tik lielas starpības? 
Cik liela ir maksa par siltumenerģiju, no-
saka ēkā patērētais siltuma apjoms. Patē-
riņu galvenokārt ietekmē ēkas tehniskais 
stāvoklis, klimatiskie apstākļi, siltumtra-
ses izbūves, kurināmais u.t.t.

No Varakļānu DzKU personāla iz-
skaidrojumus iedzīvotāji nesaņem. Ja 

kurš aiziet personīgi pajautāt, tad notiek 
akla aizstāvēšanās un atrunāšanās. Nav 
godīgas un atklātas atbildes, pietrūkst 
uzņēmuma vadības spēju publiski ko-
municēt ar sabiedrību – ar pakalpojuma 
pircēju (nenotiek māju vecāko sapulces, 
nav nekādas informācijas vietējā avīzē). 
Ikviens esam kļuvuši par DzKU sistēmas 
upuri.

Cienījamie iedzīvotāji! 
Arī Jums katrā mājā pašiem jārūpē-

jas par siltumenerģijas apmaksas patie-
sumu. Nevar vien uz ielas ar kaimiņmājas 
iedzīvotājiem pabļaustīties vai, maksājot 
rēķinu domes kasē, izteikt savu neapmie-
rinātību. Kasiere jau rēķinus neraksta. Vā-
ciet konkrētus faktus un griezieties DzKU 
vai domē, vai vēl tālāk.

Izbrīna ļoti mazās maksas starpības 
renovētajās mājās ar mājām, kur siltinā-

šanas netika veikta. Kur tad solītā siltuma 
ekonomija? Renovētajās mājās radiatori 
noregulēti uz minimālo, taču spiesti turēt 
vaļā logus, bet jāmaksā gandrīz tik pat. 
Un vēl jau būs klāt kredīta summa desmit 
gadu garumā...

Madonā tādā pašā renovētā mājā 
Gaujas ielā, kuru arī siltināja pagājušajā 
gadā, maksa par 1m2 nepārsniedz 0.60 
EUR kopā ar karsto ūdeni. Pēc projekta 
uzstādīts automātiskais siltummezgls.

Pie mums dažās mājās siltummezgli 
uzstādīti vien ķeksīša pēc, jo neviens tos 
nekontrolē, neapsaimnieko, nav norīko-
tas atbildīgās personas no mājas. Ap-
saimniekotājs, protams, neskraidīs pats 
katru dienu pa mājām ne intereses, ne 
laika trūkuma dēļ. Ja mājā nesekos paši 
līdz, gaidītā efekta nebūs.

Aicinu no katras mājas izvirzīt 1-2 
cilvēkus, kuri tehniski saprot, var un reāli 
grib ko darīt, lai nākošajā sezonā būtiski 
uzlabotu siltuma uzskaiti, kontroli, aprē-
ķinu. Lai šie cilvēki kā sabiedrības darba 
grupa ietu kopā, runātu, izvirzītu prasī-
bas, sniegtu reālus priekšlikumus DzKU 
vai Domei siltumefektivitātes nodrošinā-
šanā. Lai organizētu konsultācijas māju 
apsaimniekošanā, ūdens uzskaitē, atkri-
tumu saimniecībā u.c. jautājumos. Lai 
veicas!

Pēc daudzu iedzīvotāju lūguma – 
Vija Eiduka

P.S. Tā kā DzKU grāmatvede slima 
un rēķini nav iedzīvotājiem izsniegti, 
06.03. lūdzu DzKU Valdes loceklim 

I. Basankovičam parādīt februāra 
aprēķinus. Diemžēl atteica!

Sociālā dienesta telpās
Varakļānu novada
pensionāriem un 

invalīdiem
4. martā 14.00 Novuss

11. martā 14.00 Novuss

18. martā 14.00 Novuss

19. martā 15.00 Dzejas 
pēcpusdiena

25. martā 14.00 Novuss

Mēs esam atvērti Jūsu idejām...
Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
iesēj zvaigznes acīs!
             (Kornēlija Apškrūma)

Seniora dzīves pieredze apliecina to, 
ka bez darba nekas nerodas. Šoreiz – jā-
strādā ar sevi. Tikai tā seniors var uzturēt 
sevi labā fi ziskā un garīgā formā. Tas ļaus 
uztvert mūža atvasaru kā izaicinājumu un 
iespēju laiku. Aktīvi novecot nozīmē dzī-
vot ar piederības, līdzdalības un noderī-

guma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. 
Tā vai citādi – aktīvi novecot cilvēks var 
tad, kad iepriekšējās desmitgadēs attīstī-
tās prasmes un iemaņas pēc aiziešanas 
pelnītā atpūtā veiksmīgi tiek pārnestas uz 
savu ikdienu – plānojot un organizējot 
savu dzīvi. Jūs esat tie, kuri smagi strā-
dāja, cēla Latviju, skoloja jaunatni, ārstēja 
cilvēkus, saglabāja latviešu valodu, kultū-
ru un tradīcijas.

Saglabājiet lepnumu un pašapziņu, 
dalieties ar savu gadu gaitā uzkrāto piere-
dzi. Lieciet lietā humora izjūtu – laikā, kad 
tik daudz juku un neskaidrību. Dzīvojiet ar 
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skaistām atmiņām par vakardienu, 
baudiet šodienu un ar cerībām ska-
tieties nākotnē.

Februārī Sociālā dienesta tel-
pās notika dambretes pēcpusdie-
nas. Paldies novada pensionāriem 
un invalīdiem par iesaistīšanos 
mūsu piedāvātajās aktivitātēs. 
Dambretes pēcpusdienas bija 
izdevies un labi apmeklēts pasā-
kums. Gandarījums, ka mūsu no-
vadā ir cilvēki, kas arī sasniedzot 
jau nopietnāku gadu slieksni, spēj 
saglabāt asu prātu, možu garu un 
humora izjūtu. Aktīvākie spēlētāji 
bija Jānis Strods, Zenons Zeimuls, 
Pēteris Poļaks, Pēteris Letinskis, 
Ēvalds Strods, Jānis Indāns, An-
tons Dubinskis. Diplomu par izcīnī-
to pirmo vietu saņēma Jānis Strods. 
Paldies Jums par piedalīšanos! 
Gaidīsim martā uz novusa spēles 
pēcpusdienām. Esiet atsaucīgi!

Februāris – Sveču mēnesis! 
Mums visiem sirdī kļūst tā gaiši 
un mierīgi, kad iededzam sveci. 
Visiem zināms, ka sveces liesma 
uz cilvēku iedarbojas nomierinoši, 

pat sasilda.  Lai darītu gaišāku mūsu 
pensionāru un invalīdu ikdienu, So-
ciālajā dienestā tika izveidota sveču 
liešanas radošā darbnīca. Liels pal-
dies Mārim Grudulam par bioloģis-
kajiem materiāliem un izsmeļošu pa-
mācību svešu liešanā. Katram tika 
dota iespēja izliet savu labo domu 
sveci. Neviltots prieks par izdošanos 
un dabīgo bišu vaska aromātu. Pal-
dies visiem, kas izrādīja interesi un 
atnāca. Lai izlietās sveces liesma 
dara Jūsu ikdienu gaišāku un sniedz 
saules staru pretī pavasarim!

Piederības un līdzdalības sajūta 
ir ļoti nepieciešama. Cilvēkam vajag 
cilvēku! Saplānojiet savu dienu! Cik 
pilnīga un bagāta tā būs, atkarīgs 
no mums katra paša. Sazvanieties 
un apciemojiet savus bērnus un 
mazbērnus, tiecieties ar draugiem 
un domubiedriem! Nāciet pie mums 
ar savām domām un pienesumu, lai 
rosīgāk un saistošāk darbotos kopā! 
Mēs esam atvērti Jūsu idejām!

     
Varakļānu novada

Sociālā dienesta darbinieki

Meteņi ir seni latviešu pavasara gai-
dīšanas svētki, tos svin februārī vai mar-
ta sākumā, 7 nedēļas pirms Lieldienām. 
Meteņus uzskata par īpašu laiku, kad ar 
maģisku darbību var ietekmēt notikumus 
savā labā, kā arī nodarboties ar zīlēšanu 
un laika pareģošanu. Meteņos jāēd un 
jādzer līdz mielēm, tāpat kā visos ziemas 
svētkos, arī šajā laikā var iet ķekatās un 
braukt ciemos.

Februāra vidū Varakļānu pensionā-
ru padome „Pīlādzītis” svinēja Meteņus. 
Balstoties uz senajām tradīcijām, aicinā-
jām ciemos aptiekas „Alianse” vadītāju 
Tatjanu Mičāni. Viņa ļoti zinoši pastāstīja, 
kā cīnīties ar ziemas nogurumu, kādas 
dabas veltes lietot, ko piedāvā aptiekās. 
Ar vienu otru recepti padalījās arī paši. 

Katrs svinību dalībnieks bija pacen-
ties sagādāt kādu cienastu – ēdām pie-
cu veidu pankūkas, viena par otru garšī-
gākas, dažādus sierus, dzērām pašga-
tavotu tēju ar medu. Vārdu sakot, ēdām 
un dzērām līdz mielēm. Neaizmirsām arī 
lustēšanos. Ciemos bija ieradies Pēteris 
Ščuckis ar dzīvesbiedri. Viņa spēlētā 
akordeona skaņas vilināt vilināja izdzie-
dāt skaistākās un skanīgākās dziesmas. 

Prieks, ka varam kopā pasēdēt, prie-
cāties, tad vieglāk panest ikdienas rutīnu 
un gaidīt pavasari un Lieldienas.

Aina Jaunzeme

Svinam Meteņus

Tatjana Mičāne

Lustējas pensionāri.
16. aprīlī plkst. 15.00
Varakļānu kultūras namā

notiks
VARAKĻĀNU 

NOVADA 
PENSIONĀRU 
KOPSAPULCE

Visi mīļi aicināti!
Varakļānu pensionāru padome 

„Pīlādzītis”
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„Bērnu un jauniešu žūrijas 2014 ” 
noslēguma pasākums Varakļānu novadā

Februārī daudzās Latvijas bibliotēkās 
svētki – gada tumšākais laiks veiksmīgi 
pavadīts un ir iemesls ar prieku atskatī-
ties uz rudenī un ziemā paveikto – Bērnu 
un jauniešu žūrijas darbs veiksmīgi nos-
lēdzies. Pieņemts šo lasīšanas procesu 
saukt par maratonu – šajā gadījumā līdzī-
ba tiešām ir – 6 mēnešus notika intensīva 
lasīšana, anketu aizpildīšana, diskusijas, 
reizēm uzvirmoja pat azarts un konkuren-
ce – kurš pirmais, kurš vairāk, kurš ātrāk? 
Bibliotekāres centās kā spēja, lai nodroši-
nātu raitu grāmatu apmaiņu, nomierinātu 
straujos un nepacietīgos, paskubinātu 
gausākos – īsi sakot, panāktu to, lai visi 
lasītāji  būtu apmierināti. Varakļānu nova-
dā šogad bijām trīs „cīņubiedres” – Ināra 
Kasparāne  no Stirnienes bibliotēkas, Te-
resija  Ivenkova no Murmastienes biblio-
tēkas un Sanita Zaburdajeva no Varakļā-
nu vidusskolas bibliotēkas. Kopā mūsu 
vadītajās bibliotēkās darbojās 74  grāma-
tu eksperti.

Laikā, kad Gaismas pilī  notiek  rezul-
tātu apkopošana, mēs nolēmām sarīkot 
sava novada Bērnu un jauniešu žūrijas 
svētkus, kā balvu tiem, kas turēja doto 
vārdu un katrs izlasīja un novērtēja 5 sa-
vam vecumam atbilstošas grāmatas no 
piedāvātās kolekcijas.  Stirnienes, Mur-
mastienes un Varakļānu žūrijas eksperti 
satikās Varakļānu vidusskolā 12. februārī. 
Bērniem bija iespēja tikties ar Varakļānu 
dzejnieci Mārīti Strodi un mūsu skolas 
11. klases skolnieci Signi Višku. Tikko 

Varakļānu pilsētas 
bibliotēkā bija notiku-
si grāmatas „Aizmirsti 
steigu” prezentācija. 
Mārīte Strode, viena 
no grāmatas līdzauto-
rēm, mums pastāstīja 
par to, kā tapa šis krā-
jums, skanēja arī dzejo-
ļi. Signe, savukārt, pastāstīja par to, kā 
viņas konkursa  darbs, kas veltīts Jāņa 
Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” simt-
gadei, tika novērtēts un izdots atsevišķā 
grāmatiņā „(ne)atgriešanās”. Ar interesi 
bērni klausījās abu novadnieču stāstīju-
mā, jo gribējās kaut mazliet iedziļināties  
un saprast, kā tas ir,  no parasta lasītāja 
kļūt par dzejnieku, rakstnieku…  

Ar košiem baloniem un ļoti svarīgu 

dokumentu mapi rokās pie bēr-
niem nāca pati Pepija Garzeķe, 
kura ar dažādiem pārbaudīju-
miem noskaidroja, vai tiešām 
klātesošie ir īsti eksperti. Ar pa-
vasarīgu sveicienu tika godinā-
tas bibliotekāres, katrs eksperts 
saņēma košu diplomu un visi 
kopā baudījām svētku cienastu. 
Pasākumu kuplināja arī skolotā-
jas Ingrīdas Melnes iestudētais 
teātra uzvedums „Rūķa stabu-

līte ” un Ilzes Eidukas vadītās popgrupas 
dziesmas. Noslēgumā kopā ar Pepiju un 
skolotāju Ainu Kazāku čaklie grāmatu la-
sītāji devās jautrās  rotaļās.

Pasākums noslēdzās optimistiski 
– arī nākošajā gadā Bērnu un jauniešu 
žūrija Varakļānu novadā būs, jo lasīt grā-
matas – tas ir mūsdienīgi!

Sanita Zaburdajeva
Varakļānu vidusskolas bibliotekāre

A. Kazākas foto

Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki.

Pepija Garzeķe un bibliotekāres.
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Futbols

Latvijas ZA reģiona 2015. gada jauniešu telpu futbola 
spēļu rezultāti U – 10 grupā

Komanda Sp. Uzv. Neiz. Zaud. V.A. Punkti
1. FB Gulbene/BJSS I 14 13 0 1 77:16 39
2. Balvu SC I  14 10 2 2 29:10 32
3. Madonas BJSS  14 9 2 3 66:21 29
4. TFK Rēzekne  14 9 0 5 40:40 27
5. Varakļāni/MBJSS  14 7 2 5 45:24 23
6. Alūksnes BJSS  14 3 1 10 24:61 10
7. FB Gulbene/BJSS II  14 2 1 11 18:41 7
8. Balcu SC II  14 0 0 14 3:89 0

Ludzā noslēdzās Latvijas ZA reģiona 
jaunatnes telpu futbola čempionāts U-16 
grupā. Pēdējo spēļu rezultāti: Alūksne – 
Ludza 2:5, Varakļāni – Gulbene 0:1, Lu-
dza – Balvi 0:5, Rēzekne – Gulbene 3:6, 
Balvi – Varakļāni 0:1, Gulbene – Alūksne 
9:2, Balvi – Rēzekne 4:2, Varakļāni – Lu-
dza 2:0, Alūksne – Balvi 3:3. Par čempio-
niem kļuva Jura Dalecka vadītie Varakļā-
ni/MBJSS futbolisti R. Skutelis, A. Groz-
novs, M. Kančs, J. L. Leišs, R. Melnis,   
R. Kokars, K. Juška, L. Putniņš, I. Racins 
un J. Erels. Otrajā vietā Balvu, bet trešajā 
Rēzeknes komandas.

Turnīra tabula
1. Varakļāni/MBJSS         
12     9     1     2        31:10       28
2. Balvu SC                       
12     8     2     2        65:13       26
3. TFK Rēzekne                 
12     8     0     4        57:20       24
4. FB Gulbene                   
12     8     0     4        40:8         24
5. Ludzas NSS                    
12     5     0     7        23:44       15
6. Alūksnes BJSS               
12     2     1     9        23:67         7
7. Cesvaine/Donbasko    
12     0     0    12         8:71         0

Varakļānu vidusskolas futbola komanda U-16 grupā.

                                  

Labākie futbolisti
Aleksejs Groznovs, Rihards Melnis (abi Varakļāni), Arvis Šarabaiko (Balvi), Mi-

hails Zeilišs (Rēzekne), Daniels Lazdiņš (Gulbene), Rinalds Bulinskis (Ludza), Ģirts 
Vaskis (Alūksne), Mareks Baltiņš (Cesvaine).

A. Martusevičs 

 Jau četrpadsmito reizi visā Latvi-
jā 11. februārī notika karjeras izglītības 
pasākums jauniešiem Ēnu diena. Visos 
Latvijas novados Ēnotājiem tika nodroši-
nātas 6730 vakanču vietas, par ko jāpa-
sakās Ēnu devējiem. Kopumā lielākajā 
karjeras izglītības biržā jauniešiem www.
enudiena.lv tika reģistrējušies  22 600 po-
tenciālie Ēnotāji, starp tiem bija arī daudzi 
Varakļānu vidusskolas skolēni.  Kopumā 
Ēnu devēji apstiprināja 26 mūsu skolas 
skolēnus un deva tiem iespēju iepazīties 
ar visdažādākajām profesijām.

Labākie futbolisti
Deniss Ciunelis, Rinalds Kalniņš 

(abi Gulbene), Renārs Kokorevičs (Bal-
vi I), Rainers Upenieks (Madona), Ņikita 
Taukuļs (Rēzekne), Dāvis Strods (Va-
rakļāni), Monta Gabranova (Alūksne), 
Adrians Andževs (Gulbene), Mikus Stā-
mers (Balvi II)

Ēnu dienas  No 5.b klases ēnoja 
Elizabete Samanta Golubcova – Va-

rakļānu pilsētas bērnudārzā audzinātāju 
N. Upenieci.

Signe Strode – Varakļānu pilsētas 
bibliotēkā bibliotekāri L. Sondori.

Nikola Benislavska – Rēzeknes 
Augstskolā Dizaina nodaļas vadītāju Di-
ānu Apeli.

Samanta Sondore – Varakļānu Veselī-
bas aprūpes centrā laboranti A. Sondori.

Niks Golubcovs – Rēzeknes novada 
sporta speciālistu.

 Renārs Racins – tehnisko direktoru 
SIA „Aļņi” A. Racinu.

 Sintija Indāne – „Latvijas nafta” ope-

ratori” – pārdevēju S. Ploti.
6. klase
Laura Slūka – šaušanas treneri Dau-

gavpilī
Amanda Skangale – Juridiskās un 

lietvedības nodaļas juristi Rēzeknē.
7. klase
Rinalds Mozuls – mežzini.
Karina Avdeviča – projektu vadītāju.
Solvita Latkovska – programmētāju.
Ance Broņiča – veterinārārstu.
Signe Zalužinska – Swedbank klientu 

apkalpošanas speciālistu.
8. klase
Alīna Boļšakova – Barkavas profesio-
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nālā vidusskola.
Aleksejs Groznovs – Barkavas profe-

sionālā vidusskola.
Violeta Vērmane – Rēzeknes augst-

skola (interjera dizains).
Agnese Strode – Rēzeknes augst-

skola (interjera dizains).
Kristers Juška – Jēkabpils pašvaldība 

(arhitekts).
Jēkabs Lauris Leišs – Rēzekne Ko-

lonna HOTEL (šefpavārs/pavārs).
Vitālijs Šostaks – Rēzekne Kolonna 

HOTEL (šefpavārs/pavārs).
Inita Upīte – Rēzekne Kolonna HO-

TEL (administrators).
Kintija Kupča – Rēzekne policija (ne-

pilngadīgo lietu inspektors).

9. klase
Ivo Pizičs – Okupācijas muzeja gidu.
Ilga Stafecka – Jaunatnes lietu spe-

ciālisti Rēzeknes domē.
10. klases 
Sigita Upīte – viesu uzņemšanas die-

nesta speciālists, Kolonna Hotel Rēzek-
nē.

Dana Kazakeviča – policijas inspek-
tors, policijas iecirknis Rēzeknē.

11. klase
Sintija Kukaine – Paula Stradiņa klī-

niskās universitātes slīmnīca, kardiologs.
Kristiāna Krūmiņa – Paula Stradiņa 

klīniskās universitātes slīmnīca, invazīvais 
radiologs.

Inese Vīča – Zvērinātu advokātu bi-

rojs „Borenius”. 
Reinis Sprindžs – Nordea banka, 

kontu produktu administrēšanas nodaļas 
apstrādes speciālists.

Līga Vecstaudža – Galvenā redaktore 
žurnālā" Sīrups". 

Liene Marinska –  „LNK group” tulko-
tājs

No Ēnu dienas ieguvēji ir visi. Gan 
paši skolēni, kuri  pārliecinās par savas 
izvēles pareizību, gan vecāki, kas iegulda  
laiku vai līdzekļus sava bērna karjeras un 
nākotnes  izveidē, gan skola, kas iegūst 
daudz motivētākus audzēkņus. 

Margarita Selicka

Projektu nedēļa
No 9. līdz 13. februārim Varakļānu vi-

dusskolā notika projektu nedēļa. Skolēni 
nedēļas laikā iesaistījās dažādās nodar-
bībās.

2. – 4. klases skolēni pētīja brīvā laika 
lietderīgas izmantošanas iespējas, veido-
ja savas spēles, iepazinās ar vecāku sko-
las gadu spēlēm. Piedalījās nodarbībās 
„Drošība ikdienā”, „Esmu labs draugs”, 
„Veselīgs dzīvesveids” – ko ēdam, kā 
ēdam, ko pērkam. Skolēni apmeklēja Va-
rakļānu novada muzeju.

11. februārī Eiropas 112 dienā tikās 
ar Valsts ugunsdzēsēju glābšanas die-
nesta Varakļānu posteņa vecāko inspek-
toru Daini Skabu.

5. – 9. klašu grupā skolēni pētīja sa-
vas un klasesbiedru rakstura īpašības, 
hobijus, intereses. Noteica temperamen-
ta tipus. Izzināja savu attieksmi pret līdz-
cilvēkiem. Piedalījās nodarbībās „Cilvēk, 
kādam tev jābūt”, „Kā kļūt par labu drau-
gu”, „Es pieņemu lēmumu…”, „Dzimuma 
piederība…”.

Skolēni pētīja ģimenes izdevumus 
un mācījās tos plānot. Iepazinās ar pro-
fesiju daudzveidību. Piedalījās nodarbī-
bās „Es saimnieks savā klasē un skolā”, 
„Es un mana karjera”. Apmeklēja novada 
domi, kosmetologu, SIA „Meļņi”, brauca 
uz Rēķu kalnu . Piedalījās Ēnu dienā un 
Sporta dienā.

Iesaistot vecākus, veica pētījumu 
„Kāds es biju piedzimstot”, veidoja fi lmu 

5. februārī Varakļānu vidusskolas sā-
kumskolas skolēniem bija iespēja pieda-
līties pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai 
veltītā cikla konkursā, kas notika Meirānu 
pamatskolā. Konkurss noritēja divās da-
ļās – erudīcijas un veiklības pārbaudēs. 
Katrai klašu grupai bija jāatbild uz dažā-

Oskara Kalpaka piemiņai
diem erudīcijas jautājumiem.

Atgriezāmies mājās ar labiem rezul-
tātiem – 1.b klases skolnieks Gustavs 
Naglis ieguva pirmo vietu un kausu, 4. 
klases skolniecei Amandai Ikauniecei arī 
pirmā vieta un kauss 4. klašu grupā. Ar 
lielu sajūsmu skolēni stāstīja par jautra-

jām veiklības stafetēm, kas notika starp-
laikos.

Visi sākumskolas skolēni kā balvu 
par piedalīšanos saņēma grāmatas.

Ināra Laura, 
Varakļānu vidusskolas sākumskolas 

skolotāja

„Es dažādos dzīves posmos un 
nākotnē”.

Kā pārskatu par nedēļā pa-
veikto katrs skolēns izveidoja 
bukletu par sevi. Nedēļas no-
slēgumā klases prezentēja savu 
veikumu skolas zālē.

Aina Kazāka,
Direktora vietniece 

audzināšanas darbā
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Varakļānos izskanējusi „Dziesmu diena”
Nedaudz sniegotā 28. februāra 

dienā Varakļānu Kultūras namā iemā-
joja pavisam pavasarīga noskaņa. Te 
sanāca lielāki un mazāki dziedātāji, lai 
piedalītos koncertos „Varakļānu pilsētas 
Cālis – 2015” un „Lai skan Varakļānos – 
2015”. Muzikālie pedagogi un dziedātāji 
bija centīgi strādājuši pie dziedāšanas 
prasmēm, vecāki bija gādājuši par ska-
tuves tērpiem un frizūrām, radi un draugi 
dziedātājus atbalstīja ar sirsnīgiem ap-
lausiem. Varakļānu Lapsas muzikālajiem 
padomniekiem nācās kārtīgi pastrādāt, 
lai noskaidrotu labākos dziedātājus!

Mazo vokālistu koncertā – konkursā 
„Cālis – 2015” piedalījās deviņi mazie 
dziedātāji. Varakļānu Lapsas muzikālie 
padomnieki katram mazajam dziedā-
tājam piešķīra īpašu titulu: „Cālis ro-
zīnīte” – Paula Locāne, „Elegantākais 
cālis” – Krista Kaufelde, „Ritmiskākais 
cālis” – Laura Marija Sondore, „Cālis 
džentlmenis” – Roberts Strods, „Cālis 
čukstētājs” – Evelīna Vulāne, „Pavasarī-
gākais cālis” – Māra Melne, „Cālīte dā-
mīte” – Samanta Vilkauša, „Atraktīvākais 
cālis” un „Skatītāju simpātija” – Katrīna 
Latkovska. Galveno titulu „Cālis – 2015” 
godam nopelnīja Oskars Leitāns-Šķēls! 
Paldies mazo „cālīšu” muzikālajām pe-
dagoģēm – Līvai Kančai un Agnesei So-
lozemniecei!

Jauno vokālistu konkursā „Lai skan 
Varakļānos – 2015” piedalījās piecpad-
smit dziedātāji – Dagmāra Tropa, Sofi ja 
Broka, Simona Pastare, Elīza Kanča, 
Katrīna Ubagovska, Indra Pelša, Ro-
berta Šminiņa, Inga Madžule, Evelīna 
Krama. Titulu „Skanīgākais dziedātājs” 

Pagājušā gadsimta deviņdesmita-
jos gados Latvijā ir ienākusi jauna kāzu 
tradīcija – piekaramo atslēgu slēgšana 
pie tiltu margām. Tradīcija savas jūtas 
apliecināt ar „mīlas atslēgām” izpla-
tījusies visā pasaulē. Atslēgu blāķi ar 
ierūsējušiem jaunlaulāto vārdiem vien-
mēr izraisa tūristu interesi, bet pilsētu 
„tēviem” – rūpes par tiltiņu estētiku un 
izturību. Piemēram, Parīzē pagājušajā 
vasarā no mīlnieku atstāto slēdzeņu 
svara pat sabruka daļa Mākslas tilta 
margu. Mūsu pašu galvaspilsētā – Rīgā 
parku un skvēru apsaimniekotāji ik pa 
laikam novāc atslēgas no pilsētas til-
tiņiem, jo uzskata, ka tās bojā kopējo 
ainavisko skatu un rada problēmas zaļo 
zonu uzturēšanā, kopšanā. 

Lai nu kā notiek citviet pasaulē, bet 

ieguva Estere Ščucka un Deina Svilāne, 
bet „Visskanīgākie dziedātāji” šogad ir 
Heilija Elksnīte, Kristīne Krista Ubagovs-
ka, Ainārs Kiserovskis un Gunta Greis-
le! Paldies jauno vokālistu muzikālajām 
pedagoģēm – Ārijai Tumanei, Teresijai 
Pelšai un Enitai Šminiņai!

Paldies Varakļānu Lapsas muzikāla-
jiem padomniekiem – Amandai Vingrei, 
Anitai Ikauniecei un Agnijai Strūbergai!

Visas dienas garumā mazajiem 
dziedātājiem uzmanību veltīja un pasā-
kumu vadīja Raganiņa (Sanda Ozoliņa), 
Kaķīte (Līva Leitāne-Šķēle) un Varakļānu 
Lapsa (Rihards Juška)!

 Lai skanīgs pavasaris!

Kristīne Strode
Varakļānu Kn pasākumu organizatore

Lai skan 2015 dalībnieki ar 
pedagogiem un žūriju.

„Varakļānu pilsētas Cālis – 2015" – 
Oskars Leitāns-Šķēls.

Necelsim neslavu savai pilsētai!
Varakļānos gan nedraud tādu problē-
mu risināšana. Vēl kādu laiku atpakaļ 
pie pils tiltiņa pār Kažavu bija pieslēg-
tas daudzas jaunlaulāto atslēgas. Kāds 
„parūpējās”, lai tās pazustu. Ilgu laiku 
vientuļa karājās viena tumša atslēga. 
Laikam jau atzīta par nekam nederīgu – 
tās sastāvā nav krāsaino metālu vai arī 
nebija viegli dabūjama nost.

Šogad 14. februārī Varakļānos ie-
radās jaunlaulātie no Jūrmalas un pie-
slēdza pie tiltiņa margām skaistu, īpaši 
viņu nozīmīgajai dienai izgatavotu at-
slēgu. Vīrs savu jauno sievu bija atvedis 
uz Varakļāniem  un droši vien, domājot 
par saskanīgu kopā dzīvošanu un sav-
starpējo saticību, vēlējās atstāt kādu 
zīmi dzimtajā pusē. Atslēga bija tik pie-
vilcīga, ka, ejot pār tiltiņu, to nofotogra-

fēju. Tā izraisīja patiesu prieku par kādu 
laimīgu pāri, kaut arī personīgi man 
nepazīstamiem cilvēkiem. Gāju tālāk ar 
domu un cerību, ka varbūt šo atslēgu 
neviens neaiztiks un nemūķēs vaļā. Iz-
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Sirsnīgs pavasara sveiciens!
Tavare un 10 gadus Silvija Šeketa  gādā, 
lai Murmastienes pamatskolas bērni un 
darbinieki katru dienu saņemtu gardu 
maltīti. Viņu gatavotais ēdiens ir sātīgs, 
daudzveidīgs un veselīgs. 

Pavāres skolā ieviesušas jauku tra-
dīciju. Katru gadu pēdējā zvana dienā 
tiek klāt svētku galds 9.klases skolēniem 
un viņu audzinātājām.

Arī pagasta iedzīvotāji atzinīgi no-
vērtējuši saimnieču darbu, aicinot viņas 
klāt svētku galdus dažādos saviesīgos 
pasākumos.

Bitīt’ bija čakla sieva,
Liela darba darītāja:
Pilnu stropu tā pienesa
Zelta vaska rituļiem.
Tā gribas teikt par Stirnienes pamat-

skolas virtuves darbiniecēm Emīliju Sta-
fecku un Annu Erdmani.  Abas pavāres 
klusi, mierīgi čakli strādā ik dienu, lai 
mēs saņemtu garšīgas pusdienas, bet 
bērni  internātā arī brokastis, launagu, 
vakariņas.  

specialitāti inženieris – tehnologs, ir strā-
dājusi par vecāko meistari Rīgas gaļas 
– konservu kombinātā un citus darbus, 
kamēr atgriezusies darbā virtuvē, kas ir 
aicinājums. 

Abu saimnieču ģimenēs aug trīs bēr-
ni, brīvais laiks tiek veltīts savai saimniecī-
bai, ziedu audzēšanai un saviem tuvāka-
jiem cilvēkiem. 

Sveicam pavāres pavasara svētkos 
un vēlam izturību, izdomu un smaidu ik-
dienā! 

            
Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprī-

dītis” ikdiena nav iedomājama bez gar-
dām, veselīgām, interesantām maltītēm. 
Par to visu mūsu iestādē rūpējas pavāres 
Anna Tāraude un Līvija Strode. Brokastīs, 
pusdienās un launagā galdā tiek celta 
garda maltīte, ko pagatavojušas pavā-
rītes – šokolādes krēms, frikadeļu zupa, 
plātsmaize, pankūkas, plovs, sacepumi 
un vēl un vēl... tā daudzus gadus savā 
amatā diendienā strādā Anna un Līvija – 
šiverīgas, darbu mīlošas, darbu saproto-
šas, ar garšas izjūtām apveltītas virtuves 
saimnieces. Ar ēdienu degustatoru – pa-
vārīšu ieteikumu gadu no gada ēdienu 
sortiments tiek mainīts un papildināts pēc 
mūsdienīgām receptēm. Paldies viņām 
par pacietību, agra-
jiem rītiem, sadarbī-
bu ar kolēģiem un  
izturību, strādājot 
šo atbildīgo, grūto 
un tik ļoti vajadzīgo 
darbu. 

Šajā mācību gadā Varakļānu vidus-
skolā skolēnu ēdināšanu fi nansē paš-
valdība. Augustā tika veikts apjomīgs 
ēdnīcas remonts, iepirkts virtuves aprī-
kojums, trauki, galda piederumi, galdi 
un krēsli. Pavārītes sevišķi priecājas par 
2 ātri vārāmajiem katliem.

Ik dienu 240 skolēni saņem gar-
šīgas pusdienas, par ko rūpējas diplo-
mētas pavāres JOLANTA KRŪMIŅA un 
ILZE ARBIDĀNE, viņām palīdz INĀRA 
BALODE. Pavāres pašas veido ēdien-
karti, kurā iekļauti daudzveidīgi produkti, 
vienmēr ir dārzeņi un salāti, bērni sevišķi 
iecienījuši saldos ēdienus. Kā apliecinā-
jums tam, ka pusdienas patikušas, allaž 
skan skolēnu apmierinātais PALDIES! 
GARŠĪGI!

Murmastienes pamatskolas virtuvē 
saimnieko pavāre Aisma Zvaigzne-Tava-
re un  viņas palīdze Silvija Šeketa. Abas 
kolēģes ir sastrādājušās un izveidojušas 
lielisku darba komandu. Virtuves saim-
nieces ir arī Murmastienes pamatskolas 
absolventes. Pēc skolas absolvēšanas 
abas bija izvēlējušās strādāt citā profesi-
jā, bet nu jau 12 gadus Aisma Zvaigzne-

No kreisās: Ilze Arbidāne, 
Ināra Balode, Jolanta Krūmiņa.

No kreisās: Aisma Zvaigzne-Tavare, 
Silvija Šeketa.

No kreisās: Emīlija Stafecka, 
Anna Erdmane.

Skolas pavāres strādā labā tandēmā, 
saprotas  no pusvārda un izdara precīzi 
tā, lai ēdājus pārsteigtu ar muižas īpa-
šo garšas buķeti.  Emīlija skolas virtuvē 
strādā jau 22 gadus,  bet Anna no 2009.
gada. Abas ir pieredzējušas, zinošas dar-
binieces, kas ir savā vietā un laikā. Emī-
lijai Stafeckai ir vidējā speciālā izglītība, 
ar kvalifi kāciju tehniķis tehnologs un šajā 
specialitātē strādā visu laiku. Savukārt, 
Annai Erdmanei ir augstākā izglītība ar 

Anna Tāraude.

Sveiciens visām pavārītēm un 
visām novada sievietēm 

8. martā!

Līvija Strode.

rādījās – veltas cerības! Pagāja tikai vie-
na nedēļa, un atslēgas vairs nav!

Varakļānos, diemžēl, vienmēr at-
rodas kādi, kam vajag kaut ko salauzt, 
iznīcināt, izjaukt un izpostīt. Uzdrošinos 
gan teikt, ka tādu personu ir mazāku-
mā, jo lielākajam vairumam varakļā-
niešu rūp savas pilsētas vide un labā 

slava.  Pils laukuma zālājā regulāri ir 
atstātas izbraukātas sliedes, jo vienmēr 
atrodas kāds, kas braukā pa to krustām 
šķērsām. Labi vēl, ka pēc buksēšanas 
pa zālāju, paši aizlīdzina lielās vagas, 
bet lielākoties, braucēji nedomā un 
neskatās, ko atstāj aiz sevis. Lūgums 
visiem, kas uzturas pils, parka teritorijā 

– izturēsimies  ar cieņu pret kultūrvēstu-
riskām vērtībām,  nebojāsim citu radīto 
skaistumu, neaizskarsim citu cilvēku jū-
tas, piesavinoties jaunlaulāto mīlestības 
apliecinājumus, necelsim neslavu savai 
pilsētai!

                                        
  Ar cieņu – Modra Vilkauša
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Stirnienes Tautas namā

Klavesīns un vīns, un „Boņuks 2014” Stirnienē
8. martā Stirnienes tautas namā noti-

ka mūzikas, mākslas un vīna vakars, kurā 
koncertēja klavesīniste IEVA SALIETE, bija 
apskatāmas divas mākslas izstādes - “VĒ-
DEKĻU VIRPUĻOS” no IEVAS BROKAS 
kolekcijas un ALLAS FOLKAS GLEZNAS. 
Savukārt vakara noslēgumā tika pasnieg-
tas Itālijas iedvesmotas brīnišķīgas uzko-
das, ko uzbūra ēst gatavošanas entuziasti 
ANETE un GATIS URKAS. Paldies par at-
balstu Z/S “Sābri”un Dainai Pelšai.

Lai arī ikgadējās Baroka dienas gai-
dāmas tikai rudenī, jau tagad varējām 
klausīties baroka mūziku klavesīnistes 
Ievas Salietes solokoncertā. Vācu dižgara 
J.S. Baha mūzika un franču baroka laika 
komponistes E. Žakē de Lagerras skaņ-
darbus papildināja Ievas stāstījums par 
instrumentu, komponistiem, laikmetu un 
skaņdarbiem. Romantiskajā vakarā ikviens 
varēja sajust senatnīgās Itālijas elpu.

Meitenes, marš, atpakaļ uz Latgali!
Tā savulaik baznīcas atslēgu turētāja 

Geļa uzsauca jaunajām un talantīgajām, 
Šveicē dzīvojošajām latviešu mūziķēm, 
kuras, Ilzes Grudules aicinātas, koncertē-
ja Stirnienes baznīcā. Meitenes, to dzirdot, 
tikai pasmējās, jo kurš gan var salīdzināt 
piesātināto mūziķa dzīvi Eiropas centrā ar 
iespējām tālajā Latgalē! Tomēr viena no 
viņām – klavesīniste Ieva Saliete nu jau 
piecus gadus dzīvo Rēzeknes novada Po-
celujevkā.

Ieva uz Stirnieni ir atvedusi savu kla-
vesīnu, kas darināts speciāli viņai pēc 

Rihards Dubra. Ieva Saliete. 

18. gs. franču instrumentu būvnieka Tas-
kēna modeļa. Tas Latvijā vēl joprojām ir 
reti dzirdams un eksotisks instruments, lai 
gan vairākas paaudzes, pat nenojaušot, ir 
uzaugušas ar šīm skaņām – klavesīns bija 
populārs instruments multfi lmu mūzikas 
celiņos, piem., „Vinnijs Pūks”, „Zaķīšu pir-
tiņa”, „Zelta sietiņš” u.c.

Ieva Saliete izglītību klavesīna spēlē 
ieguvusi Freiburgas (Vācijā) un Bāzeles 
(Šveicē) mūzikas augstskolās. Līdz 2010.
gadam dzīvojusi Freiburgā kā brīvmāksli-
niece, aktīvi koncertējot ar slavenākajiem 
baroka mūzikas ansambļiem. Pēc atgrie-
šanās Latvijā pasniedz klavesīna spēli 
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un 
savieno aktīvu koncertdarbību Eiropā ar 
ģimenes dzīvi Latgales laukos.

Vakara īpašais viesis bija komponists 
Rihards Dubra, kura skaņdarbs „Tu skais-

tō Dīva dōrza rūze” Rēzeknes „Gorā” tik-
ko saņēma nomināciju „Boņuks 2014” kā 
labākais akadēmiskās mūzikas sniegums. 
Tā kā balvu pasniegšanas laikā kompo-
nists bija Ķelnē un pēc viņa lūguma „Bo-
ņuks” jau bija atceļojis uz Stirnieni, tad 
smagā māla statuete ar sirsnīgiem aplau-
siem viņam tika pasniegta šajā skaistajā 
vakarā. Līdz šim R.Dubra vairākas reizes 
viesojies Stirnienē ar ansambli „Anima 
Solla” un 2013. gadā Stirnienes baznīcai 
veltījis „Mesu bīskapa Boļeslava Sloskāna 
godam”. Koncerta izskaņā baudījām Ievas 
Salietes sapņojumu klavesīnam par pār-
laicīgi dvēseliskā dziedājuma „Tu skaistō 
Dīva dōrza rūze” tēmu – kā debess prie-
ku un zemes sāpi, kā mūžībā mirdzošas 
zvaigznes pār mūsu zemi.

Ieva Zepa
Foto – Mārtiņš Gruduls

Februāris un marts Stirnienes tautas 
namā ir teātru un izstāžu laiks. 22. februārī 
pulcējāmies un vērojām pašmāju iestu-
dējumus Teātru pēcpusdienā – skolēnu 
uzvedumu par „Brālīti un Karlsonu”, klau-
sījāmies stāstnieci Ingu Madžuli (pedago-
ģe Valda Eiduka) un Stirnienes dāmu an-
sambļa „Varavīksne” draiski pavasarīgās 
dziesmas. Viesos bija mūsu draugi no 
Murmastienes KC ar kolorītajiem skečiem 
„Atradums” un „Laikaziņas” (režisore Rita 
Ivenkova), kā arī fantastiskās Austrumu 
deju dejotājas no Feimaņiem ar teatralizē-
tajiem deju uzvedumiem un īpaši krāšņa-
jiem tērpiem.

6. martā ar Š. Brontē romāna „Džeina 
Eira” iestudējumu mūs apciemoja Ata-
šienes vidusskolas teātris, režisore Ināra 
Mihaloviča. Romāna darbība bija pārcelta 
mūsdienās, aktieru spēle meistarīgi savie-
nota ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām. 
Patiess prieks, ka vidusskolēni tik radoši 
un iniciatīvas bagāti radīja noskaņu un 
fonu izrādei, paldies par veiksmīgo un 
pārliecinošo aktieru veikumu! 

Līdz Lieldienām tautas namā aplūko-
jama izstāde „Vēdekļu virpuļos”, kur aplū-
kojama daļa no Ievas Brokas kolekcijas – 
krāšņi vēdekļi no Vidus – un Vakareiropas, 
kā arī Āzijas – Birmas, Japānas, Ķīnas utt. 
Izstādītas Vecmīlgrāvja bērnu un jauniešu 
centra pasniedzējas Allas Folkas gleznas 

ar Spānijas un Itālijas motīviem. Par ideju 
un iespēju to realizēt paldies Mārai Bro-
kai, Ivaram Ikauniekam, par atbalstu izstā-
des iekārtošanā – Ievai Melnei-Mežajevai 
un Ievai Locānei, Naurim Lazdam un vīru 
komandai, Nellijai Počai.

Ieva Zepa
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Dzīve ir skaista, bet...
Dzīve ir skaista, bet nežēlīga. 
Latvijas ziemas kļuvušas tā-

das mērenas, slapjas un ar mazu 
sniega segu. Tonakt Viņa pamo-
dās no tādiem kā brāzieniem, kā 
no auriem. Nesaprata, kas notiek. 
Viņas actiņas bija kļuvušas patum-
šas, bet dzirde gan vēl kalpoja. Ie-
klausījās. Tā taču vētra! Vakar pa 
radio ziņoja, lai uzlādējot telefonus 
un iepildot ūdeni kannā. Ūdens 
kanniņā ir, bet ko tad lādēs un kā 
to lādēt? 

Ja nebūs elektrības, Viņai – 
svece. Baznīcas sveces spožāk 
deg. Brīkšķis! Viņa nobīstas, ka 
nesagrūst mājiņa. Istaba ir diez-
gan vēsa. Vienīgi kājas ir siltas, 
jo Minka vienmēr tās silda. Jocīgi 
laiki pienākuši. Agrāk kaķi ķēra pe-
les, tagad mierīgi ar tām sadzīvo. 
Viendien skatos – Minka sēž vienā 
kaktā, pele – otrā. Un tā draudzīgi 
skatās viens uz otru.

Atkal brīkšķis. Kaut nu izturētu vecā 
mājiņa!

Viņas atmiņas kavējas tālā jaunībā. 
Viņa atceras, kā abi ar vīru cēluši šo māju, 
kā mazais dēliņš bijis līdzās un spēlējies. 
Kādi toreiz bija prieki par jauno māju! Gāja 
gadi – jauki un drūmi. Kad iznesa pēdējo 
uz kapu kalniņu, Viņas acis satumsa un 
galvā iemetās tāda sāpe, kas nekad ne-
pārstāj.

Viņai ir grūti vienai vecajā, aukstajā 
mājā. Piedāvāja iet dzīvot uz pilsētu, uz 
pansionātu. Stāstīja, ka tur ir silti, tīri, labi 
baro un apkopj. Nē, nē! To Viņa nevar 
darīt! Viņa atcerējās vīra pēdējos vārdus: 
„Saudzē sevi un pieskati māju!”

Gan ziemā, gan vasarā šajā meža ie-
lokā ir skaisti. Ziemā, pilnmēness naktīs, 
Viņa sēž pie loga un skatās, kā stirnas 
mielojas pie ābelēm. Lai ēd, nav žēl. Pie-
tiks visiem.

Un tā, atminoties labos un sliktos lai-
kus, Viņa iemiga. Kad pamodās, bija jau 
gaišs. Vētra bija mitējusies. Viņa cēlās un 
sāka kurināt savu veco plīti. Domās dus-
mojās pati uz sevi, kāpēc gan vakar ne-
bija ienesusi vairāk malkas! Jāiet ārā! Bet 
kas tad tas? Vai kāds būtu Viņu izjokojis? 
Durvis neveras. Viņa pielika visus spēkus, 
lai tiktu ārā. Brīkšķis, un durvis līdz pusei 
atvērās. Tas taču sniegs, kas bija aizbultē-
jis Viņas mājiņas durvis! Tās tagad karājās 

Mobilā brigāde.

vienā virā. Ko darīt? Ne viņa var 
sniegu izrakt, ne durvis salabot.

Tad Viņa atcerējās, ka šo-
dien ir tā diena, kad brauc tie la-
bie ļaudis.

Viktors taču iztīrīs taciņas un 
salabos durvis. Viņš vienmēr redz, 
kas jādara. Tāpat vasarā mauriņu 
nopļauj. Pārbauda zāļu kastīti un 
pasaka, ko un kā jālieto. Viņam 
līdzi brauc trīs meitenes: Kristīne, 
Māra un Inita. Viņas tek kā skud-
riņas: mazgā, berž un tīra. Sen 
jau viņa nevar un arī nemazgā 
lielo veļu. To aizved uz pilsētu un 
izmazgā. Sākumā Viņa nevarē-
ja saprast, ka tā var mazgāt par 
velti. Tad Viņai visu paskaidroja. 
Čaklās meitenes vēl pastāstīja, 
ka pilsētā ir tāda iestāde, kur var 
dabūt drēbes un apavus par vel-
ti. Kādi laiki pienākuši!

Bieži vien Viņa skatījās uz 
savu veco, melno pirtiņu. Tā bija 

tāda kā zemē iegrimusi. Viņa gribēja sa-
ņemties un iekurināt. Labie ļaudis stingri 
to aizliedza. Aizveda uz pilsētu kā kundzi 
un nomazgāja.

Labie ļaudis viņai atved arī produktus. 
Šos ļaudis saucot par „mobilo komandu”, 
tā viendien paskaidroja tālā radiniece. Viņi 
braucot pa pilsētu un pagastiem. Viss 
esot sadalīts, kur kuro dienu braukt. „Mo-
bilā komanda” palīdzot nokārtot arī mūža 
mājas.

Tagad Viņai vairs nav bail palikt vie-
nai vecajā mājiņā. Katru nedēļu ar nepa-
cietību tiek gaidīta „Mobilā komanda”. Lai 
šiem labajiem cilvēkiem Dievs palīdz!

Pensionāre Lidija

3. februārī skolā viesojās Dabas iz-
glītības centra „Rāzna” pārstāvji un orga-
nizēja „Mitrāju dienu”. Gan pirmsskolas 
vecuma bērni, gan 2. – 9. klašu skolēni 
piedalījās dažādās dabas izziņas veicino-
šās aktivitātēs, iepazinās ar īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju daudzveidību un 
to raksturīgākajām pazīmēm. Atbilstoši 
vecumposmam, skolēni strādāja radoša-
jās darbnīcās un piedalījās spēlēs, kurās 
lieliski parādīja savas zināšanas par Teiču 
purva  raksturīgākajiem augiem, dzīvnie-
kiem un tā īpatnībām.

No 9. līdz 13. februārim skolā norisinā-
jās tradicionālā „Projektu nedēļa”. 2. – 4. 

Februāris Murmastienes pamatskolā bijis ļoti 
aktīvs un darbīgs mēnesis

Turpinājums 14. lpp.
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13. martā Bērnu tautas deju kolektīvu
SADANCIS

Varakļānu KN
Organizē Varakļānu 

vidusskola

15. martā 16:00

Viktors Kozlitins
„KINODZIESMAS UN KRIEVU 
ROMANCES”
Ieeja – EUR 4,00 
Pensionāriem, skolēniem – EUR 3,00 
Biļetes iespējams iegādāties Varakļānu 
KN administrācijā otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās plkst. 9:00 – 12:00 un 
13:00 – 16:00

Varakļānu KN

20. martā Jauniešu deju kolektīvu
SADANCIS

Varakļānu KN
Organizē Varakļānu 

vidusskola

25. martā 14:00 REPRESĒTO PIEMIŅAS BRĪDIS Pie Stirnienes 
stacijas

28. marts – 
28. aprīlis

Murmastienes pagasta rokdarbnieku 
un amatnieku DARBU IZSTĀDE
Izstādes prezentācija 06.04.2015. 
plkst.13:00

Varakļānu novada 
muzejs

Varakļānu novadā MARTĀklašu skolēni strādāja pie projekta „Vese-
līgs dzīvesveids”. Projekta ietvaros cen-
tāmies noskaidrot, kas tad īsti ir veselīgs 
dzīvesveids, vai tas ir nepieciešams, vai 
tas ir  tikai modes lieta?  Nedēļas laikā ap-
lūkojām veselīga uztura pamatprincipus, 
strādājām dažādus radošos darbus, kā arī 
mācījāmies pagatavot veselīgus un garšī-
gus augļu un dārzeņu salātus. Secinājām, 
lai cilvēks būtu vesels, viņam jāievēro ne 
tikai veselīgs dzīvesveids, bet jāievēro arī 
personīgā higiēna un jārūpējas par savu 
ķermeni. Tāpēc aicinājām ciemos  ārsta 
palīdzi Valentīnu Veipu. Viņa bērniem pa-
stāstīja, kā rīkoties nelielu traumu gadīju-
mos, kā sevi pasargāt no saslimšanas ar 
gripu un kā rīkoties saaukstēšanās gadī-
jumos. V. Veipa mācīja, kā sniegt pirmo 
palīdzību un  atbildēja uz neskaitāmajiem 
bērnu jautājumiem.

5. – 9. klašu skolēni projektu nedēļā 
izstrādāja vairākas tēmas. 6. klases skolē-
ni turpināja  jau pavasarī iesākto projektu 
„Stārķi Murmastienes pagastā”, savukārt, 
kāda domubiedru grupiņa  turpināja dar-
bu pie projekta „Murmastiene laiku lokos”, 
kura ietvaros pētīja represētos Murmastie-
nes pagastā. 9. klases zēni veica projek-
tu par vilku un lūšu  nozīmīgumu Latvijas 
mežos. Zēni aptaujāja mednieku kolektīva 
biedrus, tikās ar mednieku biedrības va-
dītāju  Daini Tuču, kura vadībā devās uz 
mežu pētīt lūša un vilka pēdas. Interesants 
šķita arī  projekts „Krāsu ietekme uz mūsu 
dzīvesveidu un košo krāsu atspoguļojums  
cilvēka radošajos darbos”. Projekta ietva-
ros tika pētīta krāsas ietekme uz mūsu ve-
selību un emocijām. Izrādās, ka skaistas 
gleznas, greznus cimdus  un zeķes prot 
darināt arī mūsu skolēnu vecāki un vec-
vecāki. 7. klases skolēni veica projektu 
par telefonu attīstības vēsturi, bet 8.klases 
zēni  uzlaboja garderobes skapīšu vizuālo 
izskatu. Secinājums – arī mēs paši skolas 
vidi varam padarīt skaistāku un tīkamāku! 
Pārskatot iesniegtos materiālus, jāsecina, 
ka projektu izvirzītie mērķi un uzdevumi 
tika sasniegti. Projektu darbs lika pielie-
tot citādākas darba metodes, nekā tas ir 
ierasts mācību stundās, piemēram,  tikša-
nās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, 
izbraukumi, iestāžu apmeklējumi, intervi-
jas, iespēja fotografēt un citas aktivitātes.  
Paldies pagasta pārvaldes vadītājam 
J. Mozgam par transporta nodrošināšanu 
projekta aktivitātēm. Savu veikumu skolēni 
lieliski prata parādīt arī pārējiem – projektu 
prezentācijas izvērtās par ļoti interesan-
tiem, saturīgiem  priekšnesumiem.

11. februārī tiek atzīmēta „112” diena. 
Valsts ugunsdrošības un glābšanas die-
nests organizēja informatīvu pasākumu 
tālruņa numura popularizēšanai. Skolā 
viesojās Varakļānu VUGD posteņa ko-
mandieris Dainis Skabs, lai sākumskolas  

skolēniem stāstītu par to , kas ir 112, kā-
dos gadījumos uz šo numuru zvanīt, kas ir 
viltus zvani un kādu kaitējumu tie nodara. 

11. februāris ir arī Ēnu diena. Mur-
mastienes pamatskolas 8. klases skolēni 
šogad devās ārpus mūsu novada robe-
žām , lai iepazītu plašo profesiju pasauli.

Februāri noslēdzām ar izklaidējošu 

Turpinājums no 13. lpp.

MALNAVAS KOLEDŽA
PATEICĪBA

Varakļānu novads
Murmastienes pagasts

Jūsu pagasta jaunietis (Izglītības 
programma Lauksamniecība)

REINIS GRUDULS 4. kurss
2014./2015. mācību gada I pusgadā 
labi un teicami apguva teorētiskās un 
praktiskās zināšanas mūsu izglītības 

iestādē. 

Paldies par ieguldīto darbu vietējās 
jaunatnes audzināšanā!

Malnavas koledžas direktors 
J. Bozonovičs

cirka programmu – klaunu 
šovu „Oki–Doki”. Skolēniem 
bija iespēja noskatīties cirka tri-
kus, dzīvnieku priekšnesumus, 
kā arī pašiem piedalīties dažā-
du  triku demonstrējumos.

Ingūna Pelša
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14. februāris ir visu mīlētāju diena. 
Tieši šajā dienā Varakļānu sporta entuzi-
asti pulcējās pilsētas estrādē, lai atraktīvi 
atpūstos un baudītu ziemas priekus. Spor-
ta svētku organizatori bija padomājuši par 
visu – sagādātas spēles, nepieciešamais 
inventārs, karsta tēja un maizītes, garšīga 
zupa. Ļoti patīkami, ka daudzas ģimenes 
līksmi pavadīja šo dienu, aktīvi sportojot, 
dejojot un pikojoties. Laiks bija brīnišķīgs, 
garastāvoklis lielisks.

Sacensības uzsāka slēpotāji. Distan-
ču slēpošanā bērniem līdz 7 gadu vecu-
mam I vieta Reinim Melnim, II vieta Dairim 
Justam.

Distanču slēpošanā meitenēm no 7 
līdz 12 gadiem I vieta Robertai Šminiņai, 
II vieta Laurai Slūkai, III vieta Patrīcijai Ma-
saļskai.

Distanču slēpošanā zēniem no 7 līdz 
12 gadiem I vieta Raivo Ščuckim, II vieta 
Francim Melnim, III vieta Haraldam Meie-
ram.

Distanču slēpošanā jauniešiem I vieta 
Jēkabam Leišam, II vieta Rinaldam Mozu-
lam, III vieta Aleksejam Groznovam.

Distanču slēpošana sievietēm un vī-
riešiem notika dažādās vecuma grupās. 
I vieta sieviešu konkurencē – Sanitai Sval-
bai, Ilgai Mesterei, Mārai Bārbalei, II vieta – 
Evijai Suhačevai, Benitai Spalviņai, III vieta 
– Ilzei Stiukai, Ivetai Melnei.

Vīriešu konkurencē – I vieta Rinaldam 
Zepam, Raitim Stiukam, Arnim Brokam, 
Ivaram Mesteram, Zenonam Zeimulam, 
II vieta Gunāram Kazākam, III vieta Ainā-
ram Ančevam. 

Biatlona sacensībās I vietu savā vecu-
ma grupā izcīnīja – Jēkabs Leišs, Rinalds 
Zeps, Raitis Stiuka, Ivars Mesters, Zenons 
Zeimuls, Ilga Mestere, Māra Bārbale, II vie-
tu – Aleksejs Groznovs, Ainārs Ančevs, 
III vietu – Rinalds Mozuls, Aigars Melnis.

Ģimeņu jautrajās stafetēs pirmā vieta 
Spalviņu ģimenei, otrajā vietā Meļņu ģi-
mene, trešajā – Justu ģimene.

Paldies pasākuma organizatoriem, 
tiesnešiem un saimniecītēm, svētku spon-
soriem – Varakļānu novada domei un ORI-
FLAME. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

Ziemas sporta svētki
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

IESPĒJAMS KREDĪTS.

„VAKS” 
Lauksaimniecības 

pakalpojumu 
kooperatīvā 
sabiedrība      

Piedāvājam
Minerālmēslus• 
Augu aizsardzības līdzekļus• 
Graudu, rapša un zālāju sēklas• 
Agronomu konsultācijas• 
Graudu iepirkšanu, pirmapstrādi• 

Gaidīsim Jūs mūsu jaunajās telpās!

Adrese: „Grozu kalte” 
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

Tālr. kontaktiem – 29428890, 26311023

www.vaks.lv

Laimes mātes dāvinātu
Dimantiņa kamoliņu
Abiem kopā ritināt,
Ilgu mūžu dzīvojot.

 Sveicam 
Lienīti Piļpuku un Raivi Skudru, 

kopēju dzīves ceļu uzsākot

Ak, jaunu dienu gājumiņš,
Kā kamolītis šķetinājas!
Rit saules zelta ritumiņš,
Laiks iet un neapstājas.
 (Aspazija)
Sveicam:
Ilzi un Mārtiņu Kančus ar meitas 
Anetes dzimšanu.
Antru Rimšu un Sandri Justu ar 
meitas Adriānas dzimšanu.

,

SIA „Latgales Granulas”
Meklējam 

jaunceļamajai rūpnīcai 
(bijusī linufabrika) 

vadītāju.
Prasības: B autovadītāja kategorija, 

latviešu, krievu valoda
(vēlams arī angļu),

spēja vadīt nelielu kolektīvu, risināt 
tehniskas problēmas, vēlme 

enerģiski darboties ilgtermiņā.
CV un īsu motivācijas vēstuli 

lūdzu sūtīt uz
sparans.aris@inbox.lv 

līdz 31. martam 

Vissirsnīgāko pateicību izsaku 
dakterei SANDRAI GRITĀNEI un 
medmāsiņai SILVIJAI par manis ār-
stēšanu un vēl par man doto laiku. 
Jūs esat tās, kuras sniedz palīdzību 
un iejūtību gan darba, gan savā brī-
vajā laikā. Lai augstākie spēki dod 
jums pašām labu veselību!

Janīna Timofejeva

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).

Kvalitatīvi! T. 27450715

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts 
 (A. Krūklis)

 Izsakām līdzjūtību par mūžībā 
aizgājušajiem februārī:

Varakļānu pilsētā
 Antonija Sila – 74
 Jānis Šlivka – 74
 Solomeja Šlivka – 82
 Iļja Ribakovs – 57

Varakļānu pagastā
 Jāzeps Pušmucāns – 67
Murmastienes pagastā
 Ausma Muižniece – 82
Madonas novadā
 Marta Kļaviņa – 93

Vēl tikai atvadīties vajag,
Vēl tikai durvis jāaiztaisa ciet.
Viss jāatstāj.
Kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus,
Ar saviem straujiem ziemeļvēju 
zirgiem
Būs ziema viņu aizvedusi līdz.
 (Ā. Elksne)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
IMANTA VEIPA ĢIMENEI, 

māmiņu Annu Veipu mūžībā aizvadot.

Antons Bračka, Vija Danga

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām patiesu līdzjūtību
LEONTĪNEI SĀRNAI, 

māsu Annu
mūžības ceļā pavadot.

Biedrības PAP kolektīvs

Stirnienes draudzes 
kapusvētki 2015
Kapinieku kapos
13. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kapusvētki
Teilānu kapos
20. jūnijā plkst.12.00 
sv. Mise kapličā un kapusvētki
Stirnienes kapos
18. jūlijā plkst. 11.00 
sv. Mise baznīcā un kapusvētki

Barkavas draudzes 
kapusvētki

Krīvbērzes kapos
4. jūlijā plkst. 11.00 
sv. Mise kapličā un kapusvētki
Cauņu kapos
11. jūlijā plkst. 12.00
Vecumnieku kapos 
25. jūlijā plkst. 12.00
Trizelnieku kapos 
25. jūlijā plkst. 14.00
Barkavas kapos
1. augustā plkst. 11.00. 
sv. Mise Barkavas baznīcā un 
kapusvētki
Muižas kapos
1. augustā plkst. 15.00

Pārdod sausu, skaldītu malku. 
Ar piegādi. T. 26563524
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu


