
Baltas pārslas no debesīm veļas,
Diena pēc dienas aumaļām skrien.
Ziemassvētku brīnums no miega ceļas
Un pasauli sasildīt brien!

Krīt sniegpārslas baltas, baltas
No debesu klajumiem augstiem.
Piesnigs mirkļi, stundas un dienas,
Piesnigs sapņi mums balti, balti.

Ticēsim sargeņģelim savam,
Ticēsim Ziemassvētku mirklim,
Jo Laimes māte mums katram klusi
Būs debesīs zvaigznīti iedegusi.

Ziemassvētku vakarā baltā
Mūsu sapņi pretim debesīm plūst.
Tie sasildīs mirkļus, dienas un gadus,
Jo sargeņģelis katram
Siltu gaismiņu dvēselē kurs.
  (Ā. Āre)

Priecīgus, gaišus un miera pilnus 
Ziemassvētkus katrā ģimenē, 

katrā mājā!

Lai VESELĪBA, DARBS un LAIME 
ikvienam Jaunajā gadā!

Drosmi sapņot, neatlaidību īstenot 
ieceres un gatavību uzņemties 

atbildību par saviem lēmumiem, 
lai KATRA dzīve kļūst gudrāka, 

piepildītāka, labklājīgāka un 
laimīgāka!

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Justs

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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Eglīte, 
    eglīte!

Trešās Adventes priekšvakarā Varakļānos svinīgi tika iedegta Zie-
massvētku eglīte. Tradicionāli uz šo pasākumu ierodas pilsētiņas iedzī-
votāji, lai priecātos par eglītes krāšņumu, bērni varētu parotaļāties kopā 
ar ķekatniekiem un skaisto Lapsu. Šogad pie mums bija ieradies lielais 
Kraukšķītis un mazais Rūķītis, Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Justs visiem novēlēja ar labām domām un darbiem sagaidīt saul-
griežu svētkus. Skatītājus priecēja jaukās Ziemassvētku dziesmas un 
Varakļānu vidusskolas tautu deju kolektīvs „Ausmeņa”. Kad eglīte iede-
gās, virs tās nobira daudzkrāsainā salūta dzirkstis.

Lai Ziemassvētku laiks ienes mieru sirdīs un mājās!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai.
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam
laimīgiem būt. 
 (L. Brīdaka)

Dejo Varakļānu vidusskolas tautu deju kolektīvs „Ausmeņa”.

Iedegta eglīte pilsētas centrālajā laukumā.

Varakļānieši,
veiksmi, veselību un darbiem 

bagātu Jums ik dienu 
Jaunajā – 2017. gadā!

Varakļānu vidusskolas kolektīvs
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VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMĒ
2016. gada 28. novembrī 
Nr. 15

1. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozī-
jumi 28.11.2013. saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par pašvaldības palīdzību bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas””  
apstiprināšana.

2. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozī-
jumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabal-
stiem Varakļānu novada pašvaldībā””  
apstiprināšana.

3. Par Varakļānu novada Attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam ak-
tualizāciju.

4. Par projektu „Uzņēmējdarbības in-
frastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā”. 

5. Par projektu „Uzņēmējdarbības vi-
des attīstībai nepieciešamās infrastruktū-
ras uzlabošana Varakļānu novadā, Mur-
mastienes pagastā”. 

6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

7. Par Stirnienes pamatskolas likvi-
dēšanu.

8. Par izmaiņām Varakļānu novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā. 

9. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” 
sadalīšanu.

10. Par nekustamā īpašuma „Galot-
nes” sadalīšanu.

11. Par zemes nomu.
12. Par pārdošanas cenas noteikša-

nu Varakļānu novada pašvaldības 2017.
gada kalendāram.

13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.

14. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

15. Par ikmēneša pabalsta piešķirša-
nu.

16. Par Ziemassvētku dāvanām.
17. Par dzīvokļa īres līgumu pārtrauk-

šanu.
18. Par nekustamā īpašuma „Auto-

ceļa nomale” nodošanu bez atlīdzības 
valsts īpašumā.  

M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvedības nodaļas vadītāja

Biedrības „Sinerģija V” ir uzsākusi 
īstenot projektu „Āra trenažieru laukuma 
izveide Varakļānos”. Projekta Nr. 16-05-
AL23-A019.2202-000012. Projekta mēr-
ķis ir veicināt aktīvu atpūtas iespēju da-
žādošanu un fi zisko nodarbību pieejamī-
bu Varakļānu novada iedzīvotājiem. Āra 
trenažieru laukums tiks izveidots Pils ielā 
25, Varakļānos (starp veselības aprūpes 
centru un mūzikas mākslas skolu). Pro-

LEADER projektu iesniegumu 
pieņemšanas 6. kārta

Nodibinājums „Madonas novada 
fonds” ir izsludinājis atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kār-
tu, kurā var piedalīties Cesvaines, Ērgļu, 
Madonas, Lubānas un Varakļānu novada 
iedzīvotāji.

Izsludinātas rīcības:
1.1. „Ar lauksaimniecību nesaistītas 

ražošanas izveide un attīstība”;
1.2. „Ar lauksaimniecību nesaistītu 

pakalpojumu izveide un attīstība”;
1.3. „Lauksaimniecības produktu 

pārstrādes veicināšana un pievienotās 
vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauk-
saimniecības produktiem”;

1.4. „Atbalsts lauku tūrisma pakalpo-

jumiem, jaunu tūrisma programmu izvei-
dei un esošo attīstībai”.

Izsludinātās rīcības atbalsta individu-
ālos projektus un kopprojektus. 

Projekta iesniegumus pieņem no 
16. decembra līdz 16. janvārim. 

Iedzīvotāji aicināti uz konsultācijām 
Madonas novada fondā Madonā, Poruka 
ielā 1, 3. stāvā, iepriekš piesakoties pie 
administratīvās vadītājas Jogitas Baunes, 
m.t. 27527343, e-pasts: jogitabaune@
inbox.lv 

Sīkāka informācija Madonas novada 
fonda mājaslapā www.mnf.lv un Lauku 
atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv. 

Projekts „Āra trenažieru laukuma 
izveide Varakļānos”  

jekta ietvaros tiks iegādāti un uzstādīti 17 
āra trenažieri.

Kopējās projekta izmaksas  EUR 
19 863,36, no kurām EUR 17 877,02 Ei-
ropas Savienības fi nansējums  un EUR 
1986,34 Varakļānu novada pašvaldības 
līdzfi nansējums. Projekts tiks īstenots 
2017. gadā.

A. Ščucka, 
biedrības „Sinerģija V” valdes locekle

Projekts „Stāvlaukuma labiekārtošana 
pie dzejnieces Martas Bārbales parka 

Murmastienē”  

Varakļānu novada pašvaldība ir uz-
sākusi īstenot projektu „Stāvlaukuma 
labiekārtošana pie dzejnieces Martas  
Bārbales parka Murmastienē”.  Projek-
ta  Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000002. 
Projekta mērķis ir labiekārtot laukumu 
pie dzejnieces Martas Bārbales parka, 
kas ved uz dzejnieces dzimtajām mājām 

„Skalbjudambji”. Projekta ietvaros pare-
dzēts veikt bruģēšanas darbus un izvei-
dot nelielu autostāvvietu, uzstādīt soliņus 
un atkritumu urnu, velosipēdu novietnes 
un apgaismes ķermeņus, kā arī uzstādīt 
informatīvo stendu. Projektu plānots īste-
not 2017. gadā.
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Policijas informācija SEMINĀRS „LEADER projekti. 
6. kārta. Uzņēmējdarbība.”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Grozījumi 28.11.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 14 

Par pašvaldības palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem 
bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas  

1. Veikt grozījumus 28.11.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr. 14 „Par pašvaldī-
bas palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem pēc pilnga-
dības sasniegšanas” (turpmāk – saisto-
šie noteikumi):

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.1. 
punktā teksta daļu „viena valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta” ar „1,6 valsts 
sociālo nodrošinājuma pabalstu”.

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 2017. gada 1. janvāri.

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 
pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā 

1. Veikt grozījumus 29.10.2015. sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Varakļānu nova-
da pašvaldībā” (turpmāk – saistošie no-
teikumi):

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 30.3. 
punktā teksta daļu „vai gāzes balona”;

1.2. Izteikt saistošo noteikumu IX no-
daļu „Dzīvokļa pabalsts” šādā redakcijā:

„41. Dzīvokļa pabalsts ir Varakļānu 
novada pašvaldības pabalsts dzīvojamās 
telpas īres maksas, maksas par pakal-
pojumiem segšanai un cietā kurināmā 
iegādei.

42. Dzīvokļa pabalsta apmērs:
42.1. mājsaimniecībai, kurā ir viena 

persona – EUR 12,00 mēnesī;
42.2. mājsaimniecībai, kura sastāv 

no vairākām personām – EUR 12,00 pir-

majai personai un EUR 2,00 katrai nāko-
šajai personai mēnesī;

42.3. dzīvokļa pabalstā var ietilpt 
cietā kurināmā iegādes izdevumi apku-
res nodrošināšanai – ne vairāk kā EUR 
144,00 gadā uz vienu mājsaimniecību.

43. Mājsaimniecībām, kuras preten-
dē saņemt dzīvokļa pabalstu sakarā ar 
atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes (personas) statusam, pabalstu 
izmaksā par laika posmu, kurā ģimenei 
(personai) noteikta atbilstība trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenes (personas) 
statusam, izņemot pabalstu cietā kurinā-
mā iegādei, kuru piešķir reizi kalendārajā 
gadā, neievērojot statusa piešķiršanas 
periodu.”

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 2017. gada 1. janvāri.

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

02.11. Varakļānos, Kosmonautu ielā 13A, vei-
kala „Mini top” telpās, pils. E.P. un Ē.Z., būdami 
alkohola reibumā, huligāniski uzvedās. Saukti pie 
administratīvās atbildības par sīko huligānismu.

11.11. Varakļānos, Pils ielā 18-7, noticis kon-
fl ikts starp personām, kuras iepriekš kopīgi lieto-
jušas alkoholiskos dzērienus.

11.11. Murmastienē pa Jaunatnes ielu pils. 
K.Š. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, 
pārbaudē konstatētas 2,90 promiles alkohola.

11.11. Varakļānu pag., „Galenieki”, pils. T.P. 
prombūtnes laikā pazuduši trīs siena ruloni.

12.11. Murmastienes pag., „Silagalā”, medī-
bu laikā, miris 1948.g. dzimis mednieks.

12.11. Varakļānos, Pils ielā 7D, nozagta zie-
dojumu kastīte.

13.11. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 
9-17, noticis konfl ikts starp pils. I.M. un O.C.

15.11. Varakļānos, Pils ielā 7D, autoostas tel-
pās, pils. A.S. atradās cilvēka cieņu aizskarošā 
alkohola reibumā.

16.11. Varakļānu pag., Kokaros, Jaunatnes 
ielā 1, mazgadīgais A.T. nozaga cigaretes.

19.11. Varakļānos, 1 Maija laukumā 1, pie 
Svētdienas skolas, pils. J.O. atradās cilvēka cieņu 
aizskarošā alkohola reibumā.

20.11. Varakļānos, uz Krustpils ielas, strīda 
laikā piekauts pils. A.Š.

24.11. Konstatēta zādzība no mājas, Mur-
mastienes pag., „Kantes”.

M. Lindāns   

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu pilsēta
2016. gada 19. decembrī plkst. 14.00 

Darba kārtība: 

Laiks Lektors Tēma
14.00 – 16.00 Jogita Baune 

Madonas novada fonds
LEADER projektu 
sagatavošana atbilstoši 
MNF stratēģijai un LEADER 
pasākumam

16.00 – 16.40 Iveta Vabule
LIAA 
Madonas biznesa 
inkubators

Biznesa inkubatora atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 
un esošajiem komersantiem

16.40 – 17.00 Attīstības fi nanšu 
institūcija „ALTUM”

Valsts fi nanšu atbalsts 
biznesa uzsācējiem un 
uzņēmējiem

Semināra ilgums 3 stundas.
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15
Rasma Simona 
Smirnova

18
Klaudija Frolova
Edijs Seils

20
Aivis Leitiņš
Edijs Savickis

25
Nauris Gailītis
Dāvis Kozlovs
Arnita Pelse
Nauris Mateša
Ruslans Stoļerovs

30
Irina Cēsniece
Andis Sondors

35
Linda Juste
Antons Justs
Gatis Pizičs

40
Ilona Apsīte
Aldis Strods
Aigars Strods
Ainārs Strods
Sandra Ūzuliņa
Māris Vēvers

45
Raimonds Grudulis

50
Dace Grudule
Gunārs Kančs
Anrijs Mangulis

55
Ruta Latkovska
Sarmīte Roze

60
Maruta Klauža
Nikolajs Kozlovs
Laina Kumačeva
Rita Piziča
Jānis Salenieks

65
Voldemārs Strods
Marija Tropa

70
Jānis Litavnieks

75
Anna Juste
Nikodims Rubins

80
Francisks Strods

85
Skaidrīte Klāra 
Celmane

90
Anna Leiša

Sirsnīgi sveicam 
decembra jubilārus 
novadā!
Ja man ir ko dot,
Es atveru plaukstu un dodu,
Pati nezinot,
Kur savām plaukstām siltumu rodu.
Ja man ir ko dot,
Es atveru sirdi un dodu,
Pati nezinot 
Kur savai sirdij gaismu rodu.
  (K. Apškrūma)

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) paziņot laikraksta redaktorei 

 (e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv). 

Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta netiek 
norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet atšķirīgiem gadu 
skaitļiem un jubilejas mēnešiem. 

Būsim korekti pret jubilāriem! Mēs taču zinām savu draugu un radu dzimšanas dienu datumus, vai ne!  Paldies!
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Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
pārvaldes  Madonas klientu apkalpoša-
nas centrā mainīts tālruņa numurs. Turp-
māk lūdzam zvanīt: 67123541

E-pasts: madona.lietvediba@vid.gov.lv
Raiņa iela 3, Madonā, LV-4801

Klientu pieņemšanas laiks:
P.  8.15 – 19.00
O. 8.15 – 17.00
T.  9.00 – 17.00
C. 8.15 – 17.00
P.  8.15 – 16.00 
Sestdiena – brīvdiena
Svētdiena – brīvdiena

(pirmssvētku dienās darba laiku attiecī-
gi saīsina par vienu stundu).

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras Madonas reģionālā nodaļa

Raiņa iela 3, Madona, LV-4801
Tālrunis 64807140

Nodaļas e-pasts:  madona@vsaa.lv
Madonas RN Madonas KAC veic klien-

tu pieņemšanu pēc iepriekšējā pieraksta. 
Pierakstīties var zvanot uz tālruni 64807140 
vai rakstot uz e-pastu madona@vsaa.lv

Klientu pieņemšanas laiks:
P.   8.15 – 19.00
O.  8.15 – 17.00
T.   9.00 – 17.00
C.  8.15 – 17.00
P.   8.15 – 16.00
Sestdiena – brīvdiena
Svētdiena – brīvdiena

(pirmssvētku dienās darba laiku attiecī-
gi saīsina par vienu stundu).

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Madonas nodaļa

Tālrunis 64822423, fakss 64822423
Nodaļas e-pasts:  madona@pmlp.gov.lv 

Saules iela 17, Madona, LV-4801
P.   9.00 – 16.30
O. 9.00 – 16.30
T.  9.00 – 16.30
C. 9.00 – 16.30
P.  9.00 – 16.00

Informācijas tālrunis klientiem: 8300 
(zvanot no ārzemēm +371 67588675).

Lai izvairītos no neērtībām un gaidīša-
nas rindā, PMLP teritoriālajās nodaļās ir ie-
spējams telefoniski vai pa e-pastu iepriekš 
vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, 
lai pieteiktu pases vai personas apliecības 
noformēšanu Jums vēlamā laikā.

Kvalitātes kontroles nolūkos visas tele-
fonsarunas tiek ierakstītas.

Noformēt pases un personas aplie-
cības pieteikumu var rindas kārtībā vai ie-
priekš pierakstoties pa tālruni: 64821973, 
rakstot uz e-pastu: madona@pmlp.gov.
lv vai izmantojot E-pakalpojumu „Pieteik-
šanās personu apliecinošu dokumentu iz-
sniegšanai”

Gaidīšanas laiks 
rindā bez iepriekšēja 
pieraksta 

Datums, uz kuru šobrīd 
tiek pierakstīti klienti pases 
vai personas apliecības 
pieteikuma noformēšanai

Vidējais – 10 min.; 
Maksimālais – 30 min.

Pieprasītais

Pirmssvētku dienās darba laiku attiecī-
gi saīsina par vienu stundu.

Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa 
likmei, valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātās iemaksas jāmaksā par katru darbi-
nieku

Valsts ieņēmumu dienests (VID) at-
gādina, ka, sākot ar 2017. gadu, Mikrouz-
ņēmumu nodokļa likme tiek samazināta 
līdz 5 procentiem, un saskaņā ar likumu 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” par 
katru mikrouzņēmuma darbinieku ir jāveic 
obligātās iemaksas no obligāto iemaksu 
objekta, kas nevar būt mazāks par trīs ce-
turtdaļām no Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēneša darba algas (380 EUR) 
apmēra. 

Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma 
darbiniekam aprēķina, piemērojot obligā-
to iemaksu likmi, kāda ir noteikta darba 
ņēmējam un darba devējam (vispārējā 
gadījumā 34,09 %).

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātā-
jam – darba devējam –, ja tas atteiksies no 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja sta-
tusa, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016. 
gada 1. decembrim rakstiski informēt sa-
vus darbiniekus, ka ar 2017. gadu pirms 
algotā darba ienākuma izmaksāšanas no 
tā tiks ieturēts algas nodoklis un veiktas 
obligātās iemaksas likumā „Par valsts so-
ciālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā. 

Atgādinām, ka mikrouzņēmumu no-
dokļa maksātājam ir iespēja mainīt izrau-
dzīto nodokļa maksātāja statusu un kļūt 
attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāju vai uzņēmumu ienākuma no-
dokļa maksātāju. Atteikties no mikrouzņē-
mumu nodokļa maksātāja statusa var līdz 
2016. gada 15. decembrim, iesniedzot 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS) brīvā formā rakstītu pieteikumu. 
Savukārt pieteikties citam nodokļu mak-
sāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā 
laikā iesniedzot VID Elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā (EDS) brīvā formā rakstītu 
pieteikumu. Pieteikumus VID joprojām var 
sūtīt arī pa pastu.

Plašāka informācija par mikrouzņē-
mumu nodokli pieejama VID tīmekļa viet-
nē sadaļā „Nodokļi” – „Mikrouzņēmumu 
nodoklis”.

Informācija par citiem nodokļa mak-
sāšanas režīmiem ir pieejama VID tīmekļa 
vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „Pirmie soļi 
topošajiem uzņēmējiem” vai „Saimniecis-
kās darbības veicēji”. 

Detalizēta informācija par minimālo 
obligāto iemaksu veikšanu mikrouzņēmu-
mu nodokļa maksātājam ir pieejama VID 
tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „No-
dokļi” – „Mikrouzņēmumu nodoklis” – „In-
formatīvie un metodiskie materiāli” – „Mi-
nimālās valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas darba devējam – mik-
rouzņēmumu nodokļa maksātājam”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas 
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ik-
vienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai 
arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļa 
vietnes sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 
26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

Lauku atbalsta dienests izsludina pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā 
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā 
un meža dzīvotspējas uzlabošanā. Projek-
tu iesniegumu pieņemšana notiks no šā 
gada 15. decembra līdz nākamā gada 16. 
janvārim. Pasākumā pieejamais kopējais 
publiskais fi nansējums ir 7 miljoni euro.

Atbalstam varēs pieteikties 3 apakš-
pasākumos:

-) Meža ieaudzēšana – varēs pieteik-
ties meža ieaudzēšanas un kopšanas 
aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes 
papildināšanai un kopšanai. Kopējais pie-
ejamais fi nansējums –1,5 miljoni euro;

-) Meža ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana – 
atbalstu piešķir par meža atjaunošanu pla-
tībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienes-
ta  atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks 
vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ 
mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā 
mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais 

fi nansējums – 0,5 miljoni euro;
-) Ieguldījumi meža ekosistēmu no-

turības un ekoloģiskās vērtības uzlaboša-
nai-atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, 
neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdo-
šās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu 
mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgz-
nas sugu mežaudzēs. Pieejamais fi nansē-
jums 5 miljoni euro.

 Meža ieaudzēšanai pretendents plā-
nošanas periodā var pretendēt uz atbalstu 
ne vairāk kā 10 ha platībā. Atbalstu ieau-
dzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši 
pasākumu plānam var saņemt trīs reizes 
piecu gadu periodā.

 Projektu iesniegumi jāiesniedz, iz-
mantojot LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu vai ievērojot Elektronisko doku-
mentu likumu, vai personīgi LAD reģionā-
lajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD 
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā Rīgā.

   Materiāli no žurnāla „Agrotops”  
 Novada LAK Janīna Grudule

Atbalsts mežsaimniecībā
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novembrī Varakļānu kultūras 18. 
namā notika Latvijas 98. gadadienai 
veltīts sarīkojums „Rakstos mana tēvu 
zeme”. Pasākuma ietvaros tika sumināti 
Varakļānu novada goda pilsoņi Anna 
STRODE, Marija MADŽULE, Valērija SO-
LOZEMNIECE un šogad cienījamo dāmu 
pulciņam piebiedrojās vēl viens kultūras 
gaismas nesējs ne tikai Varakļānu 
novadā, bet plaši pazīstams gan visā 
Latgalē, gan Latvijā, profesionāls 
kordiriģents – Jānis GRUDULS. 

Varakļānu novada Goda pilsoņa 
Jāņa Grudula ieraksts Goda grāmatā:

Turies, dziesma! Un tālāk ziedi!
Turies, tauta!  Un dziedi, vēl dziedi!
  (M. Bārbale)
Katram no mums sirdī ir sava dzies-

ma, jo mūsu sirdis pieder dziesmai. Tādēļ 
mēs dziedam vienatnē, dziedam korī un 
laiku pa laikam tūkstošbalsīgajā kopkorī – 
Dziesmu svētkos. Apbrīnojams ir kopējās 
dziesmas spēks vienot un apgarot mūs – 
tik dažādus un daudzveidīgus. Mēs esam 
spējīgi vienoties kopējā dziesmā, lai 
sauktu un celtu Gaismas pili no pazemes 
dzīlēm, vienoties kopējā lūgšanā par tau-
tas brīvību un neatkarību.

Kad cilvēks dzied, viņš top stiprāks 
un labāks, viņš izstaro gaismu. Mēs visi 
savās sirdīs esam virzīti uz augšu. Mūsu 
dzīvē darbs un skaistums, daba un 
dvēsele savijas kā ziedi Jāņu vainagā, 
bez kura nav zāļu vakara, nav lūgšanas, 
nav Dziesmu svētku. Dziesma ir mūsu 
tautas brīvība, ar dziesmu mēs atguvām 
brīvību. Ar dziesmu un gavilēm lai ieejam 
Latvijas simtgadē! Ar dziesmu mēs esam 
stipri un mūžīgi.

Lai ik darbs, ko ikdienā darām, 
nes gandarījumu mums pašiem, un 
labās emocijas, kas ir mūsos, dāvinām 
līdzcilvēkiem.  Izvirziet mērķus un tos 
sasniedziet! Bet, sasnieguši  virsotnes, 
atgriezieties mājās! Un esiet  gandarīti, 
ka dzīve nav izkaisīta vējā, bet dimdējusi 
darbos un dziesmās.

Jānis Gruduls

RAKSTOS MANA TĒVU ZEME

Kā jau ierasts, svētkos tika pasniegti 
arī domes atzinības raksti un pateicības 
cilvēkiem, kas ar savu darbu darījuši 
gaišāku līdzcilvēku ikdienas dzīvi, 
neatlaidīgi un ar lielu atbildības sajūtu 
veic savus uzticētos darba pienākumus, 
kā arī godināja tos varakļāniešus, kuri 
popularizējuši savu novadu pat aiz mūsu 
valsts robežām. Arī šogad neizpalika jau 
iedibinātā tradīcija – tieši Valsts svētkos 
sumināt  konkursa „Varakļānu novada 
sakoptākā sēta 2016” laureātus.

Pasākuma apmeklētāji varēja baudīt 
koncertprogrammu vīru vokālā ansambļa 
„DIŽBRĀĻI” izpildījumā. Sirsnīgs paldies 
par dalību svētku koncertā:

pūtēju orķestrim „DEKŠĀRES”, tā • 
mākslinieciskajam vadītājam – An-
drim Vīksnam, kā arī personīgi Jānim 
Benislavskim; 
Murmastienes KC vokālajam ansam-• 
blis „Fantāzija” un vadītājai Teresijai 
Pelšai;
 Varakļānu novada jauniešiem – Ērikai • 
Kančai, Līvai Leitānei-Škēlei, Armīnam 
Apeinam, kā arī ikvienam pašvaldības 
un KN darbiniekam par aktīvu dalību 
pasākuma tapšanā.

Godinām 
labākos no labākajiem

A/S „Swedbank” balva „Gada sko-
lotājs 2016”  piešķirta Varakļānu vi-
dusskolas direktora vietniecei mācību 
darbā – Anitai SALENIECEI 

Anita Saleniece daudzus gadus 
profesionāli nodrošina kvalitatīvu mā-
cību procesa norisi skolā un Varakļānu 
novadā, veiksmīgi vada mācību priekš-

 Domes priekšsēdētājs Māris Justs 
sveic Anitu Salenieci.

Jānis Gruduls.

metu metodisko apvienību darbu un re-
gulāri informē pedagogus par novitātēm 
un aktualitātēm izglītībā.

Vadot latviešu valodas un kultūras 
vēstures stundas, izmanto inovatīvās 
mācību metodes un jaunākās IT tehno-
loģijas, rosinot skolēnus domāt, analizēt 
un izzināt. Motivē skolēnus radoši piln-
veidoties, izstrādājot zinātniski pētnie-
ciskos darbus. 

Novērtē mūžizglītības nozīmi ikviena 
cilvēka dzīvē, darbā, liekot uzsvaru uz 
sadarbību starp vecākiem, skolotājiem, 
bērniem un pašvaldību.

Zemnieku saimniecība „PIEKAL-
NES” Kaspars Broks

Kaspars ir pārņēmis vecāku izvei-
doto saimniecību un turpina saimniekot 
laukos, paplašinot gan zemes platības, 
gan ražošanas apjomus. „Piekalnes” ir 
bioloģiskā saimniecība, kurā apstrādā 

Varakļānu novada Goda pilsoņi 
Marija Madžule, Valērija Solozemniece, Anna Strode.
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100 ha zemes. Saimniecībā attīstīta pie-
na lopkopība, graudkopība, cietes kartu-
peļu audzēšana. Lai varētu efektīvākam 
darboties un turpinātu  attīstīt saimnie-
cību, iegādātu jaunu tehniku, Kaspars ir 
sekmīgi startējis uz ES atbalstu kā jau-
nais lauksaimnieks.

Piemājas saimniecība „RUDZUPU-
ĶES” Aivars Pušmucāns.

Aivars ir jauns, bet ar nopietniem 
mērķiem apveltīts lauksaimnieks, kurš 
iet vecāku pēdās, turpinot strādāt vecā-
ku saimniecībā un attīstīt to. Plānu un 
ieceru ir daudz – nepieciešamā tehnika 
zemes apstrādei un lopbarības sagata-
vošanai. Arī šinī saimniecībā strādā ar 
bioloģiskās saimniekošanas 
metodēm. Piesaistīti ES līdzek-
ļi projektā mazo saimniecību 
pārstrukturizēšanā un attīstībā. 
Pašreiz Aivara aprūpē ir 50 ha 
zemes. Saimniecības pamats 
ir piena lopkopība. Jaunietis ir 
apņēmības pilns darboties un 
paplašināt saimniecības ražo-
šanas apjomus. 

SIA „LATGALES GRANU-
LAS” Āris Sparāns.

SIA „Latgales granulas” 
darbu uzsāka tikai šā gada 
sākumā. Ilgus gadus bijušās 
Linu fabrikas ražošanas telpas 
stāvēja neapsaimniekotas, iz-
laupītas, nesošās konstrukcijas 
bojātas. Pirms 3 gadiem tika uzsākts 
galvenās ēkas remonts, atjaunota vēstu-
riskā fasāde.

Lai uzņēmums varētu darboties, ie-
gādātas modernas iekārtas, ko apkalpo 
8 darbinieki. Ražošanas atlikumi tiek 
pārvērsti granulās, kas ir ekoloģiski tīrs, 
videi draudzīgs kurināmais. Līdz ar šī uz-
ņēmuma darbības sākumu sakārtotāka 
ir mūsu pilsētiņas apkārtējā vide, iedzī-
votāji raduši arī  jaunas darbavietas.

LIDIJA JOSTSONE
Jau 20 gadus Lidija pašaizliedzīgi 

rūpējas par maznodrošinātajām ģime-
nēm, vientuļajiem pensionāriem un bēr-
niem. Sadarbojoties ar sociālās palīdzī-
bas organizācijām – „Sarkanā Krusta” 
biedrību, „Svētā Jāņa palīdzība”, labdarī-
bas veikaliem, Diakonijas centru, organi-
zāciju „Glābiet bērnus”, Rietumu banku 
u.c., viņa sagādājusi humānās palīdzī-
bas preces – mēbeles, medikamentus, 
kancelejas un pārtikas preces, apģērbus 
un apavus. Nenogurstoši un nesavtīgi 
viņa ir centusies uzlabot novada iedzī-
votāju sadzīves iespējas, iepriecinājusi 
ar dāvanām bērnus, sociālā centra un 
pansionāta iemītniekus, vientuļos pen-
sionārus. Lidijas Jostsones dzīves moto: 

būt sabiedrībai un cilvēkiem vajadzīgai, 
dāvāt prieku citiem.

ANNA KLUŠA 
Stirnienes feldšerpunktā 39 gadus 

nostrādājusi – atsaucīga un sirsnīga, 
erudīta un dzīvesgudra. Apkaimes ie-
dzīvotāju iemīļota mediķe, vecākās pa-
audzes cilvēki viņu mīļi sauc par feldšeri 
Anniņu. Viņas zināšanas un prasmīgās 
rokas daudziem sniegušas pirmo palī-
dzību un veselības aprūpi. Mūža garu-
mā veikts ārsta palīga ikdienas darbs, 
un daudzkārt labākās zāles slimniekam 
bijis labs vārds. Nav saskaitāmi lauku 
teritorijā kājām pārstaigātie un ar velosi-
pēdu brauktie kilometri, lai dotos mājas 
vizītēs, lai rūpētos par cilvēkam dārgāko 
– veselību un dzīvību.

INTA SUHAČEVA
Ilggadēja darbiniece ar lielu darba 

pieredzi. Viņa ļoti precīzi pārzināja visu 
uzticēto amatu specifi ku un darba pie-

Svētku dalībnieki 
pēc pasākuma.

nākumus veica ar ļoti augstu atbildības 
sajūtu. Inta ir cilvēks, uz kuru darbabied-
ri vienmēr un jebkuros apstākļos droši 
var paļauties. Atsaucīga, izpalīdzīga, ko-
munikabla kolēģe un darbiniece

ANDREJS MĀLNIEKS
Šoferis ar vairāk kā 50 gadu darba 

stāžu. Ar lielu atbildības sajūtu izturējies 
pret saviem darba pienākumiem, pre-
cīzs, mērķtiecīgs, punktuāls. Droši vien 
tuvākā apkaimē nav par Andreju labā-
ka ceļu un maģistrāļu pazinēja, jo savā 
ikdienas darbā ar autobusu izbraukājis 
visu valsti, novadu novadus, tuvējos un 
tālākos ciemus. Andrejs perfekti pārzina 
Rīgas ielu krustojumus, precīzi zina, kā 
aizbraukt uz kādu no Latvijas muzejiem, 
ievērojamākajām vietām, dabas takām 
vai sacensību vietām.

Līga, Varakļānu KN
Foto – Gita Elksnīte

Āris Sparāns.

 Draugi sveic Lidiju Jostsoni.

 Inta 
Suhačeva.

Kaspars Broks.
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Lāčplēša diena Varakļānos
11. novembrī Varakļānu KN aicināja 

visus uz Lāčplēša dienai veltīto tradicionā-
lo lāpu gājienu un Latvijas brīvības cīnītāju 
godināšanas pasākumu. 

 Pie Varakļānu kultūras nama, pulcē-
joties lāpu gājienam, apmeklētāji varēja 
baudīt karavīru dziesmas folkgrupas „RŪ-
ŽUPIS VEIRI” izpildījumā, kā arī klausīties 
latviešu autoru prozas un dzejas kompozī-
cijas, kas veltītas strēlnieku tēmai, vērojot 
sveču gaismiņām sniegā atveidoto Latvi-
jas kontūru.

Ikviens pasākuma apmeklētājs tika 
aicināts piedalīties lāpu gājienā no Vara-
kļānu kultūras nama līdz Varakļānu pilsē-
tas kapiem, kur pie Latvijas atbrīvošanas 
cīņās kritušo pieminekļa notika atceres 
brīdis. 

Patiess prieks, ka šinī pasākumā pie-
dalījās mūsu Tēvzemes sardze – zemes-
sardzes vīri, kā arī jaunsargi.

Īpašs prieks par ģimenēm ar maziem 
bērniem, kuri audzina patriotismu savās 
ģimenēs, paldies tiem, kuri spēja pulcēt 
kopā pat veselus domubiedru  kolektīvus 
un, spītējot salam, devās gājienā, dziedot 
karavīru un strēlnieku dziesmas.

Neaizmirstams un saviļņojošs šis 
brīdis bija  visiem tiem jauniešiem, kuri 
nodeva svinīgo zvērestu un tika uzņemti 
jaunsardzes rindās.

 Piemiņas brīdī visus klātesošos uzru-
nāja Varakļānu novada domes priekšsē-
dētājs Māris Justs, kā arī Luterāņu drau-
dzes mācītājs Āris Kronbergs, kuri savās 
uzrunās aicināja neaizmirst par tiem, kas 
cīnījās par mūsu šīsdienas brīvību, kuri 
atdeva pašu dārgāko – savu dzīvību par 

savu zemi, savu valsti, savu tautu. Par 
mūsu iespēju dzīvot pašiem savā brīvā 
Latvijā. 

Bez pagātnes nav un nevar būt nākot-
nes, par to, ka mēs esam un būsim, par to, 
ka mēs atceramies un neaizmirstam savas 
saknes, savu vēsturi, liecināja patriotiskās 
dziesmas, ko izdziedāja „Rūžupis veiri” un 

tie svecīšu simti, kas piemiņas brīža noslē-
gumā sagūla uz karavīru atdusas vietas 
un pie pieminekļa. 

Sirsnīgs paldies par atsaucību un at-
balstu visiem, kas piedalījās pasākumā. 

Līga, Varakļānu KN
Foto – Gita Elksnīte

Laureātu godināšana 
notika LBB gada noslē-
guma pasākumā š.g. 3. 
decembrī Vecbebru profe-
sionālajā vidusskolā. Jau 
septīto reizi tika godināti 
konkursa „Gada biškopis” 
laureāti četrās nominācijās: 
„Gada biškopis ražošanā”, 
„Gada biškopis sabiedrībā”, 
„Gada sakoptākā drava” un 
„Gada jaunais biškopis”.

„Gada biškopis ražoša-
nā” katru gadu ir nozīmīgā-
kā nominācija. Šogad titulu 
ieguva Z/s „Trešdaļnieki” 
saimnieki Evita un Aigars 
Caunes no Varakļānu no-
vada, kuri apkopj vairāk kā 
200 bišu saimes. Dravas pa-
matnovietne atrodas bitēm 
piemērotā vietā, Garanču 

Godināti konkursa „Gada biškopis” laureāti

Konkursa „Gada biškopis” laureāti.

purva malā, un bites ganās 
Lubāna mitrājā – dabas parka 
un dabas lieguma teritorijā.

Nesen uzcelta un tuvo-
jas pabeigšanai jauna dravas 
māja. Evita un Aigars ar bitēm 
darbojas jau ceturtdaļu gad-
simta, un šajā laikā uzkrāta 
liela pieredze. Evitai bišu 
prasmes mantotas no vectē-
va, bet Aigars bijis pilsētnieks, 
biškopību sācis no nulles. Bet 
šobrīd – ne tikai bites kopj, 
bet arī pats gatavo stropus.

Informāciju sagatavoja:
Juris Šteiselis, Līga Lapiņa
Latvijas Biškopības biedrība

Tālr.: 25902500
Informācija no LBB 

mājas lapas
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Piedzīvot Ziemassvētkus… Dīvkolpōjumu korteiba 
Varakļānūs

2016. goda decembrī
2017. goda janvārī

18.12. IV ADVENTA un III MĒNE-
ŠA SVĀTDĪNA

sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 
Kristaceļš

Rūžukrūni dzīdos: Bernānu, Ičau-
nīku s. t.

24.12. – sastdīna – KRISTUS 
DZIMŠONAS SVĀTKU – VIGILIJA

Sv. Mise 8:00 nanūtiks! – Ticeigim 
gavēns un attureiba nu gaļas ēdīnim 
nav saistūša.

19:30 – Zīmassvātku dzīsmu kon-
certs un GRĀKSYUDZE jau nu plkst. 
18:00!!!!

GANEŅU SV. MISE plkst. 20:00
25.12. IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA – 

KRISTUS DZIMŠONAS SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 – 

šudin attureiba nu gaļas iedīnim nav 
saistūša

Rūžukrūni dzīdos: Pušču un Dar-
vinīku s.t. – (Ziedojumi diecēžu kūri-
jām)

26.12. – pirmdīna – II ZĪMAS 
SVĀTKI – SV. STEFANA  – PYRMMŪ-
CEKĻA SVĀTKI

sv. Mise plkst. 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Mežatūču, Ar-

mušku, Brangovas  s.t.
27.12. oturdiena –  sv. Ģimenes – 

Jezus, Marijas un Jezupa svātki
sv. Mises plkst. – 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Dekšāru, Laz-

dinīku s.t.
31.12. – sastdīna – VACO GODA 

PĀDEJO DĪNA 
Sv. Mise 8:00 nanūtiks! 
sv. Mise plkst. 18:00 – Dīvs mēs 

Tevi slavējam: Pateiceibas dīvkolpo-
jums par aizvadeitū godu:

VYSS DĪVA GŪDAM! 
01.01.2017. – I MĒNEŠA SVĀT-

DĪNA – Vissv. Jaunova Marija, Dieva 
Māte – obligatos svineibas +

Sv. Mises plkst. 9:00 un – Veni 
creator Spiritus – 11:00

Rūžukrūni dz īdos: Atspokas s. t.
06.01.2017. – pīktdīna – TREJU 

ĶĒNEŅU DĪNA – OBLIGĀTŌS SVINE-
IBYS +

Sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00 – 
kreita, vīraka un dōrgmetālu svēteišo-
na.

Rūžukrūni dzīdōs: Apšu Veipu, 
Tyltagola un Šķēļu s.t.

Cik svinīga sajūta ir sirdī un cik pār-
domu pilns ir brīdis, kad visi kopā sagai-
dām Kristus piedzimšanas svētkus! Lū-
kojoties uz aizdegtajām svecēm, dziedot 
dziesmas, kuras daudzus no jums pava-
da jau no mazām dienām, sastopoties ar 
mirdzošajām, nopietnajām un prieka pil-
najām acīm, cauri sirdij iziet netveramas 
izjūtas.

Kad cilvēkiem jautā, ar ko viņiem 
saistās Ziemsvētki, viņi visbiežāk runā 
par mājām. Ziemsvētkos vistuvākie cilvē-
ki cenšas būt kopā kādā siltā, no tumsas, 
vientulības un svešiem skatieniem pasar-
gātā vietā, kur ir saskaņa, mīlestība, dro-
šības sajūta un miers. Ziemsvētku vakars 
palīdz aizmirst raizes, vismaz uz laiku 
pārvarēt atsvešinātību un nolikt priekš-
plānā labāko mūsu attiecībās.

Ziemsvētku vakarā mēģinām kaut uz 
brīdi radīt īstas mājas. Ne vien miesai, arī 
dvēselei. Tam ir vesels rituāls — cilvēki 
ienes savos mitekļos eglītes, iz grezno, 
noliek zem tās dāvanas, iededz svecītes.

Tomēr šie Ziemsvētku simboli runā 
arī par īslaicību. Svecītes izdeg, skujas 
nobirst, dāvanu prieku pārklāj piera-
dums. No Ziemsvētku oāzes jāatgriežas 
ikdienas tuksnesī, kur cits citu sāpinām 
un liekam vilties, kur spiež dzīves sma-
gums un ilgotākie sapņi bieži paliek ne-
sasniedzami.

Dieva principiālā atbilde uz mūsu 
ilgām pēc mājām ir Kristus piedzimša-
na. Ziemsvētku vakars palīdz uz brīdi 
aizmirst problēmas. Kristus piedzima, 
lai tās mums palīdzētu atrisinātu. Viņš 
atnāca pasaulē pie zūdošiem cilvēkiem, 
trausliem un iznīcīgiem, lai ar Viņu mēs 
iegūtu mājas, kas nepazūd, dzīvi, kas ne-

nospiež, at tiecības, kas nepieviļ.
Mūsu sāpēm ir tūkstoš seju, bet tikai 

viens pats avots — tālums no Dieva. Kad 
esam tālu no Dieva, dzīve sāk plaisāt un 
jukt visneiedomājamākos veidos, tā ka 
var apmulst un neatrast izeju. Taču to la-
bot var vienā un vienīgā veidā — novēr-
šot cēloni, tuvojoties Dievam.

Kristus piedzima, lai no dažādajiem 
ceļiem un sētmalām mūs atvestu Dieva 
rokās, pie Viņa piedodošās un mīlošās 
Tēva sirds. Tur, kur viss atrod atrisinājumu 
un iegūst mūžīgu jēgu. Tur, kur patiešām 
ir mājas.

Piedzīvot Ziemsvētkus nozīmē pil-
nīgākajā un patiesākajā nozīmē realizēt 
sevi. Mēs taču sevi nemaz nepazīstam, 
mēs nemaz nezinām, ko spējam un kā-
pēc šeit esam, kamēr neesam, Kristus 
pacelti, atspīdējuši viņa gaismā. Tad mēs 
esam tie, kam esam dzimuši. Un, kas nav 
mazāk svarīgi — Kristus ir apsolījis, ka 
neviens neko nevar izraut no viņa rokas.

Ziemsvētkos Dievs dāvina mums to, 
kas Viņam ir visdārgākais un mums vis-
vajadzīgākais, savu Dēlu.

Viņš neprasa atlīdzību un neprasa 
nopelnus, tomēr vēlas, lai mēs, Kristum 
uzticēdamies, ļaujam sevi darīt par viņa 
atspīdumu.

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos, 
Jēzus Kristus dzimšanas dienā un 

daudz laimes vēlu 
Jaunajā 2017. gadā!

Āris Kronbergs 
LELB mācītājs Ludzas, Rēzeknes, 

Varakļānu un Viļānu draudzēs

MURMASTIENES PAGASTA 
NOVADPĒTNIECĪBAS  KABINETĀ

08.10.2016. – 15.01.2017.

APSKATĀMA
TAGADĒJĀS SKOLAS

50 GADU JUBILEJAI  VELTĪTĀ 
(1982./83. G. IZL.ABSOLVENTA)

MĀKSLINIEKA

DAIŅA OZOLIŅA
DARBU

(GLEZNAS, ZĪMĒJUMI)

I  Z  S  T  Ā  D  E

APSKATĀMI  ARĪ ALBŪMI PAR 
TAGADĒJĀS SKOLAS DZĪVI 50 

GADOS, SALIDOJUMU ALBŪMI AR 
FOTOGRĀFIJĀM U.C.
NPK-A FONDU MAT.

OTRDIENĀS

„Gods Dievam augstībā, un miers virs 
zemes, un cilvēkiem labs prāts.”
   Lk. 2:14 

Esiet laipni gaidīti dievkalpojumos un 
pasākumos

Varakļānu Sv. Krusta 

evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā 
18. decembrī plkst. 10:00,

 Ceturtās Adventes dievkalpojums
   24. decembrī plkst. 18:00

 Kristus Piedzimšanas svētku 
dievkalpojums

26. decembrī plkst. 10:00 
 2. Ziemassvētku dievkalpojums. 

Kristības un Iesvētības
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Šogad Latvija svin Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 98. gadadienu. Ik 
gadus šajā dienā notiek plaši svinību 
pasākumi, ieskaitot Saeimas sēdi, svēt-
ku koncertu, ziedu nolikšanu pie Brīvības 
pieminekļa, parādi un salūtu.

Arī mūsu pansionātā šī svētku no-
skaņa tika iedzīvināta 16. novembrī ar 
mūsu bērnudārza bērnu rādītu priekšne-
sumu „Mana Latvija”. Ar tautasdziesmas 
vārdiem: ”Skaista mana tēvu zeme, par 
visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, zili 
jūras ūdentiņi”, apsveikumu senioriem 
Valsts svētkos iesāk metodiķe Aija. Ar 
šo svētku noskaņu mēs domās no jauna 
tiekam aizvesti tālajā 1918. gada 18. no-
vembra svētku priekšvakarā. Par to, kāda 
emocionālā gaisotne pilsētas II teātrī val-
dīja toreiz, stāsta lielā notikuma aculieci-
nieks – teātra darbinieks un žurnālists Ar-
turs Bērziņš. „Jaunāko Ziņu” publikācijā 
„Vēsturiskajā brīdī” viņš raksta: „Jau ap 
pulksten trijiem ieejas kartes dabūjušie 
partiju darbinieki un biedri ar dziļu nopiet-
nību sejā devās uz Latvju operas namu. 
Pie durvīm stāv nostādīti goda sargi. Te-
ātra foajē pilns ļaužu. Gaidas lasāmas 
katrā sejā. Mūsu tautai arī pienācis sest-
dienas vakars. Rīt ir svētdiena, rīt sākas 
jauna dzīve. Drīz vien pāri visai skatuvei 
izritināts sarkanbaltsarkanais karogs, un 
dižais brīdis klāt: „Atskan jūsmīgi aplausi. 
Parādās Tautas padome. Pašā priekšga-
lā iet ministru prezidents Kārlis Ulmanis. 
(..) Pieceļas Zemgals. Viņš pirmais runā 
lielajā vēsturiskā brīdī. Latvju zemnieka 
spēks ir runātājā pašā un viņa vārdos. Tie 
ir vienkārši un īsi. Bet tie atstāj iespaidu. 
„Klātesošos pārņēmusi liela sajūsma. 
Daudzi raudājuši. „Svinīgs un neaizmirs-
tams brīdis! (..) Un kad atkal atdarījās dur-
vis, lai palaistu brīvās Latvijas pilsoņus, 
tad priekā visi viens otram uzsmaidīja, un 
veci vīri bija kļuvuši jauni. Sveicinājās ar 
nepazīstamiem, sirsnīgi vēlēja laimes un 
nebija nevienas sejas, uz kuras nerotātos 
smaidi.”

Arī mūsu katra sirdī priekšnesuma 

laikā uzplaiksnī patriotisks prieks par 
savu Tēvzemi, par mūsu mīļoto Latviju. 
Tas manāms katrā cilvēka sejā – gan 
pieaugušajos, gan mazajos bērnos. Kat-
ram pie krūtīm piesprausta sarkanbalt-

sarkanā lentīte un sejās 
mirdzošs lepnums. Visas 
bērnudārza grupiņas ga-
tavojušās šiem lielajiem 
svētkiem. Tiek skandētas 
tautasdziesmas, dejotas 
tautas dejas. Kā Valsts 
dzimšanas dienas apsvei-
kumu grupiņa „Ābolītis” 
senioriem pasniedz pašu 
zīmētu zīmējumu: „Mana 
Latvija.” No senioru sejām 
plūst silti smaidi un patiess 
prieks par svētku radīto 
noskaņu, ko dāvājušas 
bērnu mazās sirsniņas. 
Pansionāta senioru vārdā 
izsaku sirsnīgu pateicību 
vadītajai Ilgai, metodiķei 
Aijai, mūzikas skolotājai 
Līvai, visu grupiņu skolo-
tājiem un skolotāju palī-
giem.

Novēlu mums visiem 
no sirds mīlēt savu Tēvze-
mi, rūpēties un sargāt to, 
jo mums ir dots tik daudz 
– mūsu valoda, tautas-
dziesmas, darba tikums, 
garīgais mantojums un 
senču tradīcijas!

Mūsmāju cilvēku vār-
dā novēlu visiem klusu 
un svētīgu Adventa laiku, 
gaišus un priecīgus Zie-

massvētkus, jo Ziemassvētkos pie mums 
ir atnākusi pati Mīlestība!

Sociālais darbinieks Daiga

 Pansionāta iemītnieki Valsts svētku noskaņā.
Pirmajā rindā no kreisās: Janīna, Pēteris, Paulīna, Agris, Anna, Genovefa, 

Broņislava.
Otrajā rindā no kreisās: Helēna, sociālais darbinieks Daiga, Amālija, Anna, 

Agnese, aprūpētāja Genovefa, Elza, Arnolds, Ļubova, Aleksandrs.

Dievs, svētī Latviju!
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu!
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē!
 /Velta Toma/

Bērnudārza meiteņu ansamblis.

Bērnudārza zēnu ansamblis.
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Ekskursija uz Rīgu
Mēs, 7.a klases skolēni, 

vecāki un audzinātāja, 17. no-
vembrī devāmies ekskursijā uz 
Rīgu. Kā pirmo apmeklējām 
Motormuzeju. Pēc rekonstruk-
cijas Rīgas Motormuzejs ir ie-
guvis kvalitatīvas ekspozīcijas 
telpas, ērtu un patīkamu vidi,  
arī jaunu, interaktīvu ekspo-
zīciju. Ekspozīcija izvietota 3  
stāvos. Motormuzejs vāc, sa-
glabā, restaurē un popularizē 
senos spēkratus.

Pusdienas ieturējām at-
pūtas centrā „Lido”. Jāteic, ka 
daži tur bija pirmo reizi.

Tad devāmies uz „Rīga Plaza”  Multi-
kino „Fantastiskās būtnes”.

Vakarpusē  devāmies uz Vecrīgu, lai 
skatītos „Staro Rīga”. „Staro Rīga" bija ap-
lūkojami unikāli gaismas mākslas objekti. 
Uz īpaši izgaismotajām namu fasādēm un 
citiem objektiem varēja apskatīt dažādās 
tehnikās veidotus mākslas objektus un 
gaismu izrādes, rosinot ieraudzīt pazīsta-

Š.g.12. novem-
brī Madonas novad-
pētniecības muzeja 
izstāžu zālē notika 
ikgadējais pārno-
vadu Stāstnieku 
konkurss „Teci, teci, 
valodiņa”. Stāstnie-
ku konkursa mēr-
ķis ir stāstīšanas 
tradīciju atjaunoša-
na, uzturēšana un 
attīstīšana, aktīvi 
iesaistoties tautas 
mūsdienu mutvārdu 
kultūrā. No Varakļā-
nu vidusskolas šajā konkursā piedalījās 
2 skolnieki – Haralds Meiers (6. kl.) un 
Robijs Lūkass Mālnieks (7. kl.). No visiem 
konkursa trijiem uzdevumiem visintere-
santākais bija tas, ka dalībniekam jāstāsta 
neparasts gadījums no vecāku, radinieku 
vai savas dzīves. Robijs aizrautīgi vēstīja, 
kā viņa tēta ģimenē tika gaidīts  3. bērns 
un kā padomju gados to slēpa. Šo atmiņu 
epizodi spilgti atcerējās un ieteica stāsīt 
tētis Ģirts.Tas bija aizraujošs stāstījums. 
Savukārt Haralds atcerējās savu pirmo 
solo koncertu triju gadu vecumā, kurā viņš 
uzstājās ar ģitāru gaļas dēļa izskatā un 
dziedāja dziesmu „Cāļus skaita rudenī”. 
Uz fi nālu Rīgā šoreiz brauca Robijs, bet 
Haraldam pietrūka tikai dažu punktu, lai 
varētu doties līdz. Fināls notika Rīgā, Lat-
viešu biedrības namā, 26. novembrī. 7. – 
12. kl. grupā Robijs ieguva Dižā stāstnieka 
titulu un 1. pakāpes diplomu. Apsveicam!

Paldies Robija mammai un tētim par 
atbalstu!

Aija Caune

Teci, teci, valodiņa

mas Rīgas pilsētas vietas jaunā gaismā.
Paldies par dāvāto iespēju piedzīvot 

šo interesanto dienu Linarda vecākiem. 
Paldies Robija mammai par viktorīnu un 
balvām. Mūsu ekskusijā piedalījās arī 6 
skolēnu mammas, paldies par kopā pava-
dīto patīkamo laiku.

Paldies jaukajam šoferītim Jāzepam 
no fi rmas „Ripo”. Ekskursija bija lieliska.

7.a klases skolēni

1. decembra rīts Varakļānu vidussko-
las 2. klases skolēniem bija īpašs, jo pie 
mums ciemojās klasesbiedrenes Alitas 
mamma Linda un vecmāmiņa Ruta, kurai 
puzuru izgatavošana ir viens no vaļas-
priekiem. 

Tā nu mēs visi kopā mācījāmies 
veidot puzuru no salmiem. Tuvojoties 
Ziemassvētkiem, ir jādomā tikai labas 
domas. Tāpēc katram salmiņam cauri iz-
vērām šo gaišo domu, kura noteikti pār-
vērtīsies brīnišķīgā Ziemassvētku sapnī. 
Negāja nemaz tik viegli, jo vajadzēja „ap-
bruņoties” ar pacietību. 

Taču – salmiņš pie salmiņa, mezgliņš 
pie mezgliņa un galarezultātā – puzurs 
gatavs! Atlika tikai izrotāt puzuru ar oran-
žajiem dzīpariņiem. 

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk!

Liels paldies Alitas mammai un vec-
mammai par sniegtajām iemaņām puzu-
ru izgatavošanā. Visiem – priecīgus un 
gaišus Ziemassvētkus!

Kas ir puzuris? 
Kāpēc tāds ir vajadzīgs? 
Vai tas ir sapņu ķērājs?
Oooo...Kā tādu var uztaisīt?
Šādi un vēl daudzi citi jautājumi at-

skanēja no ziņkārīgajiem Varakļānu vi-
dusskolas 3.b klases audzēkņiem. 

Puzuri ir vieni no senākajiem Ziemas 
saulgriežu rotājumiem, kuri greznojuši 
latviešu dzīves telpu. Tie tikuši darināti 
Ziemassvēktu gaidīšanas laikā. Senie lat-
vieši uzskatīja, ka tie sargā cilvēku, attīra 
telpu no negatīvām emocijām un sakārto 
domas. 

Arī mēs nolēmām tādus pagatavot. 
Darbs nebija viegls, toties galarezultāts – 
gandarījuma pilns.

Skolotājas Laura un Ilze
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Gada laiks
Atkal viens gads būs ierakstīts 

mūsu vēsturē. Gads aizsteidzies 
vēja spārniem pirmsskolā „Sprīdītis” 
darbā ar bērnu izglītošanu, sportošanu, 
pastaigām, rotaļām, svētku svinēšanām, 
koncertiem, saimnieciskajā darbībā – 
grupās, virtuvē, veļas mājā, dažādu telpu 
kosmētiskajiem remontiem un darbiem 
citās telpās.  Šajā gadā, kā katru gadu 
skolotājas un skolotāja palīgi ir  izglītoju-
šās un viss kolektīvs izbraucis ekskursijā 
pa Latviju, kā arī visi darbinieki izbaudījuši 
pelnīto atvaļinājumu.                                                                        

Mūsu bērni iepriecināja viens otru, 
ejot ķekatās, cepot kūciņas, svinot dzim-
šanas dienas, sacenšoties fi ziskajās akti-
vitātēs.  Arī vecākiem bija prieks par sa-
viem un citu vecāku bērniem, vērojot vi-
ņus tētu dienā, māmiņu dienā, vecmāmi-
ņu, vectētiņu dienā, teātra dienā, dziedot 
un dejojot dažādos novada koncertos. 
Lai arī bērniem būtu prieks – tika aicināti 
leļļu teātri, dažādi mākslinieki ar koncer-
tiem mūsu mazajiem pirmsskolniekiem, 
kā arī koncertēja bijušie bērnudārza au-
dzēkņi ar pedagogiem no mūzikas sko-
las, ciemojās un teātri rādīja Varakļānu 
skolas bērni ar pedagogiem.                                                                                                                                     

Gada nogalē ar Adventa koncertu 
mūs – pirmsskolas darbiniekus, bērnus 
un viņu vecākus – priecēja  mūzikas sko-
las audzēkņi un izaugušie bijušie bēr-
nudārza audzēkņi Līva Kanča, Armīns 
Apeins, Katrīna Spridzāne un Ērika Kan-
ča, kurus saorganizēja metodiķe Aija 
Apeine. Vēl tikai ZIEMASSVĒTKU eglīte 
un LAIMĪGU JAUNO GADU.                                                                                        

Tā gadam atvēlētais laiks iet uz bei-
gām, bet, atskatoties padarītajā – ļoti ra-
žīgs pirmsskolā. Vai visam pietika laika, 
vai tas bija veiksmīgs, laimīgs? – tas kat-
ram ir jāizvērtē pašam. Rodas jautājums: 
„Vai pārdomas par pagājušo gadu ko 
mainīs?” Noteikti – vecā gada izdarības 
paliks kā pieredze nākošajam gadam.                                                                                                                              

Horoskops  mums solīja, ka ugunīgā 
Pērtiķa gads var nest risinājumu daudzām 
problēmām. Un arī kritienu, iespējams, 
nebūs nemaz tik daudz... Pavisam bez 
muļķībām iztikt neizdosies. Katrā gadīju-
mā būtu pareizi, ja, pieņemot lēmumus, 
šajā gadā vismaz dažreiz tiktu septiņreiz 
nomērīts, pirms nogriezts. Vienīgi nelai-
me, ka Pērtiķis ir pārāk ātrs un kustīgs 
un bieži vien neatstāj pārāk daudz laika 
mērīšanai.  Vai tā bija?  Taču gads vēl nav 
galā. Vēl var paspēt – kaut ko labot, kaut 
ko neizdarītu izdarīt, palūgt piedošanu, 
piedot, izdarīt vai pateikt kādam ko labu,  
līdz ar to atbrīvojoties – katram būt laimī-
gam.                                                                                             

2017. – 
GAIĻA gada 

horoskops mums 
vēsta, ka – Gailim 

ir pašam savi priekš-
stati par to, kādai ir jābūt pasaules kār-
tībai, un viņš cenšas tos uzspiest citiem. 
Diemžēl Pērtiķa gadā notikumi ir bijuši 
gluži nevadāmi, tāpēc Gaiļa pūliņi visu 
sakārtot saskaņā ar saviem priekšstatiem 
pārvēršas galvenokārt tukšā runāšanā. 
Ne visi Gaiļi ar to samierinās, daži kļūst 
agresīvi un var nonākt gan visai nopiet-
nās fi nansiālās nepatikšanās, gan arī 
konfl iktā ar likumu. To vēl piedzīvosim...                                                                            

Tāpēc, izmantojot  iepriekšējā gadu 
pieredzi, mācīsimies iedzīvoties nākošajā 
gadā, mīlot savu darbu, savus draugus, 
ģimeni un bērnus… Esot laimīgi! Bet 
laimīgākie cilvēki pasaulē ir nevis tie, ku-
riem nav nekādu problēmu, bet gan tie, 
kuri ir iemācījušies sadzīvot ar lietām, kas 
nav perfektas! Lai tādi mēs būtu, mums ir 
nepieciešams LAIKS, bet laiks – tā ir dzī-
ve. Diemžēl laiks darbojas pretēji cilvēka 
gribai – kad mēs to vēlamies, tā trūkst, 
savukārt, kad laiks ir kā slogs – tā ir ne-
vajadzīgi daudz. Taču, neskatoties uz to, 
mēs mēdzam tērēt mums tik dārgo laiku 
bezjēdzīgām nodarbēm, bez kurām bez 
problēmām varētu iztikt. Mūsdienās ik-
katrs bieži vien ir saskāries ar populāro 
frāzi „Man nav laika!’’, tas nozīmē „Man 
ir citas prioritātes!’’ vai „Man nav laika 
tev!’’. Darot ko patīkamu un tīkamu sev 
un citiem, laiks atrodas, un tas skrien vēja 
spārniem... Lietderīgi izmantots laiks. Vai 
tā nav LAIME?                                                                                                                                

Brīžiem mēs nokļūstam spēcīgā vēt-
rā. Mēs nokļūstam sajūtu, emociju un iz-
jūtu brāzmās, un tās gāž mūs no kājām, 
ārda mūsu uzcelto mūri. Mums var palī-
dzēt tikai tie, kuriem ir laiks – kuri mūs mīl 
un kurus mēs mīlam. Vai tā nav MĪLES-
TĪBA?

Izbaudiet, atrodiet laiku katram dzī-
ves mirklim, veltiet uzmanību sev un sa-
viem bērniem, tuviniekiem – tālab mīliet, 
esiet mīlēti – LAIMĪGI!                                                                                                                   

Mieru, labestību, saticību Ziemas-
svētkos novēlu saviem tuvākajiem, kolē-
ģiem „Sprīdītī”, pansionātā „Varavīksne”, 
draugiem, Domes, novada iestāžu darbi-
niekiem un visiem novada iedzīvotājiem.    

Veselību, rosību, savaldību, veiksmi, 
asu prātu un labus darbus Jaunajā – 
2017. gadā!                                        

„Sprīdīša” un „Varavīksnes” vadītāja 
ILGA 

Murmastienes KC 
pieci Valsts svētki

Lācplēša dienas atskaņās un sagaidot 
valsts dzimšanas dienu, novembra viducītī 
pulcējāmies KC, lai svinētu svētkus. Svēt-
kos ar svinīgo koncertu mūs sveica dzie-
došā Tihovsku ģimene no Ludzas. Paldies 
par sirsnīgo un skanīgo koncertu!
Mēs katrs spējam baltākos brīnumus 
radīt –
no zieda, no vārda, no krāsas, no skaņas, 
no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot – mīlot un 
atbildes neprasot.

Pirmie pieci gadi cilvēka dzīvē ir tāds 
izpētes laiks – ko darīt; kā darīt; kāpēc da-
rīt; kas būs, ja darīšu tā vai šitā; kas kļūs par 
draugiem; bet no kā turēties tālāk... Arī KC 
ir pieveicis savus pirmos piecus dzīves ga-
dus. Ir piedzīvoti daudzi un dažādi mirkļi – 
priecīgi un tādi, kas apbēdina. Bet kopumā 
– esam lepni par to, ka esam! Bet KC nav 
viena cilvēka iestāde un visam pamatā ir 
kolektīvs. Tāpēc šodien vēlos teikt paldies 
cilvēkiem, kuri darbojas KC:

pirmkārt, veltīsim applausus visiem KC • 
pasākumu atbalstītājiem un apmeklē-
tājiem;
veltīsim applausus arī visiem bijuša-• 
jiem, esošajiem un topošajiem paš-
darbniekiem – lai bijušie pašdarbnieki 
atgriežas, esošie turpina darboties un 
topošie piesakās pie kolektīvu vadītā-
jiem.

PALDIES
pašdarbības kolektīvu vadītājām – Vi-• 
jai, Teresijai un Sintijai un visiem paš-
darbniekiem!
ikdienā un svētkos strādā arī Marija un • 
Kārlis;
ir arī tādi palīgi, kuru darbs palīdz strā-• 
dāt mums – Sarmīte, Ivans, Pēteris;
par mazo dejotāju skatuves tēlu radī-• 
šanu allaž rūpējas Edīte;
katru gadu kā ārštata darbinieks • 
mums strādā Māris – gādā par sporta 
spēlēm;
sportistiem par siltu zupiņu gādā Ais-• 
ma un Silvija, bet bērnu dienā par 
pankūkām allaž rūpējas Terēze;
par visiem kopumā gādā pārvaldes va-• 
dītājs Jānis un pašvaldības darbinieki! 

Paldies visiem un uz sadarbību arī turp-
māk!

Sveicot jūs svētkos vēlu: 
pastāvīgi kvēlojošas ogles pavardos
neierobežotu laiku svarīgam darbam un 
spirdzinošai atpūtai,
turpināt būt uzticīgiem savas valsts – 
Latvijas pilsoņiem,
turpināt būt KC draugiem un
visā iepriekšminētajā turēties kā klintīm – 
ļoti ilgi! 

Murmastienes KC vadītāja Rita
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Veiksmīgi tiek realizēts projektu 
konkursā „Atbalsts LEADER vietējai at-
tīstībai” rīcības „Praktisko prasmju un 
zināšanu veicināšana MNF teritorijā” Va-
rakļānu novada Murmastienes biedrības 
„Dzērvenīte” sagatavotais un iesniegtais 
PRAKTISKO ROKDARBU PROJEKTS 
(proj. nr. 16-05-AL23-A019.2206-00000) 
„ACIS DARBA IZBIJĀS, ROKAS DARBA 
NEBIJĀS”. Projekts tiek realizēts laikā no 
01.11.2016. līdz 31.03.2017.

30. novembrī no-
slēdzās pirmā aktivi-
tāte – aušana, kuras 
laikā dalībnieces auda 
grāmatzīmes un/vai 
jostiņas, kā arī plecu 
lakatus.

1. decembrī uzsā-
kām otro aktivitāti – lu-
patu paklāju tamborē-
šanu. 

Projekta ietvaros 
praktiskos rokdarbus 
apgūst 19 dalībnieces 
no Varakļānu un Madonas novadiem. 

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās

Grāmatzīmes un jostiņas.

Dalībnieces kopā ar 
pasniedzēju demonstrē savus 

plecu lakatus.

Nodarbības notiek Murmastie-
nes KC telpās divas reizes ne-
dēļā. 

Pasniedzēja Zanda Broka
Proj. vad. Rita Ivenkova

Reiz kāds gudrais ir teicis: „Ja tev ir 
kāds talants, tad lieto to katrā iespējamā 
veidā. Nesēdi tam virsū, neskopojies ar 
to. Tērē to dāsni – kā miljonārs, kurš ap-
ņēmies bankrotēt.” Latvijā ir daudz talan-
tīgu cilvēku. Arī tepat, kaimiņos – Viļānos, 
dzīvo un radoši mākslas jomā izpaužas 
kāds talantīgs jauneklis – Artis Kozlovs-
kis. Cilvēks, kuram ir dabas dots talants 
gleznot, piemīt plašs fantāzijas lidojums, 
vēlme izprast garīgās un materiālās pa-
saules vērtības, to mijiedarbību  un parā-
dīt to savos darbos. 

Atsaucoties uz daudzajiem pamudi-
nājumiem no līdzcilvēku puses, kuri bija 
pamanījuši Arta aizraušanos, un, sakrājo-
ties pietiekamam darbu apjomam, varēja 
noorganizēt pirmo izstādi Viļānu kultūras 
namā ar nosaukumu „0,29  karāti ”. Varē-
tu rasties jautājums – kāpēc tāds izstādes 
nosaukums? Tas ir saistīts ar mākslinieka 
pašreizējo kritisko skatījumu uz saviem 
darbiem. Katru darbu viņš uzlūko kā dār-
gakmeni, kas vēl jāpulē, lai iegūtu izcilu 
spīdumu, tāpēc savus „dārgakmeņus” 
pagaidām ir ielicis svara kategorijā līdz 
0,29 karātiem.       

Talants mums līdzās

No 05.12.2016. līdz 27.01.2017. šī 
interesantā izstāde būs apskatāma arī 
pie mums – Varakļānu Novada muzejā. 
Mākslinieks cer, ka katrs izstādes apmek-
lētājs gūs kaut ko noderīgu,  gan acij, gan 
prātam  tīkamu, kā arī izteiks savu vērtē-

jumu par mākslas darbiem, tādējādi sek-
mējot viņa talanta izaugsmi. 

Līga Osipova,
Varakļānu Novada muzeja doku-

mentu sistēmu vadītāja  
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Par Trešās atmodas laiku un Pilsoņu kongresu
Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…

Trešā atmoda Latvijā iezīmē laika 
posmu no 1987. līdz 1991. gadam, kad 
Padomju Savienībā Gorbačova vadībā 
sāktā perestroika un glasnostj politika 
deva iespēju latviešiem cīnīties par neat-
karīgu pastāvēšanu pašiem savā valstī. 
Pakāpeniski, soli pa solim, latviešu tauta 
virzījās uz neatkarīgas valsts pilnīgu at-
jaunošanu 1991. gada 21. augustā. Lie-
la loma Neatkarīgas valsts atjaunošanā 
bija Pilsoņu kongresam.

„Pilsoņu Kongress ir 1918. gadā di-
binātās un starptautiski atzītās Latvijas 
Republikas tiesiska pārstāvības iestāde, 
kuru 1990. gadā Padomju Savienības 
okupācijas režīma liberalizācijas apstāk-
ļos ar Trešās atmodas sabiedrisko un 
politisko organizāciju palīdzību ievēlēja 
Latvijas Republikas pilsoņi, kas tādi bija 
okupācijas brīdī 1940. gada 17. jūnijā, un 
viņu pēcnācēji, lai tiesiskā ceļā atjaunotu 
1918. gadā dibināto Latvijas valsti. Pēc 
1989. gadā sāktās pilsoņu reģistrācijas, 
kuras gaitā vietējās pilsoņu komitejās re-
ģistrējās ap 800000 Latvijas Republikas 
pilsoņu, Pilsoņu Kongresa vēlē-
šanās piedalījās 678 862 pilsoņi 
un 28 910 pilsoņu kandidātu jeb 
aptuveni 63 % no balsstiesīga-
jiem. Madonas apriņķī (rajonā) 
par Kongresa delegātiem ievē-
lēja sargu, vēlāko politiķi Māri 
Grīnblatu, valsts saimniecības 
direktoru Pēteri Krūgaļaužu, pub-
licistu Visvaldi Lāci, lauksaimnie-
ku Jāni Tēbergu, kultūras nama 
vadītāju Ingrīdu Zāli,  kā arī dele-
gāti ar padomdevēja tiesībām – 
šuvēju Natāliju Krūzi. 1990. gada 
18. martā ievēlētā Latvijas Pa-
domju Sociālistiskās Republikas Augstā-
kā padome bija spiesta rēķināties ar Pil-
soņu Kongresa nostāju. Tā ietekmē tika 
atjaunota 1922. gada Satversmes, 1937. 
gada Civillikuma darbība, valsts iestāžu 
nosaukumi un citi valsts elementi. Tika 
uzsākta īpašumtiesību atjaunošana tuvu 
stāvoklim pirms Latvijas okupācijas. Pil-
soņu Kongress vairāku tūkstošu eksem-
plāru metienā izdeva laikrakstu „Pilsonis“ 
(vēlāk „Pavalstnieks“) un katru nedēļu to 
izplatīja visā Latvijā. Kongress uzsāka iz-
sniegt Latvijas Republikas pilsoņa aplie-
cības – Latvijas valsts pases priekštečus 
– personu apliecinošus dokumentus, 
kas apliecināja pilsoņa piederību Latvi-
jas valstij. “

No 12. līdz 30. novembrim Varakļānu 
Novada muzejā bija apskatāma Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas veidota ceļojo-
ša izstāde „Latvijas Republikas Pilsoņu 
Kongresam – 25”. Izstādē blakus bija 
izvietoti materiāli par Trešās atmodas 
laiku Varakļānos, Varakļānu novadā un 
Dekšārēs. Sakarā ar Pilsoņu Kongresa 
jubileju Valsts svētku priekšvakarā, 12. 
novembrī plkst. 13.00, Varakļānu nova-
da muzejā notika pasākums – Daugavas 
Vanadžu kora koncerts un tikšanās ar 
Pilsoņu Kongresa fonda darbiniekiem – 
Visvaldi Lāci – Latvijas Republikas Pil-
soņu Kongresa delegāts (1990. gada 30. 
aprīlis – 1992. gada oktobris), ievēlēts no 
Madonas apriņķa (rajona), Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas goda doktors vēsturē, Lat-
vijas Universitātes doktorants vēsturē; Ed-
garu Alksni – Pilsoņu Kongresa delegāts 
(kopš 1990. gada 30. aprīļa), ievēlēts no 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas, Pil-
soņu Kongresa Latvijas Komitejas 
priekšsēdētājs (kopš 1994. gada 5. 
marta), ķīmijas zinātņu doktors; Ak-
selu Kaimiņu – Pilsoņu Kongresam 
pakļautās Latvijas Aizsargu organizā-
cijas priekšnieks, Pilsoņu Kongresa 
fonda valdes dalībnieks; Zigurdu 
Strīķi – 20. gs. 90. gadu sākumā – 
Latvijas Komitejas Informācijas aģen-
tūras darbinieks; Pilsoņu Kongresa 
fonda valdes dalībnieks un Krišu 
Kapenieku – vēsturnieks, vēstures 
zinātņu doktors (Dr. hist.) Uz pasāku-

mu bija ieradušies daudzi vietējie Trešās 
atmodas laika aktīvisti un citi interesenti. 
Izskanēja vērienīga koncertprogramma 
Daugavas Vanadžu kora izpildījumā. 
Ar savu dziesmu un kopdziesmu visus 
sveicināja arī Varakļānu sieviešu koris 
„Dzelvērte”. Izstādes prezentācijā tika 
sniegts atskats uz Pilsoņu Kongresa vei-
došanos un darbību. Par tā laika notiku-
miem Varakļānos savās atmiņās dalījās 
Viktors Briška, diskusijās tika runāts par 
mūsu šodienu un Latvijas valsts nākot-
ni. Vēlāk visi tika aicināti pie kopējā gal-
da uz tasīti tējas, kliņģeri un skanīgām 
dziesmām. Paldies visiem, kas atbalstīja 
un palīdzēja organizēt šo skaisto svētku 
pasākumu.

                      T. Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja         
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25. decembrī plkst. 22:00
Varakļānu KN
Ziemassvētku balle
„SATIKSIMIES ZIEMASSVĒTKOS”
kopā ar grupām: „STRAUME”, 
„ILŪZIJA”, „KREISAIS PAGRIEZIENS”
Lielā pusnakts loterija un citi 
pārsteigumi
Darbosies izbraukuma kafejnīca
Biļetes iepriekšpārdošanā 
13.12.2016. – 22.12.2016. – EUR 4,00  
galdiņu rezervācija – EUR 7,00 
(galdiņu skaits ierobežots)
Pasākuma dienā
plkst. 22:00 – 23:00 EUR 5,00
pēc plkst. 23:00 – EUR 6,00
Sīkāka info pa tālruni 29240684(Inga)

26. decembrī plkst. 16:00
Varakļānu KN
Varakļānu novada pašdarbības 
kolektīvu koncerts
„ZIEMASSVĒTKU GAISMĀ”
Ieeja –bez maksas

29. decembrī
Filmu parāde „ZIEMAS PUTENĪ”
Varakļānu KN
12:00 Animācijas fi lmu programma 
bērniem 
17:00 „ZIEMASSVĒTKU 
JAMPADRACIS”
21:00 „CILVĒKA BĒRNS”
Ieeja – EUR 1,00 (par katru seansu)

31.12. – 01.01.2017.
Varakļānu KN
Plkst.1:00
GADU MIJAS SARĪKOJUMS

Atskats uz 2016. gadu• 
Domes priekšsēdētāja apsveikums• 
SVĒTKU SALŪTS• 

JAUNĀ GADA BALLE 
Kopā ar grupām „ZENĪTS”, „NAKTS 
EKSPRESIS”
„Laimes lakta” un citi pārsteigumi
Darbosies izbraukuma kafejnīca
Ieeja: plkst. 01:00 – 2:00 EUR 4,00
pēc plkst. 2:00 – EUR 5,00

aicina apmeklēt

25 d b ī lk t 22 00

pēc plkst. 2:00  EUR 5,00
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Adventa laiks 
Lyudzu Adventa laikā aicynojit 
prīsteri pi sliminīkim.
Prāvests: Viktors Petrovskis 
tel. 28277839

17. decembris, sastdīna. 9.00 Rorātu 
Sv. Mise par labdarim, draudzes kūri,  
ministrantim, procesijas daleibnīkim, 
bazneicas kolpōtōjim                              
18. decembris, Adventa IV svātdīna. 
13.00 sv. Mise 
21. decembris, trešdīna. 10.00 
sv. Mise tautas nomā par skūlu, 
pedagogim, skūlas darbinīkim, 
skūlānim, studentim, skūlānu vacōkim

Zīmsvātku laiks
24. decembris, sastdīna. Kristus 
Dzimšonas svātku sōkums: 
16.30 Zīmassvātku koncerts
17.00 Betlemes pasvēteišona, 
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. decembris, svātdīna, Kristus 
Dzimšonas svātki. 
7.00 Sv. Mise 
31. decembris, sastdīna.  Vacō goda 
nūslāgums. 
16.00 Pateiceibas sv. Mise, 
svēteiba ģimenem; svēteis auzas, 
veinu un sulas
1. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise
8. janvāris, svātdīna. 13.00 sv. Mise, 
svēteis kreitu, vīraku, cālmetālus

MURMASTIENE                  
ES GRIBU
PA GABALIŅAM
BALTU CEĻU TECĒT
LAI DZĪVI SVEICINĀTU
KO TAD VARU?
MAN JAUTĀ
MANA PASAULE
SAKŅU ZEME
PIE TEIČAS
MŪSMĀJAS
TU ŠAI PASAULĒ
BALTĀ LAIKĀ
IZLŪDZ 
BALTU DIENU
MANAI ZEMEI
LATGALEI
NEVAJAG  DAUDZ
LAI DZĪVI SVEICINĀTU
TU ESI AICINĀTS
ATMIŅU PUTENĪ
PASKATIES, PASKATIES VĒL
VIRŠU KRĀSĀ...
 /Pēc M.B.dzejas V.S./

Sestdien, 10. decembrī ,Rīgā  TC 
„Domina Shopping” notika Skolēnu mā-
cību uzņēmumu Ziemassvētku gadatir-
gus, kur varēja iegādāties Latvijas sko-
lēnu izdomātas vai radītas oriģinālas un 
iedvesmojošas Ziemassvētku dāvanas. 
Dalībai tika saņemti 300 pieteikumi, no 
kuriem atlasīti tikai 170 SMU, starp tiem 
ari Varakļānu vidusskolas skolēnu Mare-
ka un Rinalda Strodu uzņēmums „Burned 
Wood”. Abu brāļu uzņēmums piedāvāja 
roku darbu-rūpīgi izstrādātus koka aus-
karus ar iededzinātām latviešu etnogrā-
fi skajām zīmēm. Marekam (9.kl.) tas nav 
pirmais gads un pirmais tirdziņš, jo nu jau 
ceturto gadu viņš mērķtiecīgi darbojas 
šajā programmā.Savukārt brālim Rinal-
dam (5.kl.) tā bija pirmā pieredze.Zēniem 
ne tikai nācās tirgoties, bet arī vajadzēja 

SMU gadatirgus

Ar baltu sniegu un lietus šaltīm 
atvadas māj aizejošais Pērtiķa gads, 
dodot vietu jaunajam Gaiļa gadam. Gri-
bas nedaudz atskatīties un pakavēties 
atmiņās, jo ir kaut kas darīts gada lai-
kā – kaut nelielā pulciņā tika atzīmēta 
Jaunā gada atnākšana, piedalījāmies 
Rīgas ASPAZIJU semināros, sauļojā-
mies, guvām jaunas prasmes Apšu-
ciemā – ikgadējā nometnē pie jūras, 
braucām ekskursijā iepazīt Vidzemes 
un Latgales skaistākos skatus, gatavo-
jām Ziemassvētku apsveikuma kartiņas 
novada vientuļajiem – aprūpējamiem 
iedzīvotājiem. Aicinu nākošajā gadā 
nākt ar jaunām ierosmēm, idejām, jo 
mūsu rindas ir papildinājušas piecas 
biedrenes. 

Lai Ziemassvētku prieks valda 
katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, 
ko satiek savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas 
paveras, dāvājot tikai labu,
Lai jaungada brīnums vispirms 
notiek mūsos...

Mīļās „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”  
biedrenes! Lai Ziemassvētku gaišums 
nes laimi, mieru un saticību katrā mājā! 
Lai Jaunajā gadā laba, stipra veselība, 
sapratne, pacietība, cieņa un mīlestība! 

Helēna Siliņa,
SIB” VARAKĻĀNU ASPAZIJAS” 

vadītāja

Ejam pretī 
gaiļa gadam!

Stirnīnes draudzē

atbildēt uz žūrijas āķīgajiem jautājumiem.
Lai veicas arī turpmāk!

Margarita Selicka

Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā! 
Mēs novēlam Jums LAIKU!
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā 
skrējienā, bet gan tādu, ko veltām 
viens otram.
Mēs novēlam Jums VĀRDUS!
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, 
bet gan īstus un vērtus. 
Mēs novēlam Jums MIERU!
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan 
tādu,
kas ir patiess un īsts Jūsos pašos.
Mēs novēlam Jums PRIEKU!
Ne tādu, kas uzlikts sejā kā izcila 
maska, bet tādu,
kas laužas ārā no Jūsu sirds un vaigā 
nevar palikt nepamanīts!
Mēs novēlam Jums LAIMI!
Ne tādu, ”lielo”, uz kuru mēs gaidām 
visu mūžu,
dažbrīd pat it kā nīkuļojot, tā arī 
nekad to nepamanot,
bet gan tādu, kas mums katram tiek 
dota kā dāvana katrā mūsu dzīves 
mirklī.
Mēs novēlam Jums MĪLESTĪBU!
Ne tādu, kas skan kā vispārpieņemta 
norma,
bet VAIRĀK – vairāk par to, ko spējam, 
vairāk par to,
ko iedomājamies, vairāk par to, ko no 
mums prasa un vairāk par to,
ko, šķiet, spējam dot, vairāk par to, ko 
mēs uzdrošināmies.

Sirsnīgi vēlējumi no SIA „JILLS” 
kolektīva
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9.  novembrī Varakļānu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis” notika koncerts 
„Svētki vecmāmiņām un vectētiņiem”. Va-
rakļānu bērnudārzā šis koncerts jau kļuvis 
par jauku tradīciju. Tas ir ļoti sirsnīgs pasā-
kums, jo vecvecākiem un mazbērniem pa-
rasti ir tāda īpaša saikne, kas viņus vieno. 
Īsti vecvecāki ir tie, kuri ierāda visinteresan-
tākos darbiņus, viņi ir tie, kas rūpējas un 
raizējas visvairāk, uz kuriem var paļauties 
tāpat kā uz vecākiem, un ome ar opi noliks 
pie malas visu, kad būs jānāk palīgā.

Tā kā koncerts notika Mārtiņdienas 
priekšvakarā, tas bija ieturēts tautiskās tra-
dīcijās. Bērni dziedāja latviešu tautasdzies-
mas, un pasākuma vadītājai Aijai padomā 
bija ne viens vien stāsts par seno latviešu 
dzīves ritumu.  Zāle izdekorēta ar puzuriem, 
smilgu bumbām un tautiskiem deķiem. 

Mazie ķipari, glīti sasukāti un sapucēti, 
ienāk zālē. Katrs no vecvecākiem cenšas 
saskatīt savējos – acu kontakts un smaids 
„līdz ausīm”. Visi priekšnesumi tik rūpīgi sa-
gatavoti – vecākie bērni skaita tautasdzies-
mas un dejo. Tiek spēlētas latviešu tautas 
rotaļas, gan lielie, gan mazie bērni dzied 
ansamblītī, duetos un pat solo. Katrs ma-
zais uzstāšanās brīdis tik patiess, satraukts 
un mīlestības pilns  kā vissvarīgākā dāvana 
tiek pasniegta zālē sēdošajiem. Koncerts 
noslēdzas ar kopīgu dziesmu „Pie dieviņa 
gari galdi”. 

Mārtiņdienas priekšvakarā

Tad visus zālē pārsteidz budēļu iera-
šanās (mammas –  Anete, Ilga, Kristīne un 
Dace), jo senlatviešiem budēļos iešanas 
laiks arī sācies ap Mārtiņiem. Bērniem ir 
iespēja redzēt, ka arī latviešiem pašiem ir 
savas jautras tradīcijas ar maskām un pār-
ģērbšanos un ne vienmēr jāaizņemas citu 
valstu svētki. 

Kad budēļi beiguši savas izdarības 
un vecā gada drūmās domas atdotas blu-
ķim, kas nodots sadedzināšanai, bērni ved 
vecvecākus uz savām grupiņām, kur var 
nobaudīt gardu kliņģeri un apskatīt telpas, 
kuras mazajiem ikdienā kļūst par otrajām 
mājām.  Bērni ir priecīgi un lepni, vecvecāki 
tāpat, jo ne vienmēr izdodas mazos satikt 

„Reiz sen senos laikos tapa maza 
valsts un tai tika dots vārds – Latvija....”

Ar šādiem ievadvārdiem 17. novembrī 
svētku vadītāja Līva iesāka svētku rītu – 
„Mana Latvija”.

Bērniem liels prieks, ka var kopā svinēt 
Latvijas dzimšanas dienu. Kas gan dzimša-
nas diena bez tortes, bez svecītēm – svētku 
vadītāja tortē iededz svecītes un saka:

„Manā Latvijā ir mana māja,
Kur dzīvo tētis, mamma un es.
Manā mājā ir maizīte galdā,
To ēd tētis, mamma un es.
Manā mājā skan mīļi vārdi,
Tos teic mamma, tētis un es.
Svētku rīts ir īpašs brīdis, jo bērni kopā 

dzied Latvijas valsts himnu un dāvina daļiņu 
no sevis Latvijai. Kā? Katra grupiņa saņem 
lielu, krāsainu ziedlapu, uz kuras uzspiež 
plaukstas nospiedumu, pēc tam bērni šo 
lielo ziedlapu pievieno lielajam ziedam, kas 
tad arī ir īpašais sveiciens dzimšanas dienā 
– mana daļiņa! Un vēl, katrai ziedlapai sava 
krāsa, bet katrai krāsai savs vēlējums:
zaļa – Latvijas mežiem un pļavām,
zila – Latvijas upēm, ezeriem un jūrai,
dzeltena – saulei, kas silda Latviju,
sarkana – mīlestībai, ko jūtam pret Latviju,
balta – gaišajām, baltajām Latvijas dienām!

Mana Latvija!

pietiekami bieži. 
Tiešām liels prieks par šādiem pasā-

kumiem, kuros var apzināties ne tikai ģi-
menes, bet visas dzimtas spēku un sajust 
latviskās saknes. Burvīgs iesākums valsts 
svētku nedēļai un klusajam Ziemassvētku 
gaidīšanas laikam. 

Cieņā un pateicībā vecvecāki

Pēc tik sirsnīgas, radošas darboša-
nās notiek foto sesija pie tortes un Latvi-
jas puķes ar foto aksesuāriem!

Dzimšanas dienas svinību turpinā-
jumā jautras dejas un rotaļas, un vēl – 
Latvijā gatavoti saldumi!

Paldies svētku vadītājai Līvai par 
sirsnīgo svētku rītu, par to, ka bērniem 
acīs bija prieks, vēlme būt kopā un 
teikt:

– Latvija, Tu esi mana Latvija!
Metodiķe Aija
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens jau iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad nenoriet.
   /B. Senkēviča/

Izsakām līdzjūtību par novembrī
 mūžībā aizgājušo:

Varakļāni
Stanislavs Kozuls-Pastars

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715

Šodien Tev līdzī dodam
Siltākos atmiņu vārdus,
Lai viņu gaismā vieglāk
Atvērt mūžības vārtus...
Mīlestības gaišāko sveci,
Sāpju uguns kad plīvo,
Dedzam, lai izgaismo ceļu,
Kamēr pārtapsi zvaigznē.
 (K. Apškrūma)

Kad pa sniegiem un skujām klāto 
taku ar pēdējiem sveicieniem zemei, 
saulei, draugiem un saviem mīļajiem 
mūžības ceļos aiziet ZENTA TROPA, 
izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingai, 
Neldai, Vasilijam un visai radu un 

tuvinieku saimei, tik mīļu, labsirdīgu, 
sirsnīgu cilvēku zaudējot. Turieties!

Bijušie kaimiņi Kosmonautu ielā 22

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

Murmastienes  KC
25. decembrī 
plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts
plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa „Lifts”
  Ieeja EUR 2,50
Balle pie galdiņiem

29. decembrī plkst. 13.00 
Senioru vecgada pēcpusdiena
Līdzi ņemiet labu omu, „groziņu” un 
svētku prieku

Mazas zvaigznītes debesīs lasu
Zinu – tās visas domātas man
Un kā asteres zilas zilas
Manu cerību pasauli bur.
 /Anita Zvaigzne/

Sveicam:
Airu Bartaševiču-Zālmani un Klāvu 
Zālmani ar meitas Viktorijas dzimšanu
Ievu Drozdu ar dēla Jāņa dzimšanu
Martu Gorsāni un Jāzepu Dzerkalu ar 
meitas Luīzes dzimšanu
Inu Pelšu un Jāni Eriņu ar dēla Ralfa 
dzimšanu

Atnāc, māt, pa aizsnigušiem ceļiem,
Atnāc rīt man labus vārdus teikt,
Ļauj kaut mirkli tavus glāstus sajust,
Kaut vai sapņos vēlreiz kopā būt.
  /Z. Purvs/
Mūsu patiesa līdzjūtība audzinātājai 

INGAI STRODEI, 
māmiņu mūžības ceļos pavadot.
Varakļānu vidusskolas 8. klases 

skolēni un vecāki

Gadi zūd un daudz ko līdzi aiznes:
Sāpes izplēn, sadzīst katra vāts.
Debess zilgmē dziest un irst pat 
zvaigznes –
Gadiem pāri mirdz tavs gaišums, māt!
  /Ē. Drēziņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
INGAI STRODEI, 

māti mūžībā pavadot.
Varakļānu vidusskolas skolotāju 

kolektīvs

... Reiz pienāk diena –
Nelūgta un skarba,
Kur visiem mūsu sirdis sāp.

Skumstam līdzi un izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem, Stirnienes Zentiņu 

pēdējā ceļā pavadot.
Dūdu, Molčanovu ģimenes,

 Marta Seržāne

Ko dzīves ceļš man atblāzmo no tevis,
Kad dienas pelēkas un baltas plūst
Un agro dienu svaigums acīs neviz?
Tu skaidrību un godīgumu devi.
 /I. Dikess/

Dalām bēdu smagumu ar 
ARTŪRU ZEPU, 

tēvu pēdējā gaitā pavadot.
Brīvības ielas 1 mājas iedzīvotāji

Es tev domās, māt, stāstīšu vēl ilgi,
Kā dārzā ziedi sazied, kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido ar dziesmu skumju,
Kā dienas man aizskrien bez tevis, 
māt.

Izsakām līdzjūtību 
INGAI STRODEI 

ar ģimeni, māmuļu smiltājā pavadot.
Helēna, Visvaldis, Viktorija

21. decembrī plkst. 12.00 
Stirnienes skolas un Varakļānu 

pagasta mazo bērnu eglīte 

28. decembrī plkst. 13.00 
Senioru eglīte, līdzi ņemams groziņš. 

Lūgums pieteikties līdz 
27. decembrim 

t. 29678002
Būs autobuss 

12.30 Grozas, 12.40 
Robežveipi, 12.45 Stirnienes veikaliņš, 

pagrieziens, baznīca

24. decembrī 
garīgās mūzikas koris „Reversium” 
un diriģents Jānis Gruduls aicina uz 

Svētvakara koncertu un 
dievkalpojumu 

Stirnienes baznīcā 16.30 un 
Varakļānu baznīcā 19.30.

Stirnienes  tautas 
namā
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