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Es Latvijā, Latvija manī
Šajā avīzītes numurā uzsākam Latvijas simtgadei vel  tu rakstu ciklu par 

Varakļānu novada ļaudīm, kas savu mūžu darbīgi vada un pašaizliedzīgi strādā 
savas dzimtās zemes labā, vairo tās labklājību.

Rakstu ciklu uzsākam ar Antonijas Bernānes rakstu par Jāni Siliņu, kas ievie-
tots grāmatā „Mans laikabiedrs” 2014. gadā.

Tādu cilvēku nav daudzTādu c
Katra cilvēka dzīves galvenais pamats ir darbs. Tas rada 

prieku, atraisa radošās spējas, pulcina ap sevi laikabiedrus. 
Tā droši vien ir kā atkarība – atkarība sajust, atkarība strādāt 
un būt vajadzīgam attiecīgajā vietā un laikā un darīt, darīt no 
visas sirds, ar savām rokām, ar izdomu. Darīt, lai patiktu sev 

un citiem.
Varakļānu ciema padomi vairākus sasaukumus 
vadīja Jānis Siliņš. Par viņa pašaizliedzīgo dar-

bu ir daudz ko atcerēties, daudz ko pastāstīt, 
jo viņa darba mūžs ir bijis līdzīgs dzijas kamo-

lam, kā dziesmā dzied – satīts gadiem biezs. 
Un ikviens, kurš pazīst, atceras viņa veiku-
mu ar labu vārdu.

Stirnienes Tautas nams atrodas vecā, 
kādreizējā muižas putnu novietnes ēkā. Ēkas 
sienas ir pamatīgi biezas, būvētas no laukak-

meņiem. Lai arī cik reizes tika veikti iekštelpu 
kosmētiskie remonti, visa veida uzklātās krā-
sas bruka nost, un apmeklētāji, pieskaroties 
pie sienām, vienmēr nosmērēja apģērbu.

Priekšēdētājs izmērīja sienu kvadratūru, koka darbnīcā pasūtīja dēlīšus, pats tos 
atveda un pa vakariem Tautas nama sienas apdarināja ar koka dēlīšiem, pēc tam ie-
rīkoja arī elektrisko instalāciju. Tas viss priekšsēdētāja pienākumos it kā neietilpa, bet 

Nelielā ciemā cilvēki viens otru labi 
pazīst, ir lietas kursā par ikdienas gaitām, 
kā arī labprāt palīdz. Kopīgi prieki un ko-
pīgas bēdas.

Murmastienes pagastā ikviens pa-
zīst ciema bibliotekārīti Teresiju Ivenko-
vu – sirsnīgu, labestīgu cilvēku, kas ikvie-
nu sagaida ar smaidu, gatavību palīdzēt, 
ieklausīties izteikajās vajadzībās.

Šogad Murmastienes bibliotēka svi-
nēs 65 gadu jubileju, 30 gadus to vadī-
jusi Teresija Ivenkova. Atskatoties biblio-
tēkas vēsturē, redzam, ka tā pastāvējusi 
daudzās telpās un piedzīvojusi vairākas 
pārcelšanās. Bēdīgākais no tiem bijis tad, 

viņš to paveica. Tādā izskatā Tautas nams 
nokalpoja ilgus gadus. Tagad ir veikts ka-
pitālais remonts, bet diemžēl Stirnienē, 
tāpat kā visur citur Latvijā, lauki ir palikuši 
tukši, cilvēku paliek arvien mazāk un uz 
pasākumiem nav vairs tā kuplā apmek-
lējuma kā kādreiz. „Patinot fi lmiņu” vēl 
atpakaļ, atceros, ka apmeklētāju netrūka 
pat tad, kad vienīgais apgaismojums bija 
petrolejas lampa. Visi bija apmierināti un 
prata priecāties bez alkohola un narkoti-
ku reibuma.

Jānis Siliņš vienmēr redzēja, kur 
jāpieliek rokas un jāpalīdz. Vai tā bija 
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VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMĒ
2017. gada 26. janvārī Nr. 1

1. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Va-
rakļānu novada pašvaldības 2017. gada 
budžetu” apstiprināšana.

2. Par grozījumiem atsevišķos amatu 
un mēnešalgu sarakstos.

3. Par nekustamā īpašuma „Virši” sa-
dalīšanu.

4. Par nekustamā īpašuma „Robež-
nieki” sadalīšanu.

5. Par adreses maiņu.
6. Par zemes nomas līgumu termiņa 

pagarināšanu.
7. Par atļauju iznomāt zemi trešajām 

personām.
8. Par zemes nomas līguma pārslēg-

šanu.
9. Par nedzīvojamo telpu uzturēša-

nas līguma pārslēgšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Ur-

dzes” nosacītās cenas noteikšanu un 
pārdošanu par brīvu cenu.

11. Par nekustamā īpašuma Krust-
pils ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanas 
ierosinājumu.

12. Par materiālās palīdzības snieg-
šanu.

13. Par īres līguma pārslēgšanu.
14. Par dzīvokļa īres līgumu pārtrauk-

šanu.
15. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 

reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā.

16. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-
līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

17. Par sociālā dzīvokļa statusa no-
teikšanu.

18. Par sociālo dzīvokļu īri. 
19. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu.
21. Par valsts mērķdotāciju sadali 

amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
22. Par grozījumiem ar Varakļānu 

novada domes 25.10.2012. lēmumu 
Nr. 12.3. apstiprinātā „Nolikuma par Va-
rakļānu novada amatiermākslas kolektīvu 
darbības fi nansēšanas kārtību” 1. pieliku-
mā.

23. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  1. 
EUR 2 959 291 (ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citus 
pašu ieņēmumus), izdevumi  EUR 3 206 376 pamatbudžeta kases apgrozības 
līdzekļi EUR 171 008  saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
Varakļānu novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 2. 
EUR 132 800 un izdevumi EUR 202 891 saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

Pielikums Nr. 1   
Klasifi -
kācijas 
kods

Nosaukums Gada plāns 
(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 959 291
 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 350 041
 III Nodokļu ieņēmumi 1 345 461
 Tiešie nodokļi 1 345 461
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 205 438
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         140 023
 IV Nenodokļu ieņēmumi 4 580

09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 
NODEVAS                                                                                                                                         4 480

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       100
 V Transfertu ieņēmumi 1 460 150
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      1 390 150
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                      70 000
 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 149 100
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        149 100

 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM 3 206 376

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                         325 713
01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             108 615
01.600  Pārējie iepriekš neklasifi cētie vispārējie valdības dienesti                                                           9 140
01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi                                                                      6 950

01.830  Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam                                                115 000

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             22 680
04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     35 590
06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   301 048
07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        25 778
08.100  Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi                                                                                 22 015
08.210  Bibliotēkas                                                                                                            70 487
08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     113 762
08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           217 022
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi                                                                25 782

09.100  Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms (ISCED-97 0. 
un 1. līmenis                                             277 417

09.219  Vispārējā izglītība 919 425
09.510  Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                           200 838
10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        156 440
10.400  Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            22 000
10.700  Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts sociāli atstumtām personām                                                       71 400
10.910  Pārējās citur neklasifi cētās sociālās aizsardzības pārraudzība                                                         159 274
 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 3 206 376

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            2 005 103
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 621 411

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              383 692

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     701 836

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni                                                                                                                                       3 185

Par Varakļānu novada 2017. 
gada budžetu
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Lauksaimnieki 
var pieteikt 
lauku bloku 
precizējumus

Lai gan ārā vēl ziema, zemnie-
kiem jau laiks sākt domāt par pavasa-
ri un jauno platībmaksājumu sezonu. 
No šā gada 3. februāra tiek uzsākta 
lauku bloku/ainavu elementu preci-
zēšana 2017. gadam. Precizēšanas 
pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā 
gada 1. aprīlim.

  Precizēšanas pieprasījumi jāie-
sniedz tikai tad, kad klients vēlas ie-
kļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
pievienot jaunus ainavas elementus 
vai no lauku bloka izņemt neapsaim-
niekotu platību. Platībai ir jābūt sa-
koptai uz lauku bloku precizēšanas 
brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja 
tā nebūs sakopta, tad šī platība netiks 
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā 
netiks veikta atkārtota apsekošana.

  Minētais lauku bloku precizēša-
nas pieprasījums vēl nav iesniegums 
platību maksājumu saņemšanai 
2017. gadā. Vienoto iesniegumu va-
rēs iesniegt šā gada pavasarī, un tā 
iesniegšanas brīdī ārpus bloka varēs 
pieteikt tādu sakoptu platību, kas ir 
vismaz 0,30 ha.

  Klienti var pārliecināties par sa-
vām apsaimniekotajām platībām LAD 
ģeogrāfi skajā informācijas sistēmā, 
kurā ir apkopota informācija par lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi un ai-
navu elementiem lauku  blokos  www.
karte.lad.gov.lv.

Šogad lauksaimniekiem, kuri 
saimnieko pa stabilām un dabā iden-
tifi cējamām lauku robežām, varēs 
izveidot „lauksaimnieku blokus” (arī 
tie jāiesniedz kā lauku bloku precizē-
jums, lai nošķirtu savas apsaimnieko-
tās platības no kaimiņu apsaimnie-
kotajām platībām. Šī iespēja veidot 
„lauksaimnieku blokus” ļaus laikā, 
kad notiks pieteikšanās platību mak-
sājumiem, izvairīties no pieteikto pla-
tību pārklāšanās ar kaimiņu pieteik-
tajām platībām. Plašāka informācija 
par „lauksaimnieku bloku”veidošanu 
lasāma LAD mājaslapā publicētajā 
rokasgrāmatā.

Janīna Grudule,
novada lauku attīstības 

konsultante, mob. tālr. 26543747

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          405 724

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           277 750

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                         1 662
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       13 515

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                       5 000

3200
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un 
citām institūcijām                                                                             

5 000

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                        3 490
4300 Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                       3 490

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       256 570
5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                     665
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        255 905

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                        119 377
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                           78 427
6300 Sociālie pabalsti natūrā                                                                                                                                          1 650
6400 Pārējie pabalsti                                                                                                                                        39 300

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                      115 000
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                      115 000
 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -247 085
 FINANSĒŠANA: 247 085
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 418 093
F210 Atlikums uz perioda beigām -418 093
         -171 008
F4002 - Aizņēmumi                                                                                                                                          -151 008
F5501 - Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit.                                                                                                                                          -20 000

Pielikums Nr. 2
 I KOPĀ IEŅĒMUMI 132 800
 II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 132 800
 Dabas resursu nodoklis 3 000
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                                                                                          3 000
 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 129 800
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      129 800
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 202 891
04.510   Autotransports                                                                                                         180 089
05.100   Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              22 802
 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 202 891

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            33 599
1100 Atalgojums                                                                                                                                           27 184
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              
6 415

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     120 285
2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          77 785
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
40 000

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       2 500
5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       49 007

5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        49 007
 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -70 091
 FINANSĒŠANA: 70 091
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 70 091
F210 Atlikums uz perioda beigām -70 091

Ilona Skutele,
Varakļānu novada pašvaldības galvenā grāmatvede



„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada februāris4

15
Niks Biguns
Edijs Kokars

18
Daivis Grudulis
Ilga Stafecka
Santa Tropa

20
Vineta Reinieka
Emīls Tučs

25
Gita Ašmane
Kristaps Gagainis
Sandris Justs
Juris Sipovičs

30
Māris Bārbals
Kristīne Bogdanova
Jānis Caune
Ligita Stafecka

35
Līga Osipova
Inese Rudakova

40
Ģirts Leimanis
Sergejs Onufrijevs
Rolands Ragausis

45
Anna Zvaigzne-Tavare

50
Ilona Jakoviča
Māris Justelis
Rita Mičule

55
Marija Caune
Viktorijs Justs
Aivars Slūka
Anita Stiuka

60
Andris Bitenbinders
Juris Kārklis
Māris Rublovskis

65
Alberts Lēpers
Gunta Rubene

Sirsnīgi sveicam 
februāra novada jubilārus!

70
Jānis Nevlans

75
Pēteris Cekuls
Georgijs Simerovs

80
Stefānija Dukaļska

85
Aleksandra Slūka
Ilona Zeimule

90
Amālija Knikste

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi paziņot laikraksta redaktorei 
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv). 

Paldies!

... Mums pieder tik, cik laiks ir uzrakstījis;
Cik pietiek soli pretī spert.
Viss pārējais: var būt, vai būtu bijis, –
Malks mīlestības, ko līdz slāpēm dzert.
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Turpinājums no 1. lpp.

Turpinājums no 1. lpp.
kad notika privatizācija un telpas nekavē-
joties bija jāatstāj. Tā kā jaunās telpas vēl 
nebija darbam sagatvotas, bibliotekāre 
kopā ar skolas bērniem un pieauguša-
jiem ziemas laikā nesa grāmatas un lika 
tās telpā bez grīdas. Vēlāk grāmatas atkal 
bija jāpārvieto, tīrot no smiltīm un žāvējot. 
Arī tagadējās bibliotēkas telpas ir mainī-
jušās – pārbūvētas. Bibliotēkai iegādātas 
jaunas mēbeles, plaukti, tā lolota, mīlēta, 
lai būtu skaista, saulaina, plaša un radītu 
apmeklētājiem jauku noskaņu.

Tā kā darbs bibliotēkā nemitīgi mai-
nās, līdz ar to mainās arī bibliotekārs. Jā-
apgūst jaunākās tehnoloģijas, lai apmek-
lētājiem būtu iespēja saņemt plašu pakal-
pojumu klāstu. Nemitīgi notiek sadarbība 
ar citām bibliotēkām, lai lasītāji, it sevišķi 
studenti, kuri savas vēlmes izsaka brīv-
dienās, saņemtu viņiem vajadzīgās grā-
matas vai iespēju izprintēt nepieciešamo. 
Neviens netiek atraidīts, ja zvana un lūdz 
palīdzību brīvdienās. Teresija vienmēr 
seko līdzi izdevniecību jaunumiem un 
cenšas sagādāt lasītājiem jaunāko litera-
tūtu, bibliotēkā ir pieejams plašs laikraks-
tu un žurnālu klāsts. Ikdienā, sarunājoties 
ar apmeklētājiem, tiek noskaidrotas viņu 
vēlmes un intereses, kas vēlāk palīdz, 
pērkot jaunās grāmatas.

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu „Tautas tērpu iegāde 
Varakļānu novada pašvaldības deju kolektīviem”, projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-
000001. Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus trīs deju kolektīviem: Varakļānu 
vidējās paaudzes un senioru „Varavīksne” deju kolektīviem, un Murmastienes KC vidē-
jās paaudzes deju kolektīvam „Brāzma”. Par tautas tērpu izgatavošanu un piegādi ir 
noslēgts līgums ar SIA „Muduri”, līguma summa 17 307,10 euro bez PVN.

Projekts tiks īstenots 2017. gadā.

Projekts „Tautas tērpu iegāde Varakļānu 
novada pašvaldības deju kolektīviem” 

Tiek rīkotas lielākas un mazākas iz-
stādes, cenšoties uzsvērt mūsu cilvēku 
sasniegumus pagastā, novadā un valstī, 
svarīgi sekot līdzi visam jaunākajam un 
informēt par to lasītājus. 

Mazie lasītāji katru gadu tiek iesaistīti 
Bērnu žūrijā – gan lasot grāmatas, gan 
aizpildot anketas, gan rīkojot pasākumus 
grāmatmīļiem. Murmastienes bibliotēka 
aktīvi piedalās lielajos Grāmatu svētkos – 
aicinot tos apmeklēt.

Ikdienā Teresija Ivenkova veic arī 
tādus kā bankas darbinieces pienāku-
mus – cilvēkiem, kuri neprot strādāt inter-
netbankā, bet tāda viņiem ir, bibliotekārīte 
klientu klātbūtnē apmaksā rēķinus, veic 
pārskaitījumus Lattelecom televīzijas pa-
pildināšanu. Kādam klientam, kurš aktīvi 
meklē darbu, bet neprot meklēt sludinā-
jumu piedāvājumus internetā, viņa katru 
nedēļu izraksta no sludinājumu portāla 
klientu interesējošos darba piedāvāju-
mus. Ikdienas neatņemama sastāvdaļa 
ir uzklausīt cilvēkus, kuriem kaut kas sa-
krājies uz sirds. Viņa nemitīgi papildina zi-
nāšanas, apmeklējot dažādus seminārus 
un kursus.

Šogad aprīlī apritēs desmit gadi, kopš 
Teresija Ivenkova vada biedrību „Dzērve-
nīte”. Realizēti daudzi projekti – mācību, 
dažādu lietu iegādei, telpu remontam, rī-

KĻŪDAS LABOJUMS
Varakļānu novada Valsts un 
pašvaldību vienotā klientu 
apkalpošanas centra darba 

laiks: 
P.    8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 
O.   8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
T.    8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
C.   8.00 – 12:00 un 13.00 – 18.00
Pk. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
S., Sv. BRĪVS

malkas zāģēšana, zāles appļaušana, 
koka zaru izzāģēšana vai kādi citi darbi. 
Neviens darbs viņam „nekrita” no rokām 
ārā. Pēc darba laika beigām viņš sevi pil-
nīgi veltīja sabiedriskā darba veikšanai.

Latgales novads ir izauklējis un glabā 
daudzas skaistas tradīcijas. Katru gadu 
Tautas namā notika visi darba un profesi-
ju svētki, un tos visus palīdzēja sarīkot un 
vadīt Jānis Siliņš. Viņš prata atrast kopīgu 
valodu kā ar bērniem, tā arī ar pensio-
nāriem, ierodoties Jaungada eglītēs kā 
Salatētis ar dāvanu maisu. Pats piedalījās 

katrā sporta pasākumā, ar mikrofonu ro-
kās komentēja sacensību norisi.

Par viņa paveiktajiem darbiem varētu 
stāstīt vēl, vēl un vēl... Spēja gūt prieku 
no citu cilvēku prieka – tas ir laimes no-
slēpums.

Lai vēl ilgi Jānim Siliņam saglabājas 
laba veselība, esot pensionāra statusā!

Janvārī Jānis Siliņš nosvinēja 70 
gadu jubileju, bet arvien ir sabiedriski ak-
tīvs. Ikdienā vēl strādā SIA „Nagļu HES” 
par elektriķi, rūpīgi kopj savu bišu saimi, 
darbojas Varakļānu novada pašvaldības 
Administratīvajā komisijā. Viņš ir Varakļā-

nu novada pensionāru biedrības „Pīlādzī-
tis” valdes loceklis un aktīvi piedalās tās 
darbā. Trīs lielas aizraušanās ir vadījušas 
Jāņa Siliņa darba gaitas – elektrība, bites 
un dziesma. Viņš dzied Dekšāru dziedo-
šo vīru kopā „Kūzuls”, kas tikko nosvinē-
ja piecu gadu pastāvēšanas svētkus, un 
Dekšāru pagasta kapellā „Sovejī”. 

Ar labsirdīgu smaidu, iejūtību un sa-
pratni Jānis Siliņš iet savās ikdienas gai-
tās, dāvājot savu sirds siltumu, uzmanību 
un darbīgumu līdzcilvēkiem.

Aina Jaunzeme

koti tuvāki un tālāki pieredzes apmaiņas 
un izziņas braucieni. Projektos vienmēr 
iesaistītas ne tikai biedrības meitenes, bet 
arī visi interesenti. Šobrīd notiekošā pro-
jekta noslēgums plānots 31. martā, kad 
biedrība svinēs savu jubileju.

Bez darba bibliotēkā Teresija Ivenko-
va aktīvi piedalās ciema mākslinieciskajā 
pašdarbībā. Ir ilggadēja dramatiskā ko-
lektīva dalībniece, nekad neatsaka palī-
dzību kultūras pasākumu organizēšanā. 
Tradicionālajā Bērnu dienā ir galvenā ba-
rotāja – pankūku cepēja, klāt piedāvājot 
savus vasara krājumus – dažādus ievārī-
jumus. Kopā ar biedrības meitenēm rīko 
kāzu vārtus, kur allaž iejūtas stārķa lomā, 
jo tērps uztaisīts un runas sagatavotas. 
Bijusi arī saimniece dažādos godos. Jau 
ilgus gadus ir vietējās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja.

Un galu galā – Teresija ir vienkāršs, 
sirsnīgs, mīļš cilvēks. Lai kas arī notiktu, 
viņa vienmēr cenšas būt optimistiska un 
ar smaidu sejā sagaida katru cilvēku. Vi-
ņai patīk darbs, ko dara. Un tas ir viens 
no galvenajiem noteikumiem, lai labi da-
rītu to, ko dari.

Paldies Murmastienes ciema iedzī-
votājiem par sadarbību raksta tapšanā!

Aina Jaunzeme
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Mājdzīvnieku un to īpašnieku 
pienākumi un tiesības

Šobrīd ir sācies laiks, ko tautā ierasts 
dēvēt par suņu laiku, kaķu laiku. Dzīvnie-
ciņus daba sauc pāroties; šo instinktīvo 
dzinuļu vadīti, suņi mēdz norauties no 
ķēdēm, izrakties zem sētas, aizskriet, kur 
ved viņu jutīgais deguns (pat vairāku ki-
lometru attālumā). Gluži tāpat arī kaķi — 
sāk dziedāt mīlas dziesmas, iezīmēt, pie-
mēram, māju stūrus, automašīnu riepas, 
dārza mēbeles, ar atpazīšanās aromātu, 
cīnīties ar konkurentiem, nereti tos no-
pietni savainojot.

Apkārtējiem iedzīvotājiem un citiem 
mājdzīvnieku īpašniekiem visas šīs dar-
bības ir ļoti traucējošas. Gluži tāpat arī 
pašiem mājdzīvniekiem ļaušanās primitī-
vajām dziņām ļoti bieži draud ar pazau-
dēšanos, nokļūšanu meža zvēru nagos, 
nopietnu savainojumu gūšanu no konku-
rentiem. Arī viņu raksturs šajā laikā mēdz 
izmainīties ne uz labo pusi, tie var sākt 
nelabā balsī ņaudēt un nepatīkami ost.

Par spīti tam, ka mūsdienās, kad 
gana pieejama ir kļuvusi veterinārā me-
dicīna, daudzi mājdzīvnieku saimnieki 
savus četrkājainos draugus nekastrē un 
nesterilizē. Daļa vienkārši dzīvo pagātnē: 
„Agrāk neviens nekastrēja ne suņus, ne 
kaķus…” Daļa ir saklausījušies stereo-
tipus: „Sunim un kaķim gribas to prieci-
ņu!” Citi mūsdienu veterinārajā medicīnā 
saskata lielo bubuli („Tā taču ir dzīvnieka 
spīdzināšana!”) vai uzskata, ka tas ir kaut 
kāds bizness, ka valsts ar saviem notei-
kumiem rīkojas tikai veterinārārstu, nevis 
dzīvnieku interesēs.

Pirmkārt, ja runājam tīri par morāla-
jiem apsvērumiem, zinātniski ir pierādīts 
— mājdzīvnieku vairošanās ir tīri instin-
ktīva darbība pēcnācēju radīšanai, prie-
ka gūšana šajā procesā nespēlē nekā-
du lomu. Otrkārt, agrākos laikos patiesi 
daudz ko darīja citādi, tai skaitā arī zobus 
cilvēkiem laboja un rāva bez anestēzijas. 
Vai tas būtu kāds rādītājs tam, kā būtu jā-
dzīvo mūsdienās? Tas mūs noved arī pie 
nākošā punkta — gluži tāpat kā cilvēku 
medicīnā, arī veterinārajā medicīnā serti-
fi cēti veterinārārsti izmanto mūsdienīgas 
metodes, vispārējo narkozi, ir iespējama 
dzīvnieka atsāpināšana. Prasmīgs ve-
terinārārsts arī kucītei vai kaķenītei ste-
rilizācijas operācijas laikā veic pavisam 
nelielu iegriezumu, kas atstāj minimālu 
brūci, pareizi apkopta, tā ļoti ātri sadzīst. 
Kastrācija un sterilizācija nav dzīvnieka 
mocīšana, tieši otrādi! Dzīvnieks pēc kas-
trācijas vai sterilizācijas vairs netērē savu 
enerģiju, lieki meklējoties, tiek līdzsvaro-
ta viņa uzvedība. Arī saimnieki ļoti bieži 

novērtē savu mīluļu uzvedības maiņu pēc 
šīs operācijas: dzīvnieciņš kļūst mīļāks, 
tīrīgāks, labprātāk dodas pie saimnieka, 
samazinās vai pazūd pavisam arī vēlme 
iezīmēt teritoriju, piemēram, apslapinot 
saimnieka apavus. Tāpat kastrācijai un 
sterilizācijai ir virkne medicīnisku priekš-
rocību, viena no tam ir, piemēram, piena 
dziedzeru audzēja riska samazināšana.

Citi dzīvnieku saimnieki šīm operā-
cijām iebilst, jo vēlas, lai mājdzīvnieks 
izauklētu savus mazuļus un tad meklētu 
tiem jaunus saimniekus (variantu par lai-
šanu jūrskolā nemaz neizskatīšu, jo arī tas 
ir arhaisks un, līdz ar iestāšanos Eiropas 
Savienībā, krimināli sodāms pārkāpums). 
Gribētos aicināt šos saimniekus kaut rei-
zi aizbraukt uz kādu no pārdesmit Latvi-
jas dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku 
biedrībām, kurās kopumā mitinās vairāki 
tūkstoši pamestu, negribētu, neapzināti 
savairotu dzīvnieciņu. Cik vēl ir to, kam 
saimnieki it kā ir, bet mājdzīvnieku turē-
šanas apstākļi ir vairāk nekā nožēlojami? 
Gluži vienkārši sakot — Latvijā nepietiek 
to „labo roku”, kurās atdot visus savairo-
tos mājdzīvniekus! Katrs šāds izauklēts, 
izlolots, tīrīgs un pūkains kaķēns, kas pie-
dzimis mājas mīlulei, samazina iespēju 
tikt pie saimniekiem kādam patversmes 
kaķītim, jo potenciālais saimnieks drīzāk 
izvēlēsies pirmo.

Visbeidzot, arguments, kas reti ku-
ram iedzīvotājam patīk, — dzīvnieku 
saimniekam ir ne tikai tiesības, bet arī 
pienākumi. Tos nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.  266 un Dzīvnieku aizsar-
dzības likums. Galvenais, kam jāpievērš 
uzmanība: 

1) saimnieks nedrīkst pieļaut sava 
suņa klaiņošanu, tas ir, „Sunītis tikai iz-
skrēja pastaigāties!” ir administratīvi 
sodāms pārkāpums, suņu saimniekiem 
jāsaprot — sunītis var gan nobiedēt bēr-
nus, gan neprognozējamā situācijā kļūt 
agresīvs un uzbrukt, gan apdraudēt sevi, 
pakļūstot zem automašīnas riteņiem, gan 
sakauties ar citu suni;

2) kopš šā gada 1. janvāra visiem 
suņiem — arī lauku viensētās dzīvojoša-
jiem, arī veciem suņiem, arī suņiem, „kuri 
nekad nekur prom neskrien” — ir jābūt 
čipētiem un reģistrētiem vienotajā datu-
bāzē;

3) ārpus saimnieka valdījuma, tas ir, 
ārpus dzīvokļa, mājas, pagalma vai lauku 
viensētas, kaķis NEDRĪKST atrasties, ja 
tas nav kastrēts/sterilizēts un apzīmēts (ar 
kakla siksniņu vai reģistrētu mikročipu);

4) nav pieļaujama nekontrolēta dzīv-

nieku vairo-
šanās („Mūsu 

kaķenītei/kucītei 
sanāca mazuļi…” Nē, nekas tur 

nesanāca! Saimnieks to pieļāva!);
5) ja redzat klaiņojošu dzīvnieku, ir 

jāziņo savai pašvaldībai, tās pienākums ir 
organizēt klaiņojošu dzīvnieku noķerša-
nu un izmitināšanu patversmē;

6) ja esat liecinieks vardarbīgai at-
tieksmei pret kādu dzīvnieku, nekavējo-
ties ziņojiet Valsts policijai;

7) par klaiņojošiem suņiem, kuriem 
zināms saimnieks, iespējams ziņot poli-
cijas darbiniekiem, kas var sastādīt admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu.

 Savukārt, ja tiek pārkāpti mājdzīv-
nieka labturības prasības (ēdināšana, 
turēšanas apstākļi un tamlīdzīgi), ir jāziņo 
pa anonīmo Pārtikas un veterinārā die-
nesta tālruni – automātisko atbildētāju – 
67027402 – vai arī vietējās nodaļās.

Ja nepieciešama informatīva rakstura 
konsultācija, tad to ir iespējams saņemt 
„Madonas dzīvnieku biedrībā”, zvanot: 
Ingūna (22030531), Laura (26320932 
darbadienās pēc plkst. 16), vai rakstot: 
madonasdzd@inbox.lv.

Cienīsim cits citu, savus kaimiņus un 
arī savus mājdzīvniekus, jo galu galā — 
šie noteikumi nav radīti tikai aizliegšanas 
vai sodu pēc, bet gan tādēļ, lai mierīgi lī-
dzās varētu pastāvēt gan līdzcilvēki, gan 
dzīvnieku saimnieki, gan viņu četrkājainie 
draugi. 

Anda Mālniece  sadarbībā ar 
Madonas dzīvnieku biedrību

INFORMĀCIJA 
NOVADA 

IEDZĪVOTĀJIEM
2017. gada 9. martā plks. 10.00 

Varakļānu kultūras namā notiks iz-
glītojoši informatīvs seminārs par 
aktualitātēm un izmaiņām nodokļu 
sistēmā, kā arī par aktualitātēm uz-
ņēmējdarbības un lauksaimniecības 
jomās 2017.gadā.

          J. Grudule, 
Varakļānu novada lauku attīstības 

konsultante 
mob. tālr. 26543747

edības maiņu pēc 
ciņš kļūst mīļāks, 

nieku
šanā
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Noslēgusies trešā aktivitāte

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības 
– putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pē-
dējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija 
pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā 
dienesta ekspertiem un ornitologiem nolē-
musi veikt vairākus pasākumus ar mērķi ma-
zināt riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.

6. februārī Zemkopības ministrijā notiku-
šajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā 
informācija saistībā ar putnu gripas straujo 
un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no 
Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem 
no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. put-
nu pavasara migrācijas ceļiem pāri Latvijai, 
kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma 
apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla iespē-
ja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, 
kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības 
nozari.

Sanāksmes laikā tika identifi cēti biotopi 
un teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā 
poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu 
(vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Poten-
ciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtī-
ba izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas 
ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli 
u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa 
„Natura 2000” teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā iz-
platību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu 
mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, 
pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodro-
šības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājput-
nu turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti 
grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteiku-
mos Nr. 291.):

No š.g. 1. marta līdz 31. maijam:1. 
aizliegts turēt mājputnus ārā;• 
aizliegta mājputnu izbraukuma • 
tirdzniecība.

Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepie-1. 
derošu personu uzturēšanās.
Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājput-2. 
nu kopšanas personāls ir informēts par 
biodrošības prasībām un ievēro tās.

Informāciju sagatavoja: 
Dagnija Muceniece, 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104; 
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lai pēc iespējas 
efektīvāk pasargātu 
putnkopības nozari no 
putnu gripas, pastiprinās 
biodrošības pasākumus

Veiksmīgi tiek realizēts projektu konkursā „Atbalsts LEADER vietējai attīstī-
bai” rīcības „Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” Varakļānu 
novada Murmastienes biedrības „Dzērvenīte” sagatavotais un iesniegtais PRAK-
TISKO ROKDARBU PROJEKTS (proj. Nr. 16-05-AL23-A019.2206-000001) „ACIS 
DARBA IZBIJĀS, ROKAS DARBA NEBIJĀS”. Projekts tiek realizēts laikā no 
01.11.2016. līdz 31.03.2017.

Janvārī noslēdzās trešā aktivitāte – darbs ar karsto līmi, kuras laikā dalībnieces 
no karstās līmes izgatavoja trauciņus, izmantojot karsto līmi izveidoja glezniņas, 
dekorēja rāmīšus, kā arī gatavoja apsveikumus, dāvanu aploksnes un kastītes kvī-
linga tehnikā.

31. janvārī uzsākām ceturto aktivitāti – fi lcēšanu – apgūsim gan sauso, gan 
slapjo fi lcēšanu.

Projekta ietvaros praktiskos rokdarbus apgūst 19 dalībnieces no Varakļānu un 
Madonas novadiem. Nodarbības notiek Murmastienes KC telpās divas reizes nedē-
ļā. Pasniedzēja Zanda Broka.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 Proj. vad. Rita Ivenkova



„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada februāris8

Musu vesture fotografijas
Šajā avīzītes numuriņā aizsākam vēl 

vienu projektu – sākam publicēt aizgā-
jušo laiku fotogrāfi jas, mūsu dzīves un 
darba liecinieces. Tā kā Stirnienē nesen 
notika kolhoznieku saiets, tad publicējam 
fotogrāfi jas, kas saistās ar kolhoza „Lat-
gale” ikdienu un svētkiem.

Lai šis projekts turpinātos, aicinām 
lasītājus ieskatīties savos fotoalbūmos un 
piedāvāt foto ievietošanai avīzītē. Tās tiks 
ieskenētas un atdotas īpašniekiem. Ļoti 
ceram uz atbalstu!

Jūsu „Varakļōnīts”

Pirmie kolhoza gadi

Sēklas sijāšana

J. Juška

Graudu noliktava

Počs un Tropiņš
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Gribat ticat, gribat nē...

Kas gan var pateikt, vai dzīvē notiekošais viss ir 
likumsakarības vai nejaušības... Bet brīnumi notiek 
dažādi nudien... tas gan ir tad, ja kaut ko dari, kaut 
kur iemaisies, jo, kā saka, zem guloša akmens ūdens 
noteikti netecēs...

Kad vasarā Varakļānu bibliotēkas bibliotekārītes 
Indra  un Līga izsludināja konkursu „Varakļāni – mana 
mazā, baltā pilsēta”, piedāvājums ieintriģēja – aiz-
degos un „sapenterēju” kādu rindiņu. Un, lūk, afi šā 
stāv rakstīts – 3. februārī Varakļānu bibliotēkā „Dze-
jas noskaņas sveču gaismā”, piedaloties dzejniecēm 
Ingrīdai Zepai (Gulbene), Dzidrai Bruzgulei (Viļānu 
nov.), Dacei Solovjevai (Varakļāni), Mārītei Strodei 
(Varakļāni) un muzikālais noformējums Kaspars 
Krastiņš (Rīga). Nu ko sacīt – liels gods fi gurēt zem 
tāda apzīmējuma... Bet teikšu senu teicienu (lietoja 
mana mamma), kas pilnībā attiecas uz mani – oi, oi 
namoku ni raksteit, ni baksteit, bet par kieniņu ceļ. Lai 

būtu kā būdams, liels pagodinājums, prieks 
un gandarījums atrasties līdzās tik pieredzes 
bagātiem, radošiem un apgarotiem cilvēkiem, 
kuru pūros jau dvēseliskie apkopojumi grā-
matās. Prieks un izbrīns par katru: šarmanto 
un kautro Ingrīdu (paldies par rožu buķeti!), 
dzirkstošo kā šampanietis Daci (paldies par 
krāšņo ziediņu) un kluso, ieturēto Mārīti. Īpašs 
baudījums, klausoties Kaspara pašsacerētās 
un komponētās dziesmas, kur nu vēl ar pār-
steidzoša labestības starojuma apņemto sie-
viņu Spulgu, dziedot duetā, kas patiesi apbur 
un tur (paldies par skaisto svecīti). Paldies arī 
Ivetai Dimzulei par labajiem vārdiem. Apbūra 
un sildīja ikviena klātesošā skatītāja novērtē-
jošais acu mirdzums. Paldies par šiem silta-
jiem, sirsnīgajiem mirkļiem, kas noteikti sildīs 
arī pelēkākā, skarbākā ikdienā...

 Un kā saka – ja jau meitenes mani titulēja 
kā dzejnieci (man gan kā citiem dzejoļi nekrīt 

no gaisa, tie man ir realitātes stāsti ar aptuvenām atskaņām), tad nu kāds 
apliecinājums par viņām pantmērā: 

„Varakļānu bibliotekārītēm”
Bibliotēkas meitenes mīļās – Indra un Līga,
Jūs katra zinoša, darbīga un tālredzīga...
Nav joks – orientēties neskaitāmo grāmatu labirintā,
Jāprot menevrēt – jābūt veiklām kā sprintā.

Jāprot ik grāmatā – šai bezgalīgā burtu jūrā –
Atrast, atklāt, kas tai dvēselē, kas tai pūrā.
Un, patiesi, sokas Jums – šķiet darbošanās īsta bauda,
Jūs radošas – jo allaž kāda ideja uz grauda.

Un čaklas kā bitītes, kas prot medu vākt...
Arī šodien uzbūrāt svētkus – likāt līdzīgiem kopā nākt,
Lai arī turpmāk tikpat ašas, brašas un redzīgas,
Tikpat nenogurstošas, iedvesmojošas un dedzīgas.

Cieņā un pateicībā – „dzejniece” 
Dzidra Bokānos
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Ir noslēdzies pirmais semestris mazā-
kajā un, iespējams, mīļākajā skoliņā visā 
Varakļānu novadā. Bet arī šajā pusgadā 
katru trešdienas rītu Varakļānu novada al-
ternatīvās aprūpes centrs uz vienu stundu 
pārvēršas par novada jaunāko iedzīvotāju 
spēļu, rotaļu un pirmo iemaņu apgūšanas 
skoliņu. 

Bēbīšu skoliņā pulcējas jaunās māmi-
ņas ar mazajiem, kuri jaunāki par diviem 
gadiem.  Tās ir izglītojošas un izklaidējo-
šas nodarbības. Nodarbība vienmēr sākas 
ar sasveicināšanās dziesmiņu, kam seko 
pirkstiņspēles un rotaļas ar mazajiem. 
Tālāk seko radošie darbiņi un uzdevumi 
sīkās motorikas attīstīšanai. Pirms mājās 
iešanas bērni pūš burbuļus, šūpojas šū-
puļtīklā  vai dara kādu citu interesantu au-
dzinātājas sagatavotu darbiņu.

 Bēbīšu skoliņa izveidota ar mērķi sek-
mēt vecāku un bērnu savstarpējo komuni-
kāciju, kvalitatīvu kopīgā laika pavadīša-
nu, attīstīt bērnu sociālprasmes, iemaņas 
un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot 
daudzveidīgus materiālus un priekšmetus, 
sekmēt bērna radošo spēju attīstību un 
estētisko gaumi mākslinieciskā darbībā, 
sekmēt bērna veselības nostiprināšanu 
un daudzpusīgas personības veidošanos, 
sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstī-
bu, pilnveidojot bērna radošās spējas.

Mazuļu nodarbību galvenie uzde-
vumi: 

attīstīt tīšanas, vīšanas, siešanas, lo-
cīšanas, plēšanas, griešanas un līmē-
šanas prasmes, izmantojot dažādus 
materiālus;
veicināt roku sīkās muskulatūras at-
tīstību;
sekmēt darba prieku un radošo paš-
izpausmi;
apgūt prasmes pārvaldīt ķermeni, 
sekmējot dabisko kustību aktivitāti;  
veicināt bērna personības emocio-
nālo un sociālo attīstību ar fi ziskajām 
aktivitātēm;
attīstīt bērna muzikālās dotības; 
rosināt spēlēt mūzikas un ritma ins-
trumentus muzicēšanas procesā;
pilnveidot kustību koordināciju un rit-
ma izjūtu;
pilnveidot muzikālās dzirdes attīstī-
bu;
sekmēt bērnu radošo pašizpausmi, 
gūstot prieku par savu veikumu;
sagatavot veiksmīgākai integrēšanai 
pirmskolas izglītības iestādēm.
Bēbīšu skoliņas audzinātāja ir Anita 

Baltalksne no Rēzeknes, kura ir arī PEPA 
Mamma (mamma, kas palīdz citām jau-
najām māmiņām), vada krūts barošanas 
lekcijas, vada Rēzeknes māmiņu klubiņu, 
nodarbojas ar Baha ziedu terapiju un vēl 

Bebīšu skoliņā

vada savu pankūku izbraukumu bodīti. 
Viņa ir sirsnīgs un ļoti zinošs skolotājs ma-
zajiem, kurš vienmēr izdomā arvien jau-
nus un jaunus uzdevumus. 

Audzinātāja Anita – Esmu pati mam-
ma divām meitām, kurām vienmēr ir ļoti 
paticis apmeklēt Bēbīšu skoliņu. Pirmo 
reizi saskārāmies ar  Bēbīšu skoliņu 3x3 
saietos, kur tās vadīja vecmātes. Šī ideja 
tika aizgūta un atvesta uz Rēzekni un ta-
gad arī Varakļāniem. Tā ir brīnišķīga vide, 
kur iepazīties ar vienaudžiem, apgūt ko 
jaunu, gatavoties bērnudārza gaitu uz-
sākšanai. Bēbīšu skoliņas ir svarīgas arī 
mammām, lai var pamainīt vidi, aprunāties 
ar citām mammām, iemācīties dziesmiņas 
un skaitāmpantiņus, kurus var izmantot ik-
dienā, gūt jaunas radošas idejas kopīgām 
nodarbēm ar bērnu.  

Līga un Līva – Bēbīšu skoliņa vien-
nozīmīgi palīdz bērnam labāk attīstīties... 
Esmu ļoti priecīga, ka arī Varakļānos tāda 
ir, jo ieguvums bērnam ir neizmērams. 
Protams, visa komunikācija starp mam-
mām arī dod daudz plusus, jo pārrunā sev 
aktuālas tēmas un izstāsta mazo nedar-
bus, par ko gribas pasmieties, kaut tajā 
brīdī smiekli nemaz varbūt nav nākuši. 
Kā arī tā ir skola mammām, jo no pasnie-
dzējas var daudz ko mācīties. Mazajiem 
arī interesanti, jo mājas visas mantas jau 
apnikušas, bet bēbīšu skoliņā notiek visā-
das smilšu, krāsu un ēdiena spēles, ko, 
manuprāt, lielākā daļa mājas mammas 

nepieļautu. 
Ilze un Stefans – Bēbīšu skoliņu ap-

meklēju tiešām ar prieku, redzu, ka tas 
nāk par labu gan man, gan dēliņam. Tā 
ir stundiņa, kurā satieku citas mammas, 
Stefans satiek citus bērnus, un mazliet 
savādākā veidā nekā ikdienā satiekam arī 
viens otru. Iepriecina, ka daudzas rotaļas 
un uzdevumus dēliņš atpazīst un labprāt 
atkārto arī mājās, ir iemācījies dažādas 
prasmes, ko pirms bēbīšu skoliņas tiešām 
vēl neprata.

Kristīne un Rūdis – Tā kā Rūdis ik-
dienu lielākoties pavada pieaugušo sa-
biedrībā, es priecājos, ka reizi nedēļā 
viņam ir iespēja būt savu vienaudžu pul-
ciņā. Spēlēt pirkstiņspēles un veikt mazos 
darbiņus lielākā kompānijā ir daudz jaut-
rāk. Un skolotājai vienmēr līdzi tik daudz 
kā interesanta!

Es domāju, ka šīs nodarbības Rūdim 
nāk par labu. Rūdis ir kļuvis drošāks, vi-
ņam ir iepatikušās noteiktas rotaļas, kuras 
mēs pēc tam labprāt atkārtojam arī mā-
jās.

Inese un Kristiāns – Bēbīšu skoliņā 
vēlamies iegūt jaunus draugus, apgūt jau-
nas iemaņas. Tā mums ir devusi iespēju 
atrasties citu bēbīšu kompānijā, kas pali-
dzēs uzsākt dārziņa gaitas.

Anete un Matilde – kad dzīvojām 
Valmierā, ar vecāko puiku apmeklējām 
bēbīšu skoliņu un, kad pārvācāmies dzī-
vot uz Varakļāniem, ļoti vēlējāmies, lai arī 
jaunākajai meitiņai ir tāda pati iespēja sa-
draudzēties ar vienaudžiem un iemācīties 
jaunas prasmes. Tad nu meklējām, kas 
varētu vadīt šādas nodarbības un atradām 
gan audzinātāju, gan burvīgas mammas, 
kurām tas ir vajadzīgs un interesants!

Joprojām visiem interesentiem ir ie-
spējams pierakstīties uz nodarbībām. Bēr-
nu vecumam jābūt no 6 mēnešiem līdz 2 
gadiem. 
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Sendienās janvāris dēvēts par sala 
mēnesi. Tāds mazliet jokains ar straujām 
temperatūras, politisko notikumu, vēstu-
res līkloču, dažādu notikumu maiņām un 
peripetijām tas iesācis arī 2017. gadu. 
Straujš laika ritums piedienas mūsdie-
nām – šķiet, tik tikko svētījām Ziemsvēt-
kus, kad, palūkojoties kalendārā, jau 
pāršķiram no sala uz sveču mēneša 
lapu. 

Šis gads Stirnienē iesācies ar at-
skatu vēsturē. 17. janvārī tautas namā 
uz Kolhoza baļļuku pulcējās gan bijušie 
kolhoza „Latgale” darbinieki, gan arī Va-
rakļānu pagasta iedzīvotāji, kuri šobrīd 
aktīvi un uzteicami saimnieko zemnieku 
un piemājas saimniecībās. Kolhoznieku 
kādreiz kopīgo darbu nu vieno kopīgas 
atmiņas – fotogrāfi jās, diplomos un goda 
rakstos, medaļās par labu darbu, stāstos, 
jokos un nopietnībā. Fotogrāfi jas rāda 
gan kolhozu pirmsākumus, gan uzplau-
kuma un ziedu laikus – ikdienas darbu, 
kolektīva atpūtu un svētkus, ekskursijas, 
sporta un kultūras pasākumus. Mums ir 
zināma vēsturiskā situācija, kā un kādā 
notika kolektivizācija, taču saglabājušās 
arī patiesas tautas anekdotes.

Kad Stirnienē bija spiesti dibināt 
pirmo kolhozu, protams, bija jādomā 
nosaukums. To Stirnienes apvidu, kas 
tuvāk pie lielā ceļa un meža uz Varakļā-
nu pusi, sauca par silmalu. Tāpēc kāds 
večuks ieteicis: „Sauksem tū kolkozu par 
„Sylamolu” i pīraksteisem obejōs volū-
dōs: „Sila mala” i „Cилa мaлa”!” Šāds 
nosaukums patiesi arī bijis Stirnienes 
pirmajam kolhozam.

Laikrakstā „Staļina Karogs” atro-
damas šādas vēstis: „Stirnienes cie-
ma kolhozā „Taisnība” pirmoreiz labību 
pļauj kombains, ko vada A. Strods, pa-
līgs P. Svalbs.” (23.08.1951.)

„Stirnienes ciema kolhozā „Taisnība” 
ceļ kolhoza elektrostaciju. Uzstādīšanu 
veic skolas un kolhoza komjauniešu šefi 
– Maskavas kara apgabala tehniskās N 
daļas karavīri. Strāvu kā pirmie saņems 
skola, ciema padome, klubs un trīs tuvā-
kās liellopu kūtis.” (06.08.1955.)

1965. gadā kolhozā „Latgale audzē-
ja linus 110 ha platībā, rentabilitāte 40%, 
ienākums no liniem būs apm. 80.000 
rubļu.” („Stars”, 05.02.1966.) u.t.t.

Lai arī politiski un saimnieciski ne-
viennozīmīgi vērtējams laiks, tie ir aptu-
veni 40 gadi no mūsu tautas vēstures: 

nodibināts kolhozs „Taisnība” • 
1948. gads;
kolhozs „Gaisma” 1949. gada 10. • 
janvārī;
kolhozs „Avangards” 1949. gada • 
3. aprīlī.

Sala un sveču mēnesis Stirnienē

Abi kolhozi apvienoti 1950. gada • 
jūnijā – „Gaišais ceļš”;
Kolhozs „Zelta druva”;• 
1964. gada 15. aprīlī izveido kol-• 
hozu „Latgale”, kurā apvienojas 
„Gaišais ceļš”, „Zelta druva” un 
„Taisnība”;
1994. gada 12. aprīlī no kolhoza • 
tiek izveidota sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību paju dalībniekiem 
un zemturu apvienība „Latgale”;
2003. gadā tiek likvidēta SIA „Lat-• 
gale”. 

Pasākuma sagatavošanā īpašs pal-
dies Jānim Sčuckim un dāmām par ak-

tivitāti un bijušo darba kolēģu pamudi-
nāšanu tikties, pateicamies par torti un 
dzirkstoša vīna kausu Ritai un Edgaram 
Zepiem, par materiāliem izstādei paldies 
Stirnienes bibliotēkas novadpētniecības 
fondam, Varakļānu novada muzejam, 
Valentīnai Grozai un Antoņinas Vēveres 
piederīgajiem, Dekšāru dramatiskajai 
kopai „Kūpā” un vadītājai Annai Šper-
gai. Priecājamies par kopīgu draudzīgu 
vakarēšanu, tiksimies nākamajā Kolhoza 
baļļukā un, ja fotogrāfi jas, diplomi, dažādi 
piemiņas priekšmeti no veciem, arī kol-
hoza laikiem sāk mājās traucēt un šķist 
par krāmiem, tad vis nemetīsim prom un 
nekurināsim plītī, bet gan nesīsim uz Va-
rakļānu novada muzeju!

Kārtējo reizi saprotam, ka krietns 
darba darītājs tāds būs un paliks jebku-
ros laikos un pie jebkuras varas – „go-
dam dzimis, godam audzis, godam mūžu 
dzīvodams”, un arī dīkdienis, pļundurs un 
liekēdis būs visos laikos, taču pazudīs 
vēstures mēslainē, jo dzīve vienmēr laika 
nepielūdzami smalkajā sietā atsijā grau-
dus, bet pelavas izgaist vējā. 

Viena no tautā nezūdošajām atmi-
ņām vienmēr būs Barikāžu laiks. 23. 
janvārī tautas namā bija aplūkojama Ze-
nona Zeimula foto izstāde no Varakļānu 
novada muzeja fondiem par 1991. gada 
janvāra notikumiem Rīgā. Stirnienes tau-
tas namā ar dzīvo leģendu, publicistu un 
Tautas frontes dibinātāju Daini Īvānu tikās 
Stirnienes, Murmastienes, Atašienes un 
Varakļānu skolēni un interesenti. Izcila 
vēstures mācībstunda, kodolīgs faktu 
kopsavilkums un salīdzinājums ar noti-
kumiem Eiropas un pasaules kontekstā, 
sulīgs un kolorīts stāstījums izkoptā lat-
viešu valodā par sumpurņu /M. Zālīte/ 
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Gleznu izstāde „Avots” aplūkojama no 
4. februāra līdz 4. martam darbdienās no 
9.00 līdz 15.00, sestdienās un svētdienās – 
piesakoties 29678002.

28. februārī 19.00 „Aizgavēņa Blīņu 
vokors” – vakarēšona kai senejūs laikūs i 
mīlōšonōs ar leidzpajimtajim sovim i sābra 
blīņim

18. martā 15.00 „Jezupa dīnas Teijā-
teri” – Jezupu gūdynōšona, apkaimes ama-
tīrteātri i folkloras ansambļi

25. martā 13.00 represātū pīmiņas 
dīvkolpōjums Stērnīnes bazneicā

14.30 zīdu nūlikšona pi represātū pī-
minekļa pi stacijas

15.00 filma „Melānijas hronika” i tik-
šonōs ar aktrisi Baibu Broku, īeja breiva

Izstāde veidota no darbiem, kas tapu-
ši pēdējo 2 gadu laikā. Patlaban esmu sava 
darba iesākumā, un šīs gleznas atspoguļo 
raksturīgāko mana radošā ceļa sākumpos-
mam. Kas tad ir avots? Avots ir sākums upei, 
kas ietek jūrā, tātad neliels sākums kaut 
kam lielam, spēcīgam un nepārtrauktam. 
Gleznošana man ir nepārtraukts process, kā 
ūdens straume, jo, kad es negleznoju uz au-
dekla, es „gleznoju" galvā un sirdī. To nevar 
„izslēgt" vai apturēt. Tādēļ, domājot par šo 
izstādi, man radās asociācija ar avotu. 

Lai gan gleznas lielāko  es ir abstraktas, 
tomēr iedvesmu un dažādus  vizuālos mo  -
vus es smeļos dabā, tās spējā atkārto  es ne-
atkārtojo  es, un, protams, mūzikā. 

Manis izvēlētā tehnika visbiežāk ir ak-
varelis uz audekla, pirms gleznošanas veido-
jot izteiktu grunts faktūru, ļaujot akvarelim 
aizpildīt visas grunts iedobītes un plaisiņas, 
tādēļ pats gleznošanas process kļūst aizrau-
jošs, jo, lai gan esmu paredzējusi, kādu vēlos 
redzēt gala rezultātu, procesa gaitā rodas 
necerē   skaistas nejaušības. 

Laima Steika

okupācijas laiku, latviešu tautas nevar-
darbīgo ar cīņu par brīvību un valstiskās 
neatkarības atjaunošanu „ar garaspēku 
pret karaspēku”. D. Īvāns aicināja aizdo-
māties, cik patiesībā mēs labi dzīvojam, 
ka par daudzām lietām savā dzīvē esam 
atbildīgi tikai paši, un dažkārt, kad gri-
bas žēloties un īdēt, jāatceras vecu ļau-
žu teiciens: “„Nezaimojiet!”.

30. janvārī Varakļānu mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi pasniedzē-
ju Agneses Solozemnieces un Agnijas 
Strūbergas vadībā klātesošos priecēja 
ar sirsnīgu koncertu. Paldies jaunajiem 
māksliniekiem un viņu skolotājiem! Tā-
pat paldies par mākslas skolas audzēk-
ņu darbiem, kuri Stirnienes pamatskolā 
nomainīja Līnas Dzērvānes gleznu iz-
stādi un būs aplūkojami līdz pat mācību 
gada beigām.

Kad saulīte atlēkusi un diena pastie-
pusies manāmi garāka, pēc senas tradī-
cijas dievnamos svēta sveces. Kā Sveču 
dienas atskaņu gaiša plaisma pelēku 
dienu jūklī vizēja 4. februāra novakare 
– Stirnienes tautas nama zālē savu per-
sonālizstādi „Avots” atklāja gleznotāja 
Laima Steika un žilbinoši un pārliecinoši 
muzicēja Latvijas labākais pusprofesio-
nālais vokālais ansamblis „Anima Solla” 
Mārītes Puriņas vadībā. Koncertā ska-
nēja gan garīgie dziedājumi (klātesot to 
komponistam Rihardam Dubram), gan 
latviešu un latgaliešu tautasdziesmas, 
kā arī daļa no programmas starptautis-
kajiem konkursiem Somijā un Slovēnijā.

5. februāris garīgās mūzikas korim 
„Reversium” diriģenta Jāņa Grudula va-
dībā aizritēja skaistos dziedājumos Die-
va godam un ļaužu priekam Rīgas Krus-
ta draudzes dievnamā, koncertā spoži 
mirdzēja mūsu solisti, krāšņi un piepildīti 
skanēja koris, paldies koncertmeistarei 
Agnijai Strūbergai. Savukārt Varakļānu 
katoļu baznīcā sv. Agatas svētkos muzi-
cēja garīgo dziesmu ansamblis „Almus” 
no Dricānu draudzes, ērģelnieks Jānis 
Trops, fl autistes Agnese Gabriša un Iluta 
Igaune. 

Pateicoties Mārtiņam Grudulim, uz-
labota un papildināta Stirnienes drau-
dzes mājaslapa www.stirnienesbaznica.
lv. Stirnienes dievnams pieteicies arī 
„Baznīcu nakts 2017” pasākumam š.g. 
2. jūnijā.

Šai straujajā laikmetā un mūsu ik-
katra patiesi īsajās dzīves dienās, visiem 
vēlu atcerēties Senekas teicienu: „Mēs 
žēlojamies, ka dienas par īsām, bet iztu-
ramies tā, itin kā tām nekad nepienāktu 
beigas.”

Lai mums gaišs un labajā piepildīts 
ik dzīves mirklis!

     
  Ieva Zepa

Gleznotājas

Laima Steika
p e rs o nā l i z s tād e  „ Avo t s ”
04.02. – 04.03.2017.
S  rnienes tautas namā
darbdienās no 9.00 līdz 15.00, 
sestdienās un svētdienās – piesako  es 
29678002.

Stērnīnes 
bazneicā
26. februārī sv. Mise 13.00
1. martā Stērnīnes tautas nomā 
Palnu dīnas sv. Mise 13.00, 
Gavēņa sōkums

5. martā sv. Mise 13.00

12. martā sv. Mise 13.00

19. martā Jezupa dīnas 
sv. Mise 13.00

25. martā sv. Mise 13.00

26. martā sv. Mise 13.00

Māksliniece Laima Steika (dz. 1986) 2013. g. absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, 
glezniecības apakšnozari, iegūstot bakalaura grādu mākslā, kā arī 2016. g. ieguvusi maģistra 
grādu mākslā, studējot glezniecības apakšnozares mul  vizuālajā meistarklasē pie pasnie-
dzējiem un māksliniekiem Alekseja Naumova un Kaspara Zariņa. Piedalījusies grupu izstā-
dēs kopš 2010. g. Latvijas Mākslas akadēmijas mazo izstāžu ciklā „Mana telpa” piedalījusies 
ar personālizstādi „Kaimiņi” 2011. g. 

2016. gadā mākslinieces darbus bija iespējams apska  t 2 personālizstādēs „Gultne” 
(Kuldīgā, Līvijas Rezevskas skulptūru muzejā), un „Kluss” (Rīgā, izstāžu telpā „Radošo darbu 
galerija”).

Stirnienes  TN
februārī un martā
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Zinaidas Strods testamentāro novēlējumu 
USD 80 000 uzticēts administrēt Vītolu fondam 

„Ja būšu noderīgs 
kaut vienam, kurš izpratīs 
manas cildenās idejas, es 
svētīšu mirkli, kurā iecerēju 
šo plānu…” (Mihals Borhs, 
Varaklānu  muižas grāfs)

Mūsu mazā, baltā 
pilsēta – teic Varakļānu 
ļaudis un lepojas ar savu 
balto pili, baznīcu un kape-
lu. No šīspuses pasaulē ir 
devušies arī daudz cilvēku 
ar baltu dvēseli un gaišu 
prātu – šeit šūpulis kārts 
arī Zinaīdai Strods. 

Zinaida Strods dzimu-
si 1930. gada 13. jūlijā  Varakļānu pagasta 
Strodos, viņa ir jaunākā no Jāņa un Helē-
nas Strodu trim meitām. Bērnību kopā ar 
māsām Leontīni un Janīnu pavadīja skais-
tajā Latgalē, iemīļotajās mājās – te bija mā-
miņas puķu dārzs, te tēva bišu stropi, bet 
vissvarīgākā – tuvinieku mīlestība, kuras 
šeit nekad netrūka. Skolas gaitas Zinaida 
uzsāka vietējā pamatskolā, kur māte bija 
skolotāja. 

Diemžēl karš lika ģimenei atstāt mā-
jas un doties bēgļu gaitās. Strodu ģimene 
nokļuva Vācijā, uzturējās bēgļu nometnē, 
bet 1950. gadā Zinaida ar māsu Leontīni 
devas uz ASV. Sākums nebija viegls – Zi-
naida daudz strādāja un palīdzēja uzturēt 

ģimeni – arī vecāki izceļo-
ja uz Ameriku. Lai iegūtu 
izglītību, Zinaida apmek-
lēja vakarskolu. 1970. 
gadā viņa pabeidza stu-
dijas DePaul universitatē, 
kur ieguva bakalaura grā-
du komerczinatnēs, bet 
jau nākošajā gadā nolika 
Certified Public Accoun-
tant eksāmenu. Tas bija 
izcils sasniegums, jo 
tolaik reti kura sieviete 
sasniedza šādu pakāpi 
izglītībā. Daudzus gadus 
viņa strādāja fi nanšu un 

ieguldījumu jomā, veicot atbildīgus pienā-
kumus un iemantojot līdzcilvēku uzticību 
un cieņu.

 Pats svarīgākais Zinaidas dzīvē bija 
ģimene, darbs un mīlestība pret savu 
Tēvzemi. Zinaida allaž atrada iespēju at-
balstīt gan tautiešus ASV, gan dažādus 
pasākumus Latvijā, jo īpaši savā dzimtajā 
pusē. Par to viņa izpelnījusies novadnieku 
pateicību – 2001. gadā  Varakļānu nova-
dā dekāns Antons Boldāns iesvētīja jauno 
Strodu kapsētas žogu, un par to bija pa-
rūpējusies arī Zinaida Strods. Tas ir liels 
ieguldījums Strodu dzimtas piemiņas sa-
glabāšanā – šajā kapsētā ir vairāki desmiti 
kapa pieminekļu un krustu, un uz visiem 

lasāms Strodu uzvārds.  
 Tā kā Zinaidai pašai bija ilgi un smagi 

jāstrādā, lai iegūtu augstāko izglītību, viņa 
vēlējās palīdzēt centīgiem, mērķtiecīgiem, 
bet mazturīgiem jauniešiem Latvijā. Savā 
testamentā novēlot USD 80 000, viņa iztei-
ca vēlmi dibināt stipendiju Varakļānu nova-
da jauniešu atbalstam augstākās izglītības 
iegūšanā un to īstenot uzticēja savai krust-
meitai Kristīnei Anstrats – viņa ir testamen-
ta izpildītāja. Kristīne Anstrats ir dibinājusi 
sava tēva Paula Jēkaba Anstrats piemiņas 
stipendiju un kopā ar draudzeni Kristīnes 
Anstrats un Janet Geovanis stipendiju. 

Zib laika rats, tāpat kā senāk putojas 
Kažaviņas ūdeņi, un Varakļānu jauniešus 
pils parkā gaida ne tikai Mīlestības ak-
mens, bet arī  grāfa  Mihala Borha devīze 
pils fasādē: „Virtute duce. Deo favente.
Comite fortuna” („Tikuma vadīti. Dieva 
labvēlībā. Laimei līdzejot”). Lai šie pirms 
gadsimtiem kādam viedam cilvēkam sva-
rīgie vārdi kļūst par pamudinājumu arī 
šodienas Varakļānu novada jauniešiem, 
attaisnojot Zinaidas Strods uzticēšanos 
un īstenojot viņas vēlmi jauniešiem savā 
dzimtajā pusē palīdzēt izaugt par gudriem 
un stipriem ļaudīm – par savas Latgales, 
savas Latvijas patriotiem! 

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Š.g. 20. janvārī Galēnu pa-
matskolā 11. reizi notika Robertam 
Mūkam veltītais Vislatvijas jaunra-
des darbu konkursa apbalvošanas 
noslēguma pasākums. Arī šogad 
Varakļānu vidusskolas skolēni pie-
dalījās un iesūtīja 34 jaunrades dar-
bus dažādās klašu grupās. Pavisam 
konkursam bija iesniegti 525 jaunra-
des darbi no visas Latvijas. Tālākie 
konkursa dalībnieki bija rakstījuši 
pat  no Ventspils. Jaunrades darbus 
vērtēja 4 grupās. Tā kā šajā konkursā pie-
dalījāmies jau 11. reizi, mūs  sagaidīja un 
pavadīja kā senus draugus.

Vislabākie rezultāti šoreiz 2. – 4. klašu 
grupas skolēniem, jo iegūtas divas godal-
gotas vietas. 1. vieta – Markusam Svalbam 
(3.b kl.), 3. vieta Rinaldam Latkovskim (3.b 
kl.) – skolotājas Ilzes Eidukas audzēkņiem. 
Atzinības rakstus ieguva Laima Melne (4.a 
kl.) un Anna Mālniece (3.a kl.) 

5. – 7. kl. grupā 3. vietu ieguva 6. kla-

Roberta Mūka jaunrades darbu konkurss
„Es esmu vaļējas durvis” (R. Mūks)

ses skolniece Ieva Ikauniece (skolotāja 
Aija Caune). Atzinības rakstus saņēma 
Beatrise Svilāne (5. kl.), Samanta Medinie-
ce (6. kl.), Ileāna Halturina (6.kl.), Haralds 
Meiers (6. kl.), Patrīcija Masaļska (6. kl.), 
Amanda Ikauniece (6.kl.), Kristīne Krista 
Ubagovska (6. kl.), Elizabete Boļšakova 
(6. kl.), Deina Svilāne (7.b kl.), Samata 
Sondore (7.b kl.),  Laurita Skurule (7.a kl.)

Vidusskolas grupā  10. – 12. kl. Atzinī-
bas rakstus ieguva Marta Jaunzeme (12.

kl.), Sintija Ikauniece (11. kl.), Juris 
Erels (11. kl.)

Kā jau katru gadu,  jaunrades 
darbus vērtēja neatkarīga Rēzek-
nes Augstskolas pasniedzēju žūrija. 
Šie vērtētāji pasniedza Simpātiju 
balvas labākajiem, viņuprāt, darba 
autoriem. 10. – 12. klašu grupā to 
ieguva mūsu 11. klases skolnieks 
Juris Erels, balvu saņēma arī viņa 
skolotāja Aina Jaunzeme.

Paldies skolotājām – konsultan-
tēm: Ingrīdai Melnei (4.; 3.a kl.skolotājai), 
Ilzei Eidukai (3.b klases skolotājai), Ainai 
Jaunzemei (7.b un 11. kl. skolotājai), Ani-
tai Saleniecei (12. kl. skolotājai) un Aijai 
Caunei (5.; 6.; 7.a klases skolotājai)

 Pasākuma laikā  dzīvīgu, noskaņām 
bagātu gaisotni sagādāja Dekšāru pūtēju 
orķestris.

Rakstiet, mums katram ir, ko teikt ci-
tiem! 

Aija Caune
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Izmantosim iespēju
Daudzdzīvokļu ēku renovācijai – energoefektivitātes paaug-

stināšanai laika periodā no 2016. gada līdz 2023. gadam ir pie-
ejami vairāk kā 165 miljoni euro. ES Fondu programmas ietvaros 
plānots atbalstīt aptuveni 1700 ēku atjaunošanu visā Latvijā. 

Energoefektivitātes projektu administrē „attīstības fi nanšu 
institūcija Altum”. Granta apmērs var būt līdz pat 50%, atkarībā 
no tā, cik paredzēts samazināt siltuma patēriņu pēc renovācijas 
un cik veiksīgi izdodas saņemt bankas aizdevumu. Paredzamos 
siltināšanas darbus var izvēlēties dzīvokļu īpašnieki, tomēr pēc 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas sil-
tumenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 90kWh/m² gadā. 

Domājot par siltināšnanu, vienmēr rēķinām, kāds būs ietau-
pījums par piegādāto siltumenerģiju, tomēr jāņem vērā komforta 
līmeņa un ēkas vizuālā izskata uzlabošanās, kā arī īpašuma ko-
pējās vērtības palielināšanās.   

Par šīs programmas izmantošanu vajadzētu domāt, ja uz dzī-
vokļu sienām veidojas pelējumi, telpās ir nevienmērīgs siltums, 
pirmā stāva grīdas, augšējo stāvu griesti ir auksti, ja ir problēmas 
ar apkures sitēmu, veidojas šuves starp paneļiem, plaisas ēkas 
sienās, bojāts jumta segums vai citi defekti. Projekta izstrādei ne-
pieciešmas 2/3 dzīvokļu īpašnieku atbalsts. 

Līdz šim Varakļānos ir veikti divi daudzdzīvokļu ēku ener-
goefektivitātes paaugtināšanas projekti. Ēkām tika siltinātas ār-
sienas, pagrabi, jumti, kā arī  nomainīti jumtu segumi, apkures 
sistēmas un veikti citi atjaunošanas darbi. Pēc projekta realizā-
cijas  ir uzlabojies dzīvokļu komforta līmenis, novērstas dažādas 
tehniskās nepilnības, defekti, uzlabojies māju vizuālais stāvoklis. 
Silumenerģijas ietaupījuma izvērtēšanai tabulā ir apkopoti dati 
par apkures izmaksām un 1m² šajā apkures sezonā. Izmaksu 
atšķirība palielinās pie zemākām āra gaisa temperatūrām, kas 
skaidri redzams janvārā mēnesī. 

Objekti, kuros 
uzstādīti siltuma 

skaitītāji

oktobris 
izmaksa 

€/m2

novembris 
izmaksa 

€/m2

decem-
bris 

izmaksa 
€/m2

janvāris 
izmaksa 

€/m2

JAUNATNES IELAS 2a katlu mājas klienti

Brīvības iela 1 0.72 0.95 1.02 1.32

Kosmonautu iela 13 0.51 0.78 0.82 1.08

Kosmonautu iela 15 0.58 0.80 0.93 0.98

Kosmonautu iela  20 0.86 1.23 1.33 1.61

Kosmonautu iela  22 0.58 0.91 0.90 1.15

Pils iela 18 0.75 1.15 1.24 1.55

Pils iela 20 0.88 1.32 1.28 1.57

Rēzeknes iela  4 0.89 1.27 1.38 1.68

PILS IELAS 25 katlu mājas klienti

Pils iela 28a 0.52 1.19 1.22 1.44

Pils iela 30 1.01 1.58 1.58 1.84

Pils iela 32 0.78 1.36 1.39 1.59

RĪGAS IELAS 21 katlu mājas klienti

Rīgas iela 19 0.84 1.14 1.38 1.35

Rīgas iela 21 0.84 1.14 1.38 1.35

Rīgas iela 23 0.84 1.14 1.38 1.35

Informāciju apkopoja A. Jaunzeme

19. februārī Humoršovā „VĪRIEŠI, VĪRIEŠI” uz 
skatuves populārākie latviešu aktieri 
un TV šovu un seriālu zvaigznes, kā arī 
grupas „CREDO” solists Guntis Veits.  
Režisors -  Mārtiņš Egliens

4. martā Megaballīte „PAVASARA RITMI” kopā ar 
grupām „CEĻOTĀJI”, „VELVES”, „KREISAIS 
PAGRIEZIENS” un LR- 2 DJ AIVI 
Vakara gaitā PHOTO BOX, kā arī īpaši 
pārsteigumi un balvas no atbalstītājiem

6. martā Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku 
pūtēju orķestra koncerts

8. martā Skaistākās mīlas dziesmas visu paaudžu 
dāmām dzied „JUBILĀRI” 
(Aldis KISE, Gints LOČMELIS, 
Andris BALTACIS un Andris ERIŅŠ)
iespēja rezervēt galdiņus, 
vakara turpinājumā karaoke un ballīte
DJ Normunda LIEPIŅA vadībā

18. martā Varakļānu novada deju kolektīvu 
SADANCIS – KONCERTS 
kopā ar draugu kolektīviem

Aicinām pieteikties mazos dziedātājus konkursam 
„Varakļānu Cālis 2017 ”

aicina apmeklēt

19 februārī Humoršovā VĪRIEŠI VĪRIEŠI” uz
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28.01.2017. – pirmajā dienā, kad pēc 
ķīniešu kalendāra spēkā stājās Ugunīgā 
jeb Sarkanā Gaiļa gads, uz jautru ikga-
dējo ballīti aicināja Varakļānu KN līnijde-
jotājas.

Ikvienam, kurš vēlējās izjust dejas 
burvību, bija iespēja noskatīties nelielu 
koncertu ar vieskolektīvu piedalīšanos 
no dažādām Latvijas vietām. Viskuplāk 
pārstāvēti bija Madlienas (16 cilv.), Dzel-
zavas (9 cilv.) un Ogres (8 cilv.) kolektīvi. 
Kopumā skatītājus priecēja 12 
kolektīvi ar skaistiem priekšnesu-
miem, krāšņiem tērpiem un teat-
rāli jautrām dejām.

Turpinājumā sekoja līnijde-
jotāju kārtīga izdejošanās ar 90 
dejām deju listē līdz pat vēlam 
vakaram. Savukārt KN vadība 
bija parūpējusies par skaisti ser-
vētiem galdiņiem un garšīgu cie-
nastu katram kolektīvam, kā arī 
loteriju visiem dalībniekiem deju 
starplaikos.

Atbilstoši šallīšballītes tema-
tiskajam nosaukumam gan ska-
tuves noformējumā, gan dejotāju 
tērpu galvenais atribūts bija gaisī-
gās un visās varavīksnēs krāsās 
zaigojošās šallītes, par kurām 
vakara gaitā tika piešķirtas nomi-
nācijas: greznākā šallīte – Kusas 
dejotājai, spilgtākā – Madlienas, 
gaisīgākā – Sauleskalna un romantiskākā 
mūsu pašu Agritai Seržānei.

Pie dejotājiem  paciemojās arī Varkļā-
nu novada simbols – lapsiņa, ar kuru visi 
vēlējās nofotografēties.

Varakļānu LD kolektīva „Četras de-
besspuses” vārdā vēlos pateikties čakla-
jam rūķītim – mūsu vadītājai Anitai Sārnai 

Šallīšballīte

par šīs krāšņās ballītes organizēšanu, KN 
vadītājai Līgai ar kolēģītēm par atbalstu 
un garšīgo cienastu un, protams, Alvim 
Grudulam un Kristapam Dokānam par 
gaismas un skaņas nevainojamu tehnis-
ko nodrošinājumu. Paldies! Paldies! Pal-
dies!

Pasākums aizritējis, varam būt gan-

darītas par atzinīgajām skatītāju atsauks-
mēm. Gribas vēlēt raitu soli, možu no-
skaņojumu, radošu dzirksti un izturību 
„Četras debesspuses” līnijdejotājām, 
gatavojoties Latvijas LD olimpiādei. Lai 
patīkamas tikšanās mums visiem jaunos 
koncertos! 

Teksts un foto – Anete Opule
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Konkurss Meirānos
Saulainā 9. februāra rītā Varakļānu vi-

dusskolas 1. – 4. klašu komanda dodas 
ceļā uz Meirāniem, kur piedalīsies Oskara 
Kalpaka piemiņas pasākumos – erudīcijas 
konkursā, dambretes turnīrā un veiklības 
stafetē. Ceļā valda priecīgs satraukums.

Meirānu pamatskolā mūs laipni sa-
gaida. Sākumā noklausāmies pulkveža 
O. Kalpaka piemiņas fonda valdes locek-
les Edītes Zaubes apsveikuma vārdus 
dalībniekiem. Dievs mums ir devis zemi 
ar visaugstākajiem kalniem, ar visskaistā-
kajiem ezeriem un upēm, ar viszaļākjiem 
mežiem un pļavām, tāpēc mīlēsim un sar-
gāsim šo zemi, ko sauc par Latviju!

Latvijas vēsture, ģeogrāfi ja, gadskār-
tu ieražas, tautasdziesmas, sports, daba, 
Latvija skaitļos, latviešu valoda, ievērojami 
cilvēki – šādas tēmas bija erudīcijas kon-
kursā, kurā piedalījās Karīna Upeniece 
1. klase, Karīna Vingre 2. klase, Gustavs 
Naglis 3.a klase un Elīna Ozoliņa 4.b kla-
se. Dambretes turnīrā varonīgi cīnijās 4.b 
klases skolniece Beāte Kuzņecova. Veik-
lības stafetē meitenēm Karīnai un Elīnai 
palīdzēja startēt Reinis Kostukevičs no 
2. klases un Edijs Sprūdžs no 3.a klases.

Jaukas āra aktivitātes, kas sagādāja 
lielu prieku – „paralēlās virves”, kur nepie-
ciešama izturība un līdzsvara izjūta, „bou-
lings” – precizitāte, „bobslejs” – spēks, 
„slēpes” – saskaņotas un precīzas darbī-
bas, „atrasts sniegā” – mūsu komandai la-
bākais rezultāts, tikai 28 sekundēs sniegā 
tiek atrastas 20 bumbiņas, atskan priecīgs 
urāā... Aktivitāte „pazudis tumsā” prasa 
ļoti lielu vērīgumu un mēs atrodam tikai 
4 objektus no 7. Grūti veicas arī „hoke-
jā”, bet futbolā otrais labākais rezultāts, jo 
Elīna Ozoliņa pēdējā izšķirošajā metienā 
trāpa vārtu augšējā stūrī un iegūstam vēl 
20 punktus.

Patiess prieks par mūsu skolas erudī-
tiem. Jau trešo gadu pēc kārtas Varakļānu 
vidusskolas skolēni šajā konkursā plūc 
laurus.

1. klašu grupā 1. vieta un uzvaras 
kauss Karīnai Upeniecei (audzinātāja 

Sandra Grudule).
3. klašu grupā 2. vieta – Gustavam 

Naglim (audzinātāja Velga Stepiņa).
4. klašu grupā 2. vieta – Elīnai Ozoli-

ņai (audzinātāja Ingrīda Melne).
Starpnovadu zīmējumu konkursā „Ar 

ko man iesākas Latvija” 1. – 4. klašu gru-
pā, kur tika iesniegti 67 darbi, pateicības 
un balvas saņem Katrīna Elizabete Dzer-
kale 3.a klase un Estere Ščucka 3.a klase 
(skolotāja Margarita Selicka).

2. vietu – Leonards Kančs 4.a klase 

(skolotāja Margarita Selicka)
Paldies visiem skolotājiem un skolē-

nu vecākiem par ieguldīto darbu un pozi-
tīvo attieksmi bērnu audzināšanā, mūsu 
Latvijas nākotnes veidošanā.

Paldies Varakļānu novada pašvaldī-
bai un šoferim Aivaram Slūkam par atbal-
stu transporta nodrošināšanā un direktora 
vietniecei audzināšanas darbā Ainai Kazā-
kai par sarūpētajām balvām un laba vēlē-
jumiem.

Ilze Eiduka

03.01. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
15-13, alkohola koplietošanas laikā izcē-
lies konfl ikts.

05.01. Varakļānos, Krustpils ielā 29A, 
atrasts pils. V.G. līķis bez vardarbīgas nā-
ves pazīmēm.

06.01. Murmastienes pag., pa a/c 
Murmastiene – Silagals, pils. N.G. vadī-
ja a/m VW, būdams alkohola reibumā, 
pārbaudē konstatētas 1,26 promiles al-
kohola.

Policijas informācija
08.01. Murmastienē, Jaunatnes ielā 

3-6, pils. J.P., būdams alkohola reibumā, 
izkritis pa otrā stāva logu.

19.01. Varakļānu pag., „Rubeņi”, iz-
ņemtas cigaretes un alkoholiskie dzērieni 
bez LR akcīzes nodokļa markām.

22.01. Murmastienes pag., Inčārnie-
ki, piekauti pils. M.T.un M.T. 

23.01. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. 
A.K., vadīja velosipēdu, būdams alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 1,86 pro-

miles alkohola.
28.01. Varakļānos, Rīgas ielā 47, no-

ticis konfl ikts starp māti un dēlu.
30.01. Varakļānos, uz Preiļu ielas, 

a/m Volvo, kura ilgstoši atstāta ielas malā, 
izsists durvju stikls.

30.01. Varakļānos, uz Skolas ielas, 
nodarīti miesas bojājumi pils. G.G.

M. Lindāns
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PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne,
Kas debesu plašumos mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā slīd.

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
LEONTINAI SĀRNAI, 

vīru mūžības ceļā pavadot.

 SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”

Jau pavasaris nāks pa saules vārtiem,
Tik sirds ir sāpju pielijusi...
Tuvs cilvēks aizgājis uz klusēšanas 
pusi,
Vien paliek atmiņas ar mīļiem 
labestības vārdiem.

Šajā skumju brīdī vissiltākie 
mierinājuma vārdi un patiesa 

līdzjūtība ANNAI ERIŅAI ar ģimeni, 
no brāļa VIĻA uz mūžu atvadoties.

Zinaida, Janīna, Biruta, Vija

Stirnienes tautas 
nams piedāvā skaistas 

un mājīgas telpas 
dažādiem lustīgiem 

un nopietniem 
pasākumiem:

semināriem, konferencēm, • 
     lekcijām – 4,27 euro/h

saviesīgiem pasākumiem, jubilejām, • 
kāzu, bēru mielastiem – 5,69 euro/h 
vai 113,83 euro/diennaktī
palīgtelpa – 0,71 • euro/h

Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu 
krāsns, gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002

Stērnīnes draudzes kopusvātki 
Kapinīku kopūs
3. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
17. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
15. jūlijā plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes kopusvātki
Krīvbērzes kopūs 
1. jūlijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs  
8. jūlijā plkst. 11.00
Vacumnīku kopūs  
22. jūlijā plkst.12.00
Trizelnīku kopūs 
22. jūlijā plkst.14.00
Borkovas kopūs 
5. augustā plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
Muižas kopūs  
5. augustā plkst. 15.00

Varakļōnu draudzes kopusvātki   
3. jūnijā Dekšōru kopūs plkst. 14.00 
Eleonoras – Ikaunīku kopūs plkst. 16.00
8. jūlijā Lelūs Strodu kopūs plkst. 14.00 
22. jūlijā Seiļukolna kopūs plkst. 13.00
29. jūlijā Klušu kopūs plkst. 13.00 
Šķēļu kopūs plkst. 15.00
12. augustā Varakļōnu kopūs plkst. 14.00 
19. augustā Ļodānu kopūs plkst. 13.00 
Asnīnes kopūs plkst. 15.00 
26. augustā Syla kopūs plkst. 15.00 

Kas šodien tavās rokās dus.
Es, māmiņ gribēju jau ļoti.
Tev mīļus vārdus pateikt klusi.
Par katru glāstu, ko man dosi.
Bet vārdus nemāku vēl sacīt. 
Lai tos man iemāci, vēl gaidu.
Un tamdēļ teikšu Tev ar acīm.
Ar savām rociņām un smaidu.

Sveicam:
Viku Rēzi un Mārci Jurģi ar meitas 
Elvīras dzimšanu
Lilitu Skuruli un Gunti Blauu ar dēla 
Daiņa dzimšanu
Anitu Broku un Kasparu Tropu ar dēla 
Deivida dzimšanu 
Ilonu Broku un Žani Runču ar meitas 
Amēlias dzimšanu

Neaizej kupenās, neaizej sniegā,
Ledus puķes sirdī kad plaukst.
Neaizej balti sniegotā naktī,
Kad tev dvēselē tik ļoti salst.
 /E. Dambis/

Janvārī mūžībā aizgājuši:
Varakļāni

Valentīns Gaševs – 78
Arvīds Briška – 62
Paulīna Sima – 86
Antoņina Slavinska – 65

Varakļānu novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju 

tuviniekiem

Kopusvātki 2017

si.
si
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715


