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Profesija – mamma

Pirms2 gadiem...
Tā nu sanāca, ka manā DZĪVES 

GRĀMATĀ, KĀDS TUR – AUGŠĀ bija lē-
mis ierakstīt Varakļānu vārdu un  pirms 
diviem gadiem nonācu mazā, jaukā, sa-
koptā pilsētiņā, (arī savā dzimtajā pilsētā, 
jo manā pasē rakstīts, ka dzimtā vieta ir 
Varakļāni), kuras lielākā bagātība ir jau-
kie, sirsnīgie un atsaucīgie cilvēki. Un 
pēc divu gadu darba varu droši teikt, ka 
Varakļānu iedzīvotāji ir īpaši ar to, ka „pie 
viņu namdurvīm var klauvēt jebkurā laikā, 
zinot, ka tās tiks atvērtas un katrs savu 
iespēju robežās Tev arī sniegs savu pa-
līdzīgo roku”. 

Pirmās emocijas darbā….
Nonākot citā vidē, svešos cilvēkos, 

bija tāda interesanta, es teiktu – savējo 
sajūta, nejutu šķirtnes – es esmu uzņē-
mējs, pensionārs, priekšnieks – visi dara 
visu, ko var, viens otram palīdz, atbalsta 
kā nu kurš var, nāk ar savām idejām.

Ieraksts Dzīves grāmatā LĪGA RUBĪNE

Tatjana Rēze nāk no Nautrēnu puses. 
Tur aizvadīta bērnība, bijusi ziņkārīgais bērns, 
ar interesi skatījusies un līdzdarbojusies gan 
maizes cepšanā, gan saimniecības apkop-
šanā, gan muzicēšanā un adīšanā – pirmās 
prasmes ierādījusi vecmamma. Mācī-
jusies Vecstrūžānu vidusskolā, sap-
ņojusi par vecmātes profesiju, bet 
reālā dzīve izrādījusies skarbāka. 
Vecāki nolēmuši, ka meitenei pēc 
astotās klases beigšanas jāsāk ap-
gūt profesija. Patika dārzkopība, 
bet tehnikumā neizturēja konkur-
su un devās uz Ogri, lai apgūtu 
šuvējas – motoristes arodu. Tur 
tad kombinātā arī vairākus gadus 
nostrādājusi, bijusi pat labākās 
šuvējas godā. Vēlāk pārcēlusies 
uz Nagļiem. Un no jau vairāk kā 30 
gadus dzīvo Varakļānu pagastā. Šeit 
izaudzinātas 6 meitas, sirdi priecē 8 
mazbērni un mazmazdēliņš.

Apbrīnojamas ir Tatjanas darba 

Patīkami pārsteidza pašvaldības 
līdzdarbošanās, zināju, ka vienmēr un 
jebkurā situācijā ir uz ko paļauties, lielā 
atsaucība un pretimnākšana no ikviena 
pašvaldības darbinieka. 

Varakļāni var lepoties ar saviem aktī-
vajiem, radošajiem jauniešiem, tas ir no-
pietns balsts, uz ko var paļauties. 

Sapratu, ka ir ļoti viegli strādāt un 
viegli dzīvot, ja valda absolūta sapratne, 
iejūtība un atsaucība.

Kas ir atšķirīgs starp Līvāniem un Va-
rakļāniem...

Pirmā un laikam lielākā atšķirība 
bija tā, ka Varakļānos cilvēki vairāk runā 
latgaliski nekā Līvānos, un izrādās, ka 
TOMĒR – Varakļāni pieder Vidzemes re-
ģionam. Ar to saskāros, gatavojot pirmos 
pasākumus, rakstot scenārijus un liekot 
kopā pasākumu programmas.  Ja Lat-
gales repertuārs jau bija zināms, tad te 
sēdēju un klausījos dziesmas, pētīju de-
jas, jo man tas viss bija svešāks, mazāk 

redzēts un dzirdēts.
Otra būtiskā atšķirība – domes darba 

un vadības stils – galvenā funkcija nevis 
kontrolēt, uzraudzīt, aizrādīt – bet kopējs 
komandas darbs.
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spējas, audzinot kuplo bērnu saimi, viņa 
vēl strādāja kolhozā „Latgale” par slau-
cēju, vietējā pastā, par sargu, kopusi 
invalīdu. Arī ģimenes māju kopā ar 

Staņislavu nopirkuši par savu pelnī-
to naudu, pabalstus no pagasta 

nekad netika prasījuši. Laikā, 
kad bija problemātiski iegādā-
ties jaunus apģērbus meitām 
un sev, viņa sāka adīt. Pāris 
naktis negulētas, un meitām 
uz svētkiem izadīti krāsaini 
kostīmiņi. Zināms atbalsts ir 
piemājas saimniecība, pašu 
vajadzībām dārzā tiek izau-
dzēti sakņaugi, kūtī ik dienu 
savu saimniecīti gaida goti-
ņas un rukši. Tatjana atzīst, 
ka no ikvienas grūtas situāci-
jas var atrast izeju, vajag tikai 
čaklas rokas un asu prātu. Lai-

kā, kad par pienu maksāja tikai 
kapeikas, viņa iesāka siet sierus. 

Kādas tik šķirnes nav izdomāta – ar 

Tatjana un Staņislavs Rēzes meitas izlaidumā.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
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Pašvaldības izpilddirektors I. Ikau-
nieks informē, ka februārī patīkams jau-
nums Varakļānu kultūras namā – skatītāju 
zālē ir jauni 250 krēsli.

Mainīgo laika apstākļu dēļ šoziem ir 
daudz asfalta bojājumu, lai salabotu – jā-
gaida sausāks laiks. Pašreiz notiek darbs 
pie ielu un ceļu apauguma likvidēšanas; 
tiek izzāģēti ielu malās augošo koku zari.

05.02.2017. Lubānas ielā 13, Varakļā-
nos bija ugunsgrēks, kura rezultātā cieta 
2 cilvēki. Viens cilvēks gūto apdegumu 
dēļ vēlāk ir miris. Lubānas ielā, diemžēl, 
šis nebija pirmais ugunsgrēks. Ielā pave-
ras drūms skats.

Patlaban tiek kārtota dokumentācija 
veselības aprūpes centra liftam un pils 
jumta seguma nomaiņas iepirkumiem.

1. Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
kapsētu darbību un uzturēšanu Varakļā-
nu novadā” apstiprināšana.

2. Par zemes ierīcības projekta „Sviļi” 
apstiprināšanu.

3. Par zemes nomu.
4. Par atļauju iznomāt zemi trešajām 

personām.

5. Par adreses dzēšanu no Adrešu 
reģistra.

6. Par piedalīšanos akcijā „Apceļo-
sim Latvijas pilis un muižas”.

7. Par nedzīvojamo telpu nomas līgu-
ma pagarināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma Krustpils 
ielā 29A, Varakļāni, atsavināšanas ierosi-
nājumu.

9. Par sociālo dzīvokļu īri.
10. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
11. Par īres tiesību piešķiršanu.
12. Par dzīvokļa īres līguma pagari-

nāšanu.
13. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
14. Par zemes ierīcības projekta „Aiz-

purves Pīlādži” apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Vijolī-

tes” sadalīšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nosau-

kuma un adreses maiņu.
17. Par Varakļānu veco ļaužu pan-

sionāta „Varavīksne” vadītāja iecelšanu 
amatā.

Iecelt par Varakļānu veco ļaužu pan-
sionāta „Varavīksne” vadītāju Irinu Veco-
zolu,  sākot ar 01.03.2017.

18. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA valdes locekļa iecel-
šanas saskaņojumu.

Saskaņot Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums” SIA dalībnieku 
sapulces 21.02.2017. lēmumu par Ilmāra 
Basankoviča iecelšanu Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ.
Nr. 47103000676; juridiskā adrese: Rīgas 
iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov.) val-
des locekļa amatā uz laika periodu līdz 
31.03.2017.

19. Par Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA valdes locekļa 
iecelšanu

Varakļānu novada dome VIENOJAS:
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par  

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA valdes locekļa iecelšanu.

2. Uzdot kapitāldaļu turētāja pārstā-
vim – domes priekšsēdētājam organizēt 
valdes locekļa amata pretendentu kon-
kursa 2. kārtu, uzaicinot 3 konkurētspē-
jīgākos kandidātus.

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. gadam 

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Krēslu piegāde 
Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei” 

apakšpasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” „Cilvēks, vieta, darbs 

Madonas reģionā 2015. – 2020.” ietvaros 
Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi 
projektu „Krēslu piegāde Varakļānu kul-
tūras nama skatītāju zālei” (projekta nu-
murs: 16-05-AL23-A019.2203-000003).

Projekta mērķis ir uzlabot Varakļānu 
kultūras nama piedāvāto pakalpojumu 
kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai es-
tētiski skaistu un ērtu vidi. 

Varakļānu kultūras nams ir novada 
kultūras dvēsele, kur notiek galvenie no-
vada kultūras pasākumi un ģenerētas ide-
jas aktīvai kultūras dzīvei. Kultūras nama 
skatītāju zālē no 80-tajiem tika izmantoti 
krēsli, kas morāli un fi ziski ir nolietojušies, 
sēdvietas ir nodilušas un nerada kultūras 
baudīšanai ērtu vidi.

Projekta ietvaros ir iegādāti jauni 
savā starpā savienoti, pārvietojami 50 
trīsvietīgi krēslu bloki un 50 divvietīgi 
krēslu bloki. Iepirkuma rezultātā krēslus 
piegādāja UAB „JS Baltic”. Projekta ko-
pējās izmaksas – 29 100,50 euro, attie-
cināmās izmaksas 16 000 euro, projekta 
publiskais fi nansējums – 11 200 euro. 

Aija Ščucka,
attīstības nodaļas vadītāja
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Labklājības ministrija (LM) sagatavo-
jusi priekšlikumus politikas pasākumu īste-
nošanai minimālo ienākumu palielināšanai 
nabadzības visbiežāk skartajām iedzīvotāju 
grupām. Plāns paredz sniegt lielāku valsts 
atbalstu pensijas vecuma personām ar lielu 
darba stāžu, palielināt ģimenes valsts pa-
balstu ģimenēm ar vairākiem bērniem, kā 
arī citus atbalsta pasākumus. 

Plāns par minimālo ienākumu atbalsta 
sistēmas pilnveidošanu ceturtdien, 9. martā, 
izsludināts valsts sekretāru sanāksmē atzi-
numu sniegšanai. Tas vēl jāapstiprina valdī-
bā, dodot uzdevumu Labklājības ministrijai 
sagatavot attiecīgo normatīvos aktus. 

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: 
„Latvijā jau vairāk nekā desmit gadus sagla-
bājas relatīvi augsts nabadzības riskam pa-
kļauto iedzīvotāju skaits un izteikta ienāku-
mu nevienlīdzība. No vienas puses, skaitļi 
rāda, ka iedzīvotāju kopējie ienākumi aug, 
tomēr tajā pašā laikā cilvēki ar zemākajiem 
ienākumiem situācijas uzlabošanos ikdienā 
neizjūt. Situācijai ir jāmainās. Tāpēc ar šo 
dokumentu uzsākam plašākas diskusijas 
par tiesību aktos noteiktajiem ienākumu 
apmēriem un atbalstu, lai nepieciešamības 
brīdī aizsargātu sabiedrības daļu ar zemā-
kajiem ienākumiem.”

LM uzsāk diskusiju par minimālo ienākumu 
atbalsta sistēmas pilnveidi

Minimālo ienākumu atbalsta plānā pare-
dzētie pasākumi ļaus pakāpeniski sniegt lie-
lāku un mērķētu atbalstu dažādām iedzīvo-
tāju grupām - ģimenēm ar bērniem, pensijas 
vecuma iedzīvotājiem, kā arī trūcīgajām per-
sonām. Plānots noteikt augstākus trūcīgās 
personas ienākuma un garantētā minimālā 
ienākuma līmeņus, kas ir izriet no vidējiem 
valstī un ir samērīgi pret kopējiem mājsaim-
niecību rīcībā esošajiem ienākumiem. 

2018. gadā paredzēta pensiju indeksā-
cijas pārskatīšana personām ar lielu stāžu 
un ģimenes valsts pabalstu par trešo bērnu 
50,07 euro apmērā. No 2019. gada pare-
dzēts trūcīgas personas ienākumu līmeni 
noteikt 188 euro apmērā līdzšinējo 128,06 
eiro vietā. Savukārt garantēto minimālo ie-
nākumu līmeni noteikt kā pusi no trūcīgas 
personas līmeņa 94 euro apmērā līdzšinējo 
49,80 euro vietā. 2019. gadā paredzēts palie-
lināt minimālo vecuma pensiju personām ar 
lielu darba stāžu līdz 94 euro. Sākot ar 2020. 
gadu, rosināts noteikt vienotu dzīvokļa pa-
balsta tvērumu visā valstī un noteikt vienotu 
maznodrošinātās personas ienākumu līme-
ni, lai iedzīvotājiem ar līdzīgiem ienākumiem 
sniegtu vienādas iespējas saņemt atbalstu. 

Plānu, atbilstoši Valdības rīcības plāna 
uzdevumiem par mērķtiecīgu „trešā bērna” 

politiku, minimālo ienākumu atbalstu un 
valsts vecuma pensiju indeksāciju izstrā-
dāja Labklājības ministrijā izveidota darba 
grupa, kas veica sociālās palīdzības, valsts 
sociālo pabalstu, minimālās pensijas un 
bezdarbnieka pabalsta esošās situācijas 
regulējuma analīzi, izvērtējot to efektivitā-
ti un lietderību nabadzības un ienākumu 
nevienlīdzības kontekstā. Tika noteikta arī 
sociālās palīdzības, valsts sociālo pabal-
stu, minimālās pensijas un bezdarbnieka 
pabalsta sasaiste ar minimālā ienākuma 
līmeni, aprēķināts pasākumu izpildei nepie-
ciešamo fi nansējums, izdalot to pēc fi nanšu 
avota (valsts budžets, speciālais budžets, 
pašvaldības budžets).

Minimālo ienākumu atbalsta sistēmas 
piedāvājuma izstrādē piedalījās nozaru 
ministriju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību sa-
vienība un Latvijas lielo pilsētu asociācijas 
eksperti, sociālie partneri no Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības, diskusijās piedalī-
jās arī nevalstiskās organizācijas. 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 

64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Katru gadu Varakļānu Novada muze-
jā tiek apkopota informācija par aizvadīto 
gadu. Tas ir interesants izziņas materiāls, 
no kura var izdarīt secinājumus, kā ir vei-
cies aizvadītajā tūrisma sezonā un ko 
nepieciešams uzlabot, gatavojoties jau-
najam aktīvajam periodam.

Kopējais muzeja apmeklētāju skaits 
2016. gadā bija – 3740. Salīdzinājumam 
– iepriekšējos gados: 2012. gadā – 2362; 
2013. g. – 2553; 2014. g. – 3445; 2015. g. 
– 3292 apmeklētāji. Šoreiz atšķirībā no ci-
tiem gadiem, maksas apmeklētāju (2012) 
ir bijis vairāk kā bezmaksas (1728 – t.sk. 
izstāžu atklāšanas, tematiskie pasākumi, 
darījumu partneri, novada skolu audzēkņi 
mācību gada laikā un apmeklētāji, kuriem 
noteikta bezmaksas ieeja). Aizvadītajā 
gadā muzeju apmeklējuši 53 ārzemnieki, 
kopumā no 14 valstīm. Visvairāk – 9 cilvē-
ki no ASV Kalifornijas štata.

Gida pakalpojumi tika sniegti 35 gru-
pām, kopā 865 cilvēkiem. Tika novadītas 
6 ekskursijas pa pilsētu un novadu, kopā 
166 cilvēkiem. 157 skolēniem organizē-
tas 5 muzeja izglītojošās programmas. 
Populāra  skolēniem ir kļuvusi vides izpē-

tes programma „Pa grāfa Borha takām”. 
To varēja redzēt arī pilsētnieki un pilsētas 
viesi, kad mēs ar skrejriteņiem, it sevišķi 
maija mēnesī, traucāmies pa ietvēm un 
ielām. Šo programmu izmantoja gan Lu-
dzas, Līvānu, Daugavpils, gan arī kaimi-
ņu novadu skolēni – kopā 16 reizes 296 
personas.

Muzejā tika organizēti 5 tematiskie 
pasākumi, kurus apmeklēja 486 cilvēki 
un visa gada garumā apskatāmas bija 
dažādas izstādes, kopā 14. Četri jaunie 
pāri  ar saviem viesiem (kopā 260) pieda-
lījušies jaunlaulāto programmā „Ceļā uz 
titulu”. Tāds īsumā ir bijis aizvadītais  gads 
skaitļos.  Par šā gada piedāvājumiem, 
izmaiņām un uzlabojumiem informācija 
būs nākošajā avīzītes numurā. Intere-
senti var sekot jaunumiem  pašvaldības 
mājas lapā www.varaklani.lv. Jaunumus 
tūrisma jomā Jūs varat uzzināt – Tūrisma 
informācijas centrs / Noderīga informāci-
ja, bet par jaunākajiem notikumiem mu-
zejā – Kultūra/ Varakļānu novada muzejs/
Aktualitātes un Izstādes. Vienmēr laipni 
aicināti muzejā!

     Modra Vilkauša

1.02. Varakļānu pag., „Laurīši”, pils. 
I.V. īpašumā nelikumīgi nozāģēta ābele. 

05.02. Varakļānos, Lubānas ielā 13, 
dega dzīvojamā māja, kā rezultātā cieta 
pils. A.B. un A. B.

10.02. Murmastienē, Jaunatnes ielā 
5-6, pils M.S. suicīda nolūkā grieza vēnas 
uz kakla.

11.02. Varakļānos, Miera ielā 12, dega 
skurstenī sodrēji. 

13.02. Varakļānu pag., „Jaudzimi”, ģi-
menes konfl ikts.

14.02. Varakļānos, Jaunatnes ielā 2, vi-
dusskolas telpās  pils. J.S. nozagta nauda.

15.02. Varakļānos, Rēzeknes ielā 3, no 
savas dzīves vieta izgājusi 1929. g. dzimusi 
sieviete, kura 19.02 atrasta mirusi Dekšāres 
pag., Soltā.

15.02. Varakļānos, pa Lubānas ielu, 
pils. M.Z. vadīja velosipēdu, būdams alko-
hola reibumā, pārbaudē konstatētas 1,43 
promiles alkohola.

16.02. Varakļānos, Zemgales ielā 9, 
dega skurstenī sodrēji. 

17.02. Varakļānos, Jaunatnes ielā 2, 
vidusskolas telpās fi ziski aizskarts m/g A.T.

22.02. Varakļānu pag., Silakrogā, dega 
salmu ruļļi.

M. Lindāns

Varakļānu Novada muzeja darbība 
2016. gadā skaitļos un faktos

Policijas informācija
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Sirsnīgi sveicam marta 
jubilārus novadā!

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!
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Sintija Ikauniece
Vladislavs Kuzņecovs

20
Sanda Ozoliņa
Juris Paeglis
Elīna Pelše

25
Mārtiņš Akmentiņš
Kristaps Gorsāns
Ingus Kančs
Nauris Odumiņš
Andris Pelšs
Edžus Runčs
Aldis Sondors
Mārtiņš Strods
Jānis Suhačevs
Rinalds Zeps

30
Igors Kozlovs
Ainārs Leimans
Laila Locāne
Gunta Puisāne
Olita Smirnova
Jānis Tumans

Ir viss tāpat, kā bijis.
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums, 
Tā pati saule, zilais debesjums – 
Tik laiks ir gadu skaitu samainījis.
   (Z. Purvs)

35
Andrejs Bistrovs
Roman Ferchuk

40
Normunds Miška
Māris Pauniņš
Inese Prižavoite
Oskars Zeps

45
Agnese Broka
Ināra Broka
Ruslans Grudulis
Jānis Kaļvāns
Līga Kupča
Jānis Leimanis
Ilze Marinska
Velta Zeķe

50
Andris Broks
Valdis Gailums
Ilga Mestere
Ainārs Viška

55
Jānis Klaužs
Jānis Leimanis
Zinaida Rēze
Valdis Seleckis
Evalds Seržants
Līvija Strode
Ēriks Zeps

60
Andrejs Akmentiņš
Nelija Dokāne
Alberts Eiduks
Leons Kokars
Kārlis Poļaks
Jānis Ščuckis
Jānis Vecstaudžs
Voldemārs Veips

65
Ligita Beča

70
Tāle Greine
Ilga Grudule
Tālivaldis Rubenis

75
Janina Zvīdriņa

80
Antons Ančevs
Leontīna Garanča
Tekla Saleniece
Jānis Strods

85
Antonija Dzenovska
Roberts Upenieks
Gunārs Vanags

90
Anna Eriņa
Stefānija Vanaga
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Turpinājums no 1. lpp.

Un vēl būtiska atšķirība, varbūt tā ir 
mazo novadu īpatnība, bet Varakļānos 
tiešām ne tikai vārdos, kā visur tas ierasts 
deklarēt – „mēs viena liela komanda”, bet 
reāli arī dzīvē – neatkarīgi no statusa, no 
priekšniecības pakāpes – galvenais vai 
vietnieks, deputāts vai padotais, uzņē-
mējs vai strādnieks – šeit cilvēki netiek 
šķiroti pa kategorijām, bet, ja ir kāds mēr-
ķis, tad visi dara visu, un kopējs darbs arī 
nes rezultātus. Nav sacensības, neveselī-
gas konkurences.

Lielākie pārsteigumi un emoci-
jas...

Lielākais pārsteigums – 2015. gada 
pilsētas svētki, pasākums, kurš jāsāk no 
nulles, nekādas izpratnes par lietām, pie 
kā cilvēki šeit pieraduši, kas un kā te no-
tiek, jo ieradumam jau ir milzu spēks, un 
nevar visu tā uzreiz nogriezt kā ar nazi un 
sākt visu citādi. 

Varakļāniem ir maza, bet ļoti mājīga 
estrādīte, kuras sakopšana svētkiem arī 
prasīja daudz darba. Paldies KN kolektī-
vam un visām darbinieku ģimenēm, paš-
valdībai, jauniešiem un visiem,  kuri palī-
dzēja gan ar saviem ieteikumiem, gan ar 
reālu fi zisku darbu.

Kad šo svētku sagataves darbi jau 
bija gandrīz pabeigti, dienu pirms pasā-
kuma, pārrunājot ar priekšnieku svētku 
atklāšanas daļu, stāstot par to, ka ska-
not dziesmai par Varakļāniem, mastā 
paceļam pilsētas karogu, es uzzināju, ka 
pilsētai nav sava karoga. Un, lai viss no-
ritētu kā iecerēts – sākās „neiespējamā 
misija” –, pateicoties diviem mākslas no-
zares cilvēkiem, tapa karoga makets, tā-
lāk ilggadējs sadarbības partneris uzņē-
mās šo karogu arī uzdrukāt uz auduma 
un atsūtīt ar maršruta autobusu, izklau-
sās amizanti un pēc lielas avantūras, bet 
mēs riskējām. Tā pāris stundas pirms 
pasākuma – pilsētas svētku karogs jau 
bija savā vietā. Un te atkal jāsaka, ka tas 
bija veselas komandas darbs. 

Šis stāsts ir it kā sīkums, bet tomēr, 
mēs visi zinām, ka no sīkumiem  veidojas 
lielas lietas. Tāpat kā kora skanējums at-
karīgs no katra dziedātāja, tāpat kā deju 
kolektīvā svarīgs katrs dejotājs, tāpat arī 
liela pasākuma tapšanā svarīgs katrs 
cilvēks, neatkarīgi no tā – vai viņš raksta 
scenāriju, vada pasākumu, ir apkopējs 
vai sētnieks, vai vienkārši pēc pasākuma 
ņem atkritumu maisu un vāc visu drazu! 
Svarīgs ir katrs, un es uzskatu, ka pa-
sākums ir izdevies tikai tad – kad viss ir 
sakopts un savākts pēc pasākuma un tā 
norises vietā viss ir tieši tā, kā bija pirms 
pasākuma. Un par to, ka kaut kas noticis, 
liecina vairs tikai apmeklētāju sirdīs pali-
kušās patīkamas emocijas un prieks. Tad 

var teikt, ka pasākums beidzies, nevis tā, 
kā uzskata šī brīža daļa jauno darbinie-
ku – svarīgākais koncerts cauri, uzrunas 
pateiktas – nu i viss labi pagājis, var ievilkt 
elpu! Nē, es tā nedomāju un tam nepie-
krītu.

Panākumi…
Par panākumiem, veiksmēm un ne-

veiksmēm jau labāk viss redzams no ma-
las. Vienmēr jau var labāk – un šī tiekša-
nās uz pilnību arī ir tas dzinulis, kas neļauj 
apstāties un liek iet arvien tālāk un tālāk.

 Kaut arī nonākot darbā, kas ir tikai uz 
laiku, es to tā neuztveru – kā strādāšanu 
daļēji vai uz pusslodzi un centos visu da-
rīt pēc labākas sirdsapziņas, paveikt ko 
paliekošu, lai labās lietas, kas izdevušās, 
arī tiktu turpinātas. 

Esam iesākuši rīkot vairākus jaunus 
pasākumu ciklus, kopīgi esam sakār-
tojuši aiz estrādes zonu, daļēji arī estrā-
des palīgtelpas, KN ir ticis pie jaunas un 
skaistas grīdas, kā arī pie jauniem mo-
derniem krēsliem. Protams, ka tas nav 
mans nopelns – tas ir komandas darbs, 
bet patīkami, ka katrs apzinās, ka ar 
savu darbu var veidot labāku savu pilsē-
tu, savu novadu.

Šobrīd ir ļoti viegli un vienkārši strā-
dāt. KN izveidojusies darbinieku koman-
da, ka varam saprasties no pusvārda. 
Katram mums ir savi plusi un mīnusi, lai 
cik viegli vai grūti mums iet ikdienā, bet 
galvenais jau ir rezultāts.

 Paldies par atbalstu šo divu gadu 
garumā visiem KN darbiniekiem un viņu 
ģimenēm, ar ko esam bijuši kopā, ga-
tavojot pasākumus gandrīz vienmēr un 
visur – gan estrādi kopjot; gan dienām, 
naktīm gatavojot KN noformējumus un 
veicot visus mazos un lielos pasākumu 
sagataves darbus. Milzīgs paldies visiem 
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un 
viņu vadītājiem. 

Liels paldies arī domes vadībai, ik-
vienam pašvaldības darbiniekam, ko-
munālajai saimniecībai, tāpat arī visām 
pašvaldības iestādēm, zemessardzes 
puišiem, novada jauniešiem, uzņēmē-
jiem un sponsoriem,  un galvenajiem 
mūsu pasākumu atbalstītājiem – SKATĪ-
TĀJIEM, KLAUSĪTĀJIEM un APMEKLĒ-
TĀJIEM.

Kurš pats ir strādājis šajā sfērā – tas 
ļoti labi zina, ka kultūras darbs nav tikai 
balles, skaistas frizūras un kleitas, bet 
arī pamatīgs darbs līdz sviedriem, pa-
gurumam un melnām miesām, kamēr 
pasākums top. Un tas prieka mirklis jau 
ir īss un gaistošs, to ilgstošu padara tikai 
cilvēku labie vārdi, atzinīgais vērtējums 
pēc pasākuma. Protams, ka ir patīka-
mi, ka pasaka paldies – taču es katru 
personīgi saņemto PALDIES nekad ne-

esmu uztvērusi, kas tas ir domāts man 
personīgi, ka esmu paveikusi ko unikālu, 
tā nav, jo aiz katra paveiktā darba stāv 
vesela komanda, kurā ieskaitu arī visus 
tos, kas pat fi ziski nav bijuši klāt, bet bez 
kura kaut kas nebūtu izdevies un nebū-
tu bijis paveicams, kā, piemēram, sākot 
no zāles pļāvēja estrādē, šoferīša, kurš 
visu saveda, grāmatveža, kas sēdējis 
pie līgumiem un rēķiniem, bez uzņēmēja 
– kurš ziedojis savu nopelnīto, bez kāda 
padomdevēja, un vēl, un vēl, šo saraks-
tu varētu turpināt garu jo garu, baidos, 
ka tāpat visus uzskaitīt nebūtu pat iespē-
jams. Piedodiet, ja kādu nenosaucu, jo 
katrs jau pats zina, ko ir darījis mūsu visu 
labā, lai viss mums izdotos. 

Kā vari raksturot Varakļānus….
Manuprāt, novadu stipru dara tas, 

ka cilvēki nav sev uzlikuši kaut kādas 
„šiltītes”, cilvēki netiek šķiroti pa kate-
gorijām: esmu direktors, priekšnieks, 
iestādes vadītājs utt. Es ar apbrīnu tikai 
varu vērot to, kā visi neatkarīgi no tā ,vai 
tas ir Tavs pienākums vai nē, bet dara, 
piemēram – vajag atvest kādu kolektīvu 
uz pasākumu, uz mēģinājumu – domes 
priekšsēdētājs vai izpilddirektors pats 
pie stūres –  nav nekāds pārsteigums. 
Deputāts līdz ar mums strādā pasākumu 
sagatavošanas darbos, neskatoties uz 
to, cik patīkams, tīrs vai netīrs darbiņš 
darāms. Tas ir vienreizēji un apsveica-
mi!

Kādām īpašībām jāpiemīt kultūras 
darbiniekiem...

Manas dzīves pārliecība un darba 
moto – tikai kopā mēs esam spēks!

Kultūras darbiniekam nepieciešams 
– mazliet trakuma un pārgalvības. Jābūt 
gatavam uz dažādiem izaicinājumiem 
un pārbaudījumiem. Noteikti komuni-
kablam un elastīgam.

Lai cik grūti arī būtu, lai kādā bez-
nosakņojumā vai personīgu problēmu 
gūstā mēs arī būtu, lai kāds arī būtu no-
gurums, jo mēs visi esam tikai cilvēki, to 
nekad un nekādos apstākļos nevar un 
nedrīkst redzēt pasākuma apmeklētājs.

Ja pagurumu un pasākumu saga-
taves darbus neredz skatītājs – tad strā-
dāts ir profesionāli.

Un vēl...
Paldies Varakļāniem, pilsētai, no-

vadam, visiem un ikvienam  par kopā 
būšanu, par atbalstu un atsaucību, par 
pieredzi un man dotajām iespējām! Lai 
jums vienmēr un visiem viss izdodas arī 
turpmāk! 

DZIĻĀ PATEICĪBA un patiesā cīņā
 Līga, Varakļānu KN
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dillēm, ķimenēm, ķiplo-
kiem, čili, papriku, dažā-
dām sēklām, ar speķi, 
žāvētiem augļiem... un 
vēl un vēl!

Kad vecākās mei-
tas uzsākušas patstā-
vīgas dzīves gaitas un 
pametušas mājas, Tat-
jana ļoti pārdzīvojusi, 
nevarējusi neko padarīt, 
nepratusi gatavot pus-
dienas mazai saimei. 
Bet tad atradusi jaunas 
nodarbes – bezdarbnie-
ku kursos mācījusies 
angļu valodu, iesaistī-
jusies biedrības „PAP” 
darbībā. Joprojām ada 
un tamborē brīnišķīgus 
džemperus, mīkstus, 
pūkainus komplektiņus 
mazuļiem. Lielā uzdrīkstēšanās – sākusi 
apgūt aktiermākslas pamatus un spēlē 
teātri.

Tatjanas un Staņislava lielais prieks 
ir meitas, nemitīga ir rūpe par bērniem 
un mazbērniem. Kā liels pārsteigums 
vecākiem nākusi pārsteiguma dāvana – 

Turpinājums no 1. lpp.

Līgo svētkos ar meitām.

Ceļojums 
uz saulaino 

Tenerifi.

ceļojums uz Angliju. Līgo svētki ir reize, 
kad visa ģimene cenšas būt kopā, tad 
tiek izdziedātas dziesmas un Tatjana 
uzdrošinās uzspēlēt kādu melodiju uz 
harmonikām. Tētim brālis esot bijis mu-
zikants, Tatjana pašmācības ceļā iemā-
cījusies spēlēt, viņas jaunībā spēlējusi 
visa ģimene.

Darbs, pienākums un godīgums – 
pamatvērtības, uz kurām balstās Tatjanas 
dzīve un kuras viņa cenšas nodot tālāk 
meitām un mazbērniem. Dzīve ir brīnums, 
ja tu pats tam tici un brīnumu radi!

A. Jaunzeme
Foto no ģimenes arhīva

13. aprelī 14.00 Lelōs Catūrtdīnas dīvkol-
pōjums 
18.00 Ryugtōs Sōpes

14. aprelī Lelō Pīktdīna 
14.00 Krystaceļš
15.00 Krysta pagūdynōšonas dīvkol-
pōjums

15. aprelī Lelōs Sastdīnas dīvkolpōjums 
17.00 Krystaceļš
18.00 dīvkolpōjums, svētej guni, yudini, 
Lēldiņu ēdīņus 

16. aprelī 10.00 Leldīnu procesija un dīv-
kolpōjums, svētej Lēldiņu ēdīņus 

17. aprelī ūtrōs Lēldines 10.00 sv. Mise

23. aprelī Dīva Žālsirdeibas svātdīna, sv. 
Viktora atlaidas
9.00 sv. Mise
11.00 sv. Mise un procesija

Tai kai stipri ir mainejīs īdzeivōtōju 
sastōvs draudzē, un dažas sādžas ir 
naapdzeivōtas, tod ar apreļa mēnesi 
byus maineita Rūžukrūņa dzīdōšonas 
kōrteiba – lyudzu sekojit sarokstam 
dīvnomā. Atsevišķōs svātdīnōs un ado-
racijas stuņdēs Klusajā nedeļā dzīdōs:

1. Varakļōnu piļsātas Kosmonautu 
īlas ticeigī; 

2. Varakļōnu piļsātas Reigas īlas ti-
ceigī; 

3. Varakļōnu piļsātas Krustpils, Ga-
neibu, Kalēju, Preiļu īlas ticeigī; 

4. Varakļōnu piļsātas Zemgales, Par-
ka, Skūlas, Breiveibas īlas ticeigī; 

5. Varakļōnu piļsātas Rēzeknes, 
Vidzemes, Daugavpils, Jaunatnes īlas 
ticeigī; 

6. Varakļōnu piļsātas Pils, Mehaniza-
toru, Latgales, Raiņa īlas ticeigī; 

7. Varakļōnu piļsātas Lubōnas, Mīra, 
Dōrzu īlas un Skapstotu ticeigī; 

8. Varakļōnu piļsātas Borkovas, Za-

Klusōs nedēļas un Lēldiņu dīvkolpōjumi Varakļōnu draudzē
ļōs, Saules, Kalēju īlas ticeigī; 

9. Kokaru cīma, Bikšu Nagļu, Puntu-
žu, Jurašinku ticeigī;

10. Ļovōnu, Višņevsku, Poču ticeigī;
11. Dekšōru, Brangovas, Trokšu, 

Puduļu, Mōlnīku ticeigī;
12. Seiļukolna, Grybolvas, Stykōnu, 

Spruksteņu ticeigī;
13. Bokōnu, Ōžinīku, Dekšōru Jaun-

saimnīku, Gryužinīku, Styuku, Madžuļu 
ticeigī;

14. Sārnu, Lelūs Strodu, Mežastrodu, 
Pušču, Darvinīku ticeigī;

15. Atspukas Jaunsaimnīku, Armuš-
ku, Aļņu, Cakulu, Soltōs, Ļōdānu, Asnī-
nes ticeigī;

16. Tyltagola, Apšu Veipu, Šķēļu, Klu-
šu, Rokuļu, Pauneņu, Stabulnīku ticeigī;

17. Grozu, Maurānu, Mozūs Leima-
ņu, Stradeņu ticeigī.

Ja kaida apdzeivōta vīta nav pīmynā-
ta atsevišķi, drūši pīsavīnojitēs tyvōkajim 
kaimiņim!

Senioru deju kopas „Vēlziedes”  
vadītājas Valentīnas Briškas aicinātas, 
tagadējās un bijušās dejotājas un „Sid-
rablāses” dziedātājas pulcējās Varakļānu 
kultūras nama Orhideju zālē, lai svinētu 
Meteņus, izdejotu jautrās un atraktīvās 

Meteņdienu svin seniori
dejas, atsauktu atmiņā šo svētkus tradī-
cijas, tautas ticējumus un dabas vēroju-
mus. Meteņi ir laiks pirms lielā gavēņa, 
kad vēl var priecāties, iet ķekatās, izdzie-
dāt jestrākās dziesmas.

Paldies pasākuma organizētājai par 

iespēju pabūt kopā, par deju prieku un 
sadziedāšanās iespējām.

Lai kopā būšanas prieks dod spēku 
radošām domām un darbiem!

A. Jaunzeme
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Ēnu diena
2017. gada 15. februārī visā Latvijā 

norisinājās praktiskās biznesa izglītības 
biedrības Junior Achievement Latvi-
ja (JA Latvija) organizētais karjeras izglī-
tības pasākums skolu jauniešiem ĒNU 
DIENA.

Šogad ēnotājus ar dažādām profe-
sijām iepazīstināja 1313 ēnu devēju no 
visas Latvijas, kas ir par 25% vairāk nekā 
2016. gadā, kopumā piedāvājot 7861 va-
kanci. Liela ir arī skolēnu interese — por-
tālā www.enudiena.lv šogad reģistrēju-
šies 41 150 potenciālo ēnotāju iepretim 
pagājušā gada 29 200 ēnot gribētājiem. 
Starp tiem arī Varakļānu vidusskolas 
skolēni. 

Nikola Benislavska (7.b kl.) – ēnoja 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā krājuma 
veidošanas eksperti Mārīti Upenieci.

Niks Golubcovs (7.b kl.) –  VID 
Daugavpils Muitas pārvaldes Latgales 
MKP daļas muitas kontroles punkta virs-
uzraugu Vladimiru Kovaļevski. 

Īpašs paldies Varakļānu VUGD pos-
teņa komandierim Dainim Skabam ar 
komandu, uzņemot ēnotājus – 7.b kla-
ses skolēnus Renāru Racinu, Kasparu 
Leitiņu un Franci Melni.

Kristīne Vīča (8. kl.) –  Labklājības 
ministrijā ēnoja  Eiropas Savienības 
struktūrfondu direktori.

Amanda Skangale (8. kl.) – Rīgas 
uzņēmumā „ORDO GROUP” nekusta-
mā īpašuma pārvaldnieci Janu Samušu.  

Laura Slūka (8. kl.) – klimatologu 
un  sinoptiķi Latvijas Vides, Ģeoloģijas 
un Meteoroloģijas centrā.

Ance Broņiča un Karina Avdeviča 
(8. kl.) ēnoja Valsts Robežsardzes kole-
džā.

Artis Kančs (9. kl.) – juristu kompā-
nijā „Price Waterhouse Coopers”

Rinalds Mozuls (9. kl.) – 
meža mašīnu operatoru (Ogres 
tehnikumā)

Karina Avdeviča (9. kl.) –  
Valsts Robežsardzes koledžā  
Robežsardzes un Imigrācijas 
dienesta priekšmetu katedras 
docentu.

Kristers Juška (10. kl.) – 
Rīgā VAS „Elektroniskie sakari’’ 
Radiokomunikācijas inženieri.

Alvis Gruduls (10. kl.) 
– Jēkabpilī SIA „Ventīls” auto-
servisa izpilddirektoru Oskaru 
Elksnīti.

Santa Tropa (11. kl.) –  Lat-
vijas Universitātes P. Stradiņa 
medicīnas koledžā iepazinās ar 

studiju programmām,  PSKUS Diagnos-
tiskās radioloģijas institūtā ēnoja studiju 
programmas „Radiologa asistents” va-
dītāju Elitu Rutku un  ārstus. 

Marta Jaunzeme (12. kl.) – LU Fi-
zikas un matemātikas fakultātes Fizikas 
nodaļā iepazinās ar pētnieka profesiju 
LU Lāzeru centrā. Kopā ar pasniedzē-
jiem un studentiem pildīja labaratorijas 
darbus, iepazinās ar studiju un pētnie-
cības iespējām. Tika iepazīta zinātnieka 
profesija un ikdiena.

Laura Prusakova (12. kl.) – Latvijas 
Kultūras akadēmijā aktrisi, runas peda-
goģi Zani Daudziņu.

Līga Grigorjeva (12. kl.) – opto-
metristu.

Dana Kazakeviča (12. kl.), Jana 
Rēze, Gundars Vīgulis (11. kl.) – Jaun-
sardzes un informācijas centra militārās 
informācijas departamenta direktori, 
galveno redaktori L. Lakuču.

12. klases skolēni ir pieredzes bagā-
tākie ēnotāji, tāpēc neliels ieskats viņu  
redzētajā. 

Daira Eiduka: „Šogad ēnoju  Latte-
lecom pārdošanas zvanu operatora spe-
ciālistu. No rīta mani sagaidīja ar smaidu 
sejā un mazām dāvaniņām. Sākumā 
mums  rādīja nelielu prezentāciju par 
Lattelekom  uzņēmumu. Pēc tās  mans 
ēnu devējs visu sīki paskaidroja, vēlāk 
devāmies pieņemt zvanus un iejutāmies 
darbā, pieņemot  zvanus  par dažādiem 
jautājumiem. Protams, ēnu devēji nebi-
ja vienaldzīgi un interesējās par mums, 
kādi ir mūsu plāni pēc skolas beigšanas, 
kā arī aicināja strādāt pie sevis. Dienas 
gaitā runāju ar daudziem  cilvēkiem, kuri 
strādā uzņēmumā, piedalījos arī sapul-
cē, kur tika apspriestas dažādas prob-
lēmas un  risinājumi, taču vislabāk man 
atmiņā palika draudzīgais darba kolek-
tīvs, visi bija tik ļoti pozitīvi noskaņoti, 
bija patīkami tur atrasties. Diena noslē-
dzās  ar pusdienām, ko bija pagādājuši  

„Lattelecom” darbinieki. Es esmu ļoti ap-
mierināta, diemžēl jāatzīst, ka man ir žēl, 
ka tikai pirmo  gadu piedalos Ēnu dienā. 
Šī ir ļoti laba pieredze, – redzēt konkrētu 
profesiju pārstāvju, redzēt to ikdienu un 
saprast, varbūt nākotnē Tu būsi viens no 
viņiem, tāpēc  ikkatram iesaku piedalī-
ties ēnu dienās!”

Madara Mālniece ar savu šā gada 
pieredzi par Ēnu dienu  dalījās www.fa-
cebook.com  mājas lapā, kur arī tagad 
var lasīt pilnu tekstu un apskatīt foto. 
Madara ciemojās RSU Sarkanā Krusta 
medicīnas koledžā un ēnoja sabiedrisko 
attiecību speciālistes Ramonu, Elīnu un 
Madaru. Neliels ieskats viņas rakstītajā: 
„Tad lūk, klausieties! Satiekot savas ēnu 
speciālistes aplūkojām Koledžas telpas, 
uzdevām dažādus jautājumus, ar pārē-
jām ēnām baudījām tēju. Ramonai palī-
dzēju sagatavot Ēnu dienu apliecināju-
mus par skolēnu dalību Ēnu dienā 2017. 
Šobrīd ar Elīnu gatavoju rakstu Jums 
un Madara ir sagatavojusi man nākamo 
darbiņu, steigšos pie viņas! Šodien RSU 
Sarkanā Krusta medicīnas koledžas ko-
lektīvs ir priecīgs sagaidīt deviņas ēnas. 
Ēnu diena ir lieliska izdevība iepazīt plā-
notās profesijas pārstāvja darba ikdie-
nu.”

Amanda Dzērvīte: „Es Ēnu dienas 
pasākumā piedalījos pirmo gadu. Ēno-
ju Paula Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcas fi zioterapeitu. Diena pagāja 
ļoti interesanti. Sākumā mums izrādī-
ja slimnīcu, pēc tam iepazināmies ar 
slimnīcas darbību, varējām apskatīt pa-
cientus. Mums bija sagatavota speciāla 
vingrošanas programma, kuru visiem 
vajadzēja izpildīt. Pēc tam mēs gājām 
pie pacientiem, kuri atguvās no operāci-
jām vai paralīzes, rādījām vingrojumus, 
palīdzējām mērīt pulsu. Mums izrādīja 
jauno slimnīcas korpusu, kuru atvērs ti-
kai jūnijā. Un pašās dienas beigās  bija 
tikšanās ar slimnīcas vadību, kur uzzinā-

jām interesantus faktus 
par slimnīcu un tās 
darbību. Kopumā man 
diena ļoti patika un es 
nenožēloju, ka aizbrau-
cu ēnot, jo ieguvu lielu 
pieredzi.”

Paldies visiem, 
kuru atbalsts palīdz 
skolēniem atrast īsto 
mērķi profesijas un 
karjeras izvēlē!

Ēnotāju vārdā 
Varakļānu vidus-
skolas skolotāja

Margarita Selicka
Madara Mālniece starp citiem ēnotājiem Sarkanā Krusta koledžā.
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Pēdējā februāra diena Stirnienes 
tautas namā aizlīgoja Aizgavēņa priecī-
gā deju solī ar Varakļānu senioru deju 
kolektīvu un vadītāju Māru Madžuli, 
lustīgās Meteņa dziesmās ar Anitu Bēr-
ziņu no „Latgales Dāmu popa”, Ata-
šienes folkloras ansambļa „Vīraksne” 
ķekatnieku izdarībās (vadītāja Vēsma 
Turkopole), ar brangu Meteņa mīzienu, 
konfekšu lietu, dažādiem pastāstiem iz 
dzīves un apkaimes saimnieču cīši gor-
dim blīņim. 

Vēl priecīgāku šo brīdi vērta tautas 
nama apkures remonta pabeigšana un 
pieslēgšana pie vienotās sistēmas. Pal-
dies visiem, visiem prātīgajiem vīriem!

Un tad jau Pelnu dienas dievkalpo-
jums rimti uzsāka Lielo Gavēni. Stirnie-
nes dievnamam marts nesa necerētu 
vēsti – Anglijā mūžībā devies bijušais 
stirnienietis Antons Zalāns (1926 – 
2016) un dzimtajai baznīcai ziedojis lī-
dzekļus apkures sistēmas ierīkošanai. 
Šobrīd jau risinās darbi, lai šo brīnišķīgo 
novēlējumu piepildītu, taču vēl ir vaja-
dzīga arī mūsu ikkatra atbalsts. Tāpēc 
draudzes prāvests Viktors Petrovskis 
aicina atbalstīt šo ieceri gan ar lūgša-
nām, gan ar fi nanšu līdzekļiem, ko var 
ieskaitīt draudzes kontā vai ziedot per-
sonīgi. 

Stirnienes sv. Laura Romas katoļu 
draudze
reģ. nr. 99500002201 
A/S Swedbank
konts LV 19 HABA 055 100 7280 398
ar norādi „Baznīcas remontam”

Pateicības dievkalpojums, veltīts 
Antona Zalāna piemiņai, notiks sv. Jura 
svētkos 23. aprīlī 13.00. Pateicības diev-
kalpojums par visiem draudzes labda-
riem būs draudzes patrona sv. Laura 
svētkos 6. augustā.

18. martā 15.00 tautas namā tiksi-
mies uz tradicionālo apkaimes „Jezupa 
dīnas teijāteru” skatīšanos un Jāzepu 
godināšanu.

Martā īpaši godinām sv. Jāzepu – 
19.martā kristīgā baznīca piemin Diev-
mātes līgavaini un Jēzus audžutēvu, 
proti cilvēku, kam vienam no pirmajiem 
bija tas gods savām acīm skatīt Dieva 
Dēlu. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu 
sargātāju, ģimeņu aizbildni, tautā īpaši 
pie svētā Jāzepa vēršas, lai izlūgtu pa-
līdzību dažādos remontdarbos un saim-
nieciskajos pasākumos, kā arī darba 
meklējumos. 

25. martā pieminēsim komunistiskā 
terora upurus, svinīgi atvērsim Dievmā-
tes svētbildi un kopīgi aizlūgsim baznīcā, 
noliksim ziedus pie Stirnienes stacijas at-
jaunotā pieminekļa, tautas namā kopīgi 

Stirnienes labās un pārdomu vēstis
par labdariem, aizmirstajām dvēse-
lēm. Tāpēc aicinām pievienoties, kam 
varbūt nav iespējas sarīkot psalmu 
dziedāšanu mājās.

9. aprīlis ir Ciešanu svētdiena jeb 
tautā saukta Mūkas svātdīna – sākas 
klusākais pārdomu laiks, dievnamā ar 
violetu plīvuru aizklātie krucifi ksi sim-
bolizē grēku nožēlu, gandarīšanu, cil-
vēka necienīgumu skatīt Dievu vaigā.

Tam sekos Pyupūlsvātdīna jeb 
Palmu svētdiena, kad atcerēsimies 
Jēzus triumfālo ienākšanu Jeruzale-
mē, ļaudīm klājot Viņa ceļā palmu un 
olīvu zarus, ko Latvijā procesijā aizstāj 
pūpoli, brūklenāji, mirtes un mūžzaļie 
skujeņi, un gatavosimies neizbēgama-
jam Krustaceļa vēstījumam. 

Pat nerimstoši skrienošajā mūslai-
ku pasaulē Gavēņa laiks būtu jāizman-
to kaut tikai pāris liekiem klusuma mir-
kļiem, kādai kopīgai ģimenes sanākša-
nai, kopīgai lūgšanai par dzīvajiem vai 
psalmu dziedājumiem par mirušajiem. 
20. gadsimta sākumā pie stigmatizē-
tās vācu mistiķes Terēzas Noimanes 
(Teresa Neumann) kā svētceļnieki ie-
radušies arī daži latvieši. Savā redzē-
jumā viņa teikusi, ka jūs esat svētīga 
tauta, jo daudz lūdzaties par saviem 
mirušajiem un tāpēc  izdzīvosit. 

Sakārtosim savas ne tikai laicīgās, 
bet arī garīgās lietas, apsēdīsimies 
kopā ar bērniem un mazbērniem un 
nodziedāsim psalmus. Bērnam grū-
ti? Paskaties šobrīd blakus istabā un 
uzņem laiku, cik ilgi viņš nekustīgi var 
nosēdēt pie datora vai telefona. Gar-
laicīgi? Paraugies apkārt – vecāku un 
vecvecāku celtā māja, izplēstie līdumi 
tavai zemnieku saimniecībai, sagādā-
tā iedzīve, piemestie rublīši, latiņi, eiro, 
sviedri un pūles tavai izglītībai un kar-
jerai, pieskatītie un apčubinātie maz-
bērni, no purva iznestie dzērveņu mai-
si, sev atrautais un tev atdotais kāru-
miņš, rūpīgie rokdarbi, iemācītie darbi 
un tikumi, labi domātās pamācības 
dzīvei un mīļie vārdi. Pusotra stunda. 
Tik daudz aizņem psalmu dziedājumi 
reizi vai divas gadā – novembra mēne-
sī un Gavēņa laikā. Neproti? Pasauc 
kādu palīgā vai nolasiet tikai ar lasī-
šanu. Iemāci savam bērnam – un arī 
par tevi reiz kāds aizlūgs. Vēl jauns? 
Palasi gadskaitļus uz pieminekļiem. 
Ak vīrietis? Cik zināms, nevienam dzi-
mumam nav zāļu nedz pret dzimšanu, 
nedz miršanu.
Antuāns de Sent-Ekziperī reiz rakstī-

ja: „Ir svarīgi, lai kaut kur paliktu tas, ar ko 
cilvēks dzīvojis. Un paražas. Un ģimenes 
svētki. Un atmiņu mājas. Svarīgi ir dzīvot, lai 
atgrieztos.” Atgriezīsimies kopā ar visiem 

Irēnas Stalīdzānes 2005. gadā atjaunotais 
sv. Jezupa procesijas karogs Stirnienē

Svētglezna „Jēzus lūdzas Olīvu dārzā”, ar ko 
Stirnienes baznīcā Gavēņa laikā aizsedz grezno 

Ostrobromas Dievmātes svētbildi.

noskatīsimies fi lmu „Melānijas hronika” un 
tiksimies ar aktrisi Baibu Broku.

Ar kori „Reversium” pulcēsimies uz 
kopīgām saļmēm Stirnienes tautas namā 
8. aprīlī 15.00 – katrs saviem aizgājējiem, 
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saviem mīļajiem – dzīvajiem un tiem, kas 
mūžībā, atmiņu mājās pie balta galdauta 
mīlestībā, pateicībā, atmiņās un svētībā. 
Un mums labi klāsies.  

  Stirnienes Ieva

Stērnīnes 
bazneicā 
19. martā 13.00 Jezupa dīnas sv. 
Mise 
(Novennu sv. Jezupa gūdam 
lyudzamēs nūdūmā par Stērnīnes 
draudzes bazneicā plānōtajim 
remontdorbim)
25. martā 13.00 sv. Mise 
26. martā 13.00 sv. Mise 
2. aprelī 13.00 Cīšonu svātdīnas 
sv. Mise. 
9. aprelī 12.00 Krystaceļš
13.00 Pyupūlu svātdīnas sv. Mise, 
draudzes rekolekcijas 
13. aprelī 16.00 Lelōs Catūrtdīnas 
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes 
14. aprelī Lelō Pīktdīna 
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums
15. aprelī Lelōs Sastdīnas 
dīvkolpōjums 
11.30 Krystaceļš
13.00 dīvkolpōjums, svētej guni, 
yudini, Lēldiņu ēdīņus 
16. aprelī 7.00 Leldīnu procesija 
un dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu 
ēdīņus 
23. aprelī Dīva Žālsirdeibas 
svātdīna, sv. Jura atlaidas
13.00 sv. Mise un procesija, 
svēteiba šoferim, svētej 
transportleidzekļus
30. aprelī 13.00 sv. Mise

Gleznu izstāde • „Avots” 
aplūkojama līdz Lieldienām, 
darbdienās no 9.00 līdz 15.00, 
sestdienās un svētdienās – 
piesakoties 29678002.

18. martā 15.00 • „Jezupa dīnas 
Teijāteri” – Jezupu gūdynōšona, 
apkaimes amatīrteātri i folkloras 
ansambļi
25. martā 13.00 represātū pīmiņas • 
dīvkolpōjums Stērnīnes bazneicā
14.30 zīdu nūlikšona pi represātū • 
pīminekļa pi stacijas

15.00 fi lma • „Melānijas hronika”      
i tikšonōs ar aktrisi Baibu Broku, 
īeja breiva

Stirnienes  TN
16. februārī pirmās 

klases skolēni svinēja 
savu piederību skolai 100 
dienu garumā. Šajā laika 
posmā vērojām, dziedā-
jām, lasījām, dejojām, 
runājām, sportojām, rē-
ķinājām, arī kādu blēņu 
pastrādājām.

Svētku dienā iesaistī-
jām vecākus un skolēnus 
dzejoļu sacerēšanā. Bija 
ieradušies ciemiņi no Zi-
nātņu Akadēmijas: valod-
niece Zilbīte, matemātiķis 
Cipariņš, mūziķi Notiņa. 
Paldies 8.klases meite-
nēm – Amandai, Paulai, 
Laurai!

Nu esam apbalvoti ar 
medaļām, saņēmām de-
rīgus padomus, ieguvām 
greznus kroņus un cienī-
jamas ūsas. Par to PAL-
DIES 2. – 4. klašu skolē-
niem un skolotājām!

Liels PALDIES  teātra 
pulciņa dalībniekiem un 
skolotājai Ingrīdai Melnei 
par lugas „Smagā soma” 
pirmizrādi!

Ir jauki svinēt svētkus 
kopā ar draugiem!

Pirmās klases skolēnu 
vārdā – audzinātāja 

Sandra Grudule

Skolas gados tāda viena
Pirmās klases skolas diena!
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Musu vesture fotografijas
Šajā avīzītes numuriņā atsauksim 

atmiņās tos laikus, kad Varakļānos dar-
bojās Lubānas PMK-3, savulaik lielākais 
uzņēmums. Darbību uzsācis 1957. gadā. 
Tajā strādājuši apmēram 400 darbinie-
ku, Varakļānos uzceltas 11 dzīvojamās 
mājas, bērnudārza ēka, kantora telpas, 
kopmītnes, pārtikas veikals. Daudzi biju-
šie darbinieki dzīvo Varakļānos. Katram 
savas atmiņas.

Paldies par palīdzību Ļiļai Molčano-
vai un Novada muzeja meitenēm!

Graudu noliktava

Karoga pasniegšana Lubānas P
mašīnistam Jānim V

Lubānas PMK- 3 komanda 
parādes gājienā pirms starta.

Karoga pasniegšana Lubānas 
PMK - 3 priekšniekam Jānim 

Čudarānam 1982.g. 

Lubānas PMK- 3 priekšnieks Jānis 
Laganovskis laika periodā 
no 1975. līdz 1978. gadam.

Lubānas PMK - 3 arodbiedrības priekšsēdētājs 
Aloizs Justs Saltupju meliorācijas objektā (k-za 

"Līdums" teritorijā). 1982. - 1983. g.

 Lubānas PMK - 3 sportisti atpūtas brīdī 1982. gadā.

PMK- 3 izlases komanda pirms došanās uz 
republikas sacensībām Aizputē 1987. gadā.

Slūžu nodošana 
ekspluatācijā 1983. gadā.

Lu
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MK-3 ekskavatora 
Vēkšējam. 1982. g. 

Lubānas PMK - 3 šoferis Jānis Erelis 
Silakroga karjerā. 1980-tie gadi. 

ubānas PMK - 3 Varakļānu darbnīcas 1970 –1990-tajos gados.

Lubānas PMK-3 priekšnieks laika 
periodā no 1961. līdz 1975. g. 

Vladislavs Bārtulis 1970- tajos gados.

Lubānas PMK- 3 kopmītnes 1970. gadā.

 Lubānas PMK- 3 mehanizatori meliorācijas 
celtniecības objektā. 1970-tie gadi.

Lubānas PMK- 3 atpūtas bāze (somu pirts) 1970. g.

Lubānas PMK - 3 Lielā Tēvijas kara dalībnieki 1970-to g. beigās. 

Lubānas PMK - 3 
apmaiņas fonda 

būvniecība. 1970-to 
g. beigas.

Slūžu nodošana ekspluatācijā 1983. g.

Turpinājums 17. lpp.
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Sala un sveču mēnesis Stirnienē
Notikumi „Sprīdītī”

„Sprīdītī” aktīva darbība arī auk-
stajos ziemas mēnešos. Bez ikdienas 
rotaļnodarbībām bērni darbojas un 
pilnveido savas zināšanas arī gadskār-
tu pasākumos, jautrajos brīžos, pēc-
pusdienās, pārgājienos, praktiski dar-
bojoties. Lūk, mazs ieskats, ko esam 
darījuši janvārī un februārī.

Pie draugiem mežā
Ziema ir kluss laiks, kad zeme zem 

kājām ir sasalusi, visapkārt viss ietīts bal-
tā sniega segā. Liekas, ka dabā uz šo 
mirkli nekas nenotiek, viss sastindzis zie-
mas miegā, bet vai tā tas ir, to PII „Sprīdī-
tis” „ĀBOLĪŠU” grupas bērni pastaigā uz 
mežu gribēja noskaidrot.

Iepriekš bērni pēc attēliem 
iepazinās ar meža dzīvniekiem 
un to pēdu nospiedumiem snie-
gā.

Silti saģērbušies, 18. janvārī 
jau agrā rīta stundā dabas drau-
gi devās uz tuvējo mežu. Kā 
ciemkukuli katrs bērns līdzi sev 
ņēma kādu našķi meža dzīvnie-
kiem.

Ieejot mežā, bērni klausījās, 
kādas skaņas ir mežā. Vai putni 
čivina, vai var dzirdēt tikai vēju, 
kas purina koku galotnes. Ja 
kādu mirkli sanāca būt klusu, 
tad bērni redzēja un dzirdēja, kā 

mežā saimnieko meža sanitārs – dzenis.
Tad visi kopā pētījām, kādas pēdas 

sniegā ir redzamas. To bija daudz un 
dažādas, lai labāk atpazītu, nācās pēc 
paraugiem vērīgi salīdzināt un apspriest, 
kam tās pieder.  Pašas lielākās bija aļņa 
pēdas,  mazākās zaķa pēdas, bet vis-
vairāk mežu krustu šķērsu izstaigājušas 
stirnas.

Pašus dzīvniekus nesanāca ierau-
dzīt, bet lai viņiem būtu prieks par mūsu 
apciemojumu,  bērni at-
stāja mežā sagādātos 
našķus.

Kā redzams un dzir-
dams, tad ziemā mežā 
nebūt nav viss sastin-
dzis, kā pirmajā mirklī var 
likties, bet dzīve kūsāt 
kūsā. Mežā gan putniņi 
aktīvi čivina, lidinās, mek-
lējot sev barību, gan arī 

meža zvēri aktīvi pārvietojas, 
atstādami aiz sevis pēdu raks-
tus.

Grupas „Ābolītis” skolotājas 
Olita un Mārīte

Karnevālā!
30. janvārī „Sprīdītī” visi 

ģērbušies maskās, jo klāt kar-
nevāls. Mums ir tradīcija, katru 
gadu ziemas vidū svinēt Mas-
ku balli – karnevālu. Šogad 
goda vieta Gailim!

Un tā – bērni dodas uz zāli, bet tur 
priekšā Gailis, kurš iepazīstas ar bērniem, 
uzdod āķīgus jautājumus, uzdevumus un 
visbeidzot katrai vecuma grupai vēl jāpa-
rāda savs priekšnesums.

„Pīlādzīšu” grupas bērni dejo „Kur tu 
teci, gailīti mans?”

Grupas „Ābolītis” bērni izrāda pasa-
ku par Rīgas gaili.

„Kāpēcīšu” bērni parāda pirkstiņro-
taļu „Graudiņu pēc graudiņa” un dzied 

dziesmu „Divi gaiļi dziedātāji”. Paši lielā-
kie bērnudārza bērni rāda izrādi „Par gaili 
un lapsām”.

Sevišķi mīļi savu deju „Gailis iet pa 
taku” izdejoja mazie “Saulēniņi”.

Gailis pateicas par jaukajiem priekš-
nesumiem un ar lielām gavilēm uz tāfeles 
tiek salikts 2017!

GAIĻA GADS „Sprīdītī” ir klāt! Vēl 
dziedošais ansamblis visus iepriecina 
ar dziesmu „Karnevāls”, un  disenīte var 
sākties !

Kad bērni jautri padejojuši, Gailis vi-
sus pacienā ar saldumiem!

Darbīgu Gaiļa gadu!
„Kāpēcīšu” grupas skolotāja Natālija

Mīl lieli un mīl mazi
Mīlestība ir laipna,
Tā neskauž,
Mīlestība nelielās,
Tā nav uzpūtīga.
Tā nemeklē savu labumu,
Tā neapskaišas,
Tā nepiemin ļaunu.
Tā apklāj visu, tā tic visu,
Tā cerē visu,
Tā panes visu.
Mīlestība nekad nebeidzas.
(citāts no Bībeles)
14. februārī mīl visi, arī „Sprīdītī”mīl! 

Starp jaunajiem, no citām tautām aizgūta-



13„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada marts

jiem svētkiem, visu mīlētāju svētkus – sir-
sniņdienu svin arī pie mums pirmsskolā.

Šajā dienā ģērbušies mīlestības krā-
sā – sarkanā, ar sirsniņām uz vaiga un 
smaidiem uz lūpām, visi pulcējamies uz 
kopēju „Bučiņu” deju. Visiem iesaistoties 
jautrās aktivitātēs un interesantās dejās, 
laiks paskrēja nemanot! Šo īpašo dienu 
saldu darīja arī mūsu īpaši sarūpētais cie-
nasts – sirsniņcepumi!

Novēlot viens otram mīlestības pilnu 
dienu, devāmies uz grupām, lai turpinātu 
apgūt arī citas sociālās iemaņas – cieņu, 
draudzību un sapratni vienam pret otru!

Ceru, ka arī Jums šī diena bija mīles-
tības pilna!

Mūzikas un sporta skolotāja Līva

Vai tikai spēlējamies?
Februāra mēnesī  „Pīlādzīšu” grupas 

bērni aktīvi iepazinās ar dažādām profesi-
jām un praktiski darbojās. Kopā ar kondi-
tori Ivetu Sondori gatavojām keksiņus, to 
pildījumu un rotājumus no cukura masas, 
izgatavojām galda kartes, sekmējām gal-
da kultūras prasmju attīstību. Paldies Ive-
tai par atsaucību, interesanto un pamā-
cošo darbošanos! Secinājām, ka nekad 
nevajag baidīties izmēģināt ko jaunu, jo 
mums sanāca izcili labs rezultāts!

Profesijas iepazinām gan tiekoties ar 
profesiju pārstāvjiem, gan iejūtoties viņu 
darba ikdienā lomu un sižeta rotaļās, kas 
veiksmīgi palīdz bērniem:

• bagātināt vārdu krājumu, apgūt 
klausīšanās un runāšanas prasmes – iz-
teikt savas domas, veidot stāstījumu;

• iepazīties ar tuvāko sociālo vidi, at-
pazīt dažādas profesijas;

• uzņemties atbildību par veicama-
jiem uzdevumiem, izrādīt interesi un vēl-
mi aktīvi un praktiski darboties;

• attīstīt pašizpausmes prasmes un 
iemaņas praktiskā darbībā ar dažādiem 
materiāliem;

• mācīties pajautāt to, kas interesē;
• sadarboties ar vienaudžiem un 

kontaktēties ar pieaugušajiem, sekot viņu 
norādījumiem.

Vecāki un vecvecāki, „spēlējieties”  
kopā ar saviem bērniem un mazbēr-
niem!

„Pīlādzīšu” skolotājas Inga un Madara

Meteņdienā
Dedziet, meitas, gaišu guni,
Pušķojiet istabiņu.
Tilti rīb, važi skan,
Metens brauca pār kalniņu.
Metens brauca pār kalniņu,
Saules groži rociņā.
Kad laiks sāk griezties uz pavasara 

pusi, latvieši svin Meteņus (šogad 28. 
februārī), šie svētki simbolizē ziemas pa-
vadīšanu un pavasara gaidīšanas godu 
svinēšanu. Varakļānu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Sprīdītis” pedagogi kopā ar 
bērniem ir iecienījuši turēt godā latviskās 
tradīcijas un svinēt nozīmīgākos latviešu 
tradicionālos godus, arī Meteņdienu.

Sākotnēji svētku svinēšana bija ie-
plānota brīvā dabā, vizinoties no kalna ar 
ragaviņām, taču laika apstākļu dēļ pasā-
kums norisinājās PII  zālē, tomēr tas nebi-
ja šķērslis kārtīgi izpriecāties un izbaudīt 
šo svētku burvību.

Svētku svinēšana bērniem bija kā 
pārsteigums! Pirms došanās uz zāli bērni 
saģērbās kā budēļi – izmantojot šalles, 
lakatus, kaklasaites un tad visi bija gatavi 
doties pārsteigumā un uzzināt kas ir Me-
teņa diena.

Zālē bērnus sagaidīja Saimniece, 
pasākums sākās ar Saimnieces izvēlētu 
dziesmu un deju – te pēkšņi pa durvīm ie-
brāzās Budēlis, kurš iepazinās ar bērniem 
un izstāstīja, kas tad šī ir par dienu un kas 
šajā dienā ir jādara. Saimniece bērniem 

uzdeva arī mīk-
las par ziemas 
beigām, pava-
sara sākumu 
– Meteņiem. 
Stāstīja dažā-
dus ticējumus, 
kuri būtu jāņem 
vērā šajā dienā. Turpinājumā tika dziedā-
tas dziesmas un dejotas atraktīvas dejas, 
spēlētas spēles. Vecāko grupu bērni pie-
dalījās  stafetē, tikmēr pārējie  bērni viņus 
atbalstīja ar ovācijām.

Pasākuma gaisotne bija pilna jautrī-
bas un prieka, noslēgumā tika veikta Me-
teņdienas tradīcija, pogu mešana gaisā, 
pēc tam bērni tās salasīja  un  visi apvie-
nojās vienā garā un skaļā kliedzienā, kurš 
simbolizēja ziemas aizbaidīšanu – pava-
sara ātrāku atnākšanu. Budēli un Meteni 
kopīgi aizbaidījām, saimniece bērnus pa-
cienāja ar pīrāgiem, mums kopā izdevās 
ražena un lustīga Meteņu diena. Uz tikša-
nos nākamgad!!!

Grupas „Mākonītis” skolotāja Katrīna
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Dzejniecei Martai Bārbalei veltītais 2. jaunrades 
darbu konkurss

Vārds. Kas vispār ir vārds? Skaņa? 
Burtu kopa? Minējumus var izteikt bezgala 
ilgi. Šoreiz iedomāsimies, ka vārds – tā ir 
izaugsme, tās ir kāpnes. Un mūsu nova-
da dzejniece Marta Bārbale, kurai februārī 
apritējuši 84 gadi, ir devusies ļoti augstu 
pa šīm vārdu kāpnēm. Gada sākumā iz-
sludinājām nu jau otro Martai Bārbalei vel-
tīto jaunrades darbu konkursu, kura moto 
bija:

„Cik daudzi ceļi atvijas –
Kā pielocīti pūri.
Kāds spēks pie tavas Latvijas
Uz mūžu tevi būris.”

10. martā Varakļānu pilī 
pulcējās lielāki un mazāki 
rakstnieki no tuvākām un 
mazliet tālākām pilsētām, lai 
piedalītos konkursa noslēgu-
ma pasākumā – labāko darbu 
autoru apbalvošanā, kur ar 
jaunu sparu apzinājāmies pie-
derību savai ģimenei, savam 
dzimtajam novadam, savai 
valstij. Kopā konkursam tika 
iesniegti 145 darbi, un katrs 
no tiem pauda patriotismu vis-
dažādākajos apziņas līmeņos, 
jaunie autori neskopojās kopt 
un cildināt savas saknes.

Varakļānu vidusskolas 
valodu komisija (latviešu va-
lodas un literatūras skolotājas 
Aija Caune, Aina Jaunzeme 
un  Anita Saleniece) izvērtēja 
visus konkursam iesniegtos 
darbus, kuri bija sadalīti 4 gru-
pās, un apbalvoja veiksmīgā-
kos jaunos autorus:

2. – 4. klašu grupas lau-
reāti: 3. vieta – Andrianai 
Ferčukai (Murmastienes pa-
matskola), 2. vieta – Sanijai 
Tumaševicai (Praulienas pa-
matskola), bet godpilnā 1. 
vieta – Laimai Melnei. Paldies 
skolotājām – konsultantēm: 
Ivetai Grudulei, Vijai Miškai 
un Ingrīdai Melnei. 

5. – 7. klašu grupā 3. vie-
tu ieguva Ileāna Halturina, 2. 
vietu Haralds Meiers un Sa-
manta Sondare, bet godpilnā 
1. vieta Endijam Vecozolam. 
Paldies skolotājām – konsul-
tantēm: Aijai Caunei un Ainai 
Jaunzemei. 

8. – 9. klašu grupā 3. vietu 
izcīnīja Paula Strode, Roberts 

Eiduks, Anta Anete Ozoliņa 
(Praulienas pamatsk.)

2. vietu – Edgars Žei-
kars (Murmatienes pa-
matsk.) un 1. vietu ieguva 
– Rinalds Mozuls. Paldies 
skolotājām – konsultantēm: 
Anitai Saleniecei, Margaritai 
Šķēlei,    Vijai Pelsei un Aijai 
Caunei. 

Vidusskolēnu grupā 3. 
vietu ieguva Inita Upīte.

2. vietu Juris Erels  un 1. 
vieta Varakļānu vidusskolas 
12. klases skolniecei Martai 
Jaunzemei. Paldies skolo-
tājām – konsultantēm: Ani-
tai Saleniecei, Ainai Jaun-
zemei, Aijai Caunei. Ļoti 
daudzi konkursa dalībnieki 
saņēma Atzinības rakstus 
un vērtīgas grāmatas, kā arī 
pateicības par piedalīšanos 
konkursā.

Pasākumā pasniedza 
arī specbalvu, tā bija  īpašā 
balva, ko pasniedza Martas 
Bārbales Literārā mantoju-
ma fonds. To ieguva Kristī-
ne Zeimule no Viļānu vidus-
skolas.

Arī muzeja darbinieces 
izlasīja un izvērtēja konkursa 
darbus, par savu simpātiju 
pasludinot Varakļānu vidus-
skolas 10. klases skolnieces 
Initas Upītes darbu.

Pasākuma viesus prie-
cēja gan Martas Bārbales 
dzejas rindas, gan Vara-
kļānu vidusskolas esošo – 
Martas un Līgas – un bijušo 
skolēnu – Līvas un Kaspara 
– muzikālie priekšnesumi, 
kuri lika gan dziļdomīgi vēr-

5. – 7. klašu rakstītāji.

2. – 4. klašu skolēni.

 8. – 9. klašu jaunie literāti.

10. –12. klašu radošākie rakstītāji.
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Laba nakts mums arī vienmēr jānovēl 
gan sev, gan visiem, tāpat labas domas ar 
pateicību sev un visiem. Ar pateicību Viņa 
Augstībai, visam, kas ap mums, jo viss ir 
arī ikvienā no mums!  Viedie skaidro,ka 
cilvēks ar savām domām un rīcību pastā-
vīgi ir ēterā – izplatījums viņu dzird bez 
pārtraukuma, allaž iespaido arī fi ziski. 
Skandējot šo tautas dziesmas pantiņu, 
aizdomājos, ka agrāk ikvienā lauku sētā 
pulksteņa vietā gaiļi rītus iedziedāja katru 
gadu un  visos gadalaikos. Un es, tāda 
knīpa (ap 5 g.v.) ar brāli, jau agri pirms 
pirmajiem gaiļiem, ziemas naktīs satuntu-
ļojušies kratījāmies linu maļamā agregāta 
kastē, uz tur sakrautajiem akmeņiem sē-
dot, zirgu dzenājot mūsmāju labības šķū-
nī. Vasarā izaudzētie linu stiebri garajās 
ziemas naktīs tika rijā kaltēti, malti, kulstīti 
un dažādos veidos sagatavoti tālākai rea-
lizācijai. Tie bija daudzveidīgi, tīri rūpnie-
ciska veida darbi, ko veica daudzās lauku 
saimniecībās. No liniem bija labs ienā-
kums; veselīga šķiedra apģērbu aušanai, 
virves, auklas apavu pīšanai (petērnes), 
garšīgs pārtikas produkts – linsēklu eļļa 
(olejs). Linsēklas arī šodien ir ļoti ieteica-
mas ārstnieciskai lietošanai. Jā, šodien tā 
ir vēsture, ko bildēs vai rakstos palasot 
iztēloties, bet!? Gēnos taču kaut kur sēd? 
Pasaule mainās, bet svēts mantojums ir 
jāciena. Rit „Gaiļa” gads. Skaistās bildēs 
varam priecāties par šo putnu krāšņajām 
spalvām un skaļo dziedamrīkli apjūsmot 
TV raidījumos (vismaz)! Sagaidījām, kā 
varēdami, kā mācēdami,  visādas gadu 
mijas. Pametuši skatu atpakaļ, nopriecā-
jušies par vasarīgi zaļo gadumiju, Jauno 

Agri, agri gaiļi dzied/ Mana tēva sētiņā:
Vēl agrāk bāleliņi/ Kulsta linus piedarbā.  (t.dz.)
                           LABS rītsrīts LABS / LABA dienadiena LABA
                           LABS vakars vakars LABS / LABS  darbs LABS

gadu aizsākot, izbaudī-
jām īstu ziemu (vismaz 
mēs – Varakļānu nova-
dā). Skaistāko(?) zie-
mas dienu man īsziņā 
noraksturoja E.L.10-
02-2017: „šodien ļoti 
skaists mežs – apakšā 
tumšs, tad pelēks,tad 
sudrabots, un, kad uz-
spīdēja saulīte – brīnums!” 
Dažas ziemīgas dienas mai-
nījās ar pavasarīgām, temperatūra 
svārstījās te plusos, te mīnusos! Zvirbuļi 
jau 3. martā pa peļķēm plunčājās. Sau-
le un lietus gan centās likvidēt pēdējos 
sniega sanesumus, bet 6. marta rītā – at-
kal ziema! Bija arī puteņa brīži, kas atgā-
dināja senos laikus! Pasakainas ainavas 
varēja baudīt 7. marta vakarā un 8-tā rītā, 
jo visu dienu un nakti  mīkstas sniega pū-
kas apklāja zemi, mājas, kokus, vēršot 
dabu brīnumā! Tikai pēc 7-iem rītā gaisa 
pūsmiņas sāka birdināt šo „ pasaku”! 
Cik mēs kurš uzlādējāmies ar šo skais-
tumu? Es izbaudīju Ziemassvētku sajūtu! 
Jā, šogad 7. un 8. martā! Ar pavasarī-
gu enerģiju varējām uzlādēties, dzerot 
kļavu sulas. „Kļūst gaiša sirds, kad tevi 
dzeru,/ Tad labajam es durvis veru.” (M. 
Bārbale „Kļavu sula”) Pietuvojies pa-
vasara laiks, kas neatstāj vienaldzīgu 
nevienu, un M. Bārbale dzejolī „Ledus 
sakustējies” vienkārši, bet tēlaini parāda 
cilvēka ciešo saistību ar dabas norisēm: 
„Ledus sāk kustēt, es arī,/ Mums tāds 
gājiens pavasarī.” Likumsakarības vai 
nejaušības? Izrādās, ka arī Varakļānos 

februārī ieskanas 
dzejas tēlainā valo-

da. Arī Murmastienē 
februārī gaisā virmo 

dzejisks radošums, 
un tas klikšķis nostrā-

dā: sagadījās, ka NPK-ā 
tika lasīta gan Martas dzeja 

(dzejnieces dzimšanas dienā 28. 
februārī), gan J. Gruduļa plašais dzejoļu 
apkopojums pārskatīts, kā arī iepazīta 
novadnieces Helēnas Liepiņas (dz. Bro-
ka Silakrogā 1926. g.) radošā izpaus-
me dzejā.  Prieks arī par Dz. Bruzgules 
radošumu, lasot „Varakļõnīts” februāra  
izdevumu. Gadu esam iesākuši ar rado-
šumu visādās izpausmēs, un cerams, 
ka mēdiju „putnu gripas” biedus mūsu 
„Gailis”noliks pie vienas vietas! Lai agri, 
agri dzied mūsu gaiļi uzmundrinot ag-
ram, svētīgam rīta darba cēlienam un 
svētīgām ikdienām! 

„Es dzirdu balsis iz tālienes.
Šo balsi ar rokām es taustu.
Man mīlā un laimē apreibst prāts,
Vai svētu ko sevī jaustu?
Jā! Svētums ir bijis. Un paliks tāds.
To neatņems. Nevar to atņemt.
To jūtu es savā ikdienā,
To jūtu es savos sapņos...” 

(M. Bārbale „Jaunības gadu pilsētai”)
Valērija

arbsarbs LABS
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ties tālumā, gan aizrautīgi dziedāt 
līdzi. 

Šis nebija nedz pirmais, nedz 
pēdējais Martai Bārbalei veltītais 
literāro darbu konkurss, tāpēc 
vērtīgi ir atsaukt atmiņā to, cik pa-
tiesībā svarīgi tas ir – rakstīt. Pie-
ķerties papīram, kaut vai salvetes 
stūrītim tad, kad pašam gribas, 
kad ir iedvesma, kad prātā iešau-
jas kaut vai viena vairāk vai mazāk 
asprātīga doma. Ja rakstnieks 
kādu vai kaut ko mīl, tad šis kāds 
vai kaut kas kļūst nemirstīgs, jo 
katrreiz, izlasot uzrakstīto, cilvēki 
un lietas lasītāja prātā piedzimst 
atkal no jauna. Tāpēc rakstiet – naktī un 
dienā, mājās un tumšos kafejnīcas stū-

Vēlamies izteikt pateicību 
ikkatram, kas pielicis roku šī 
pasākuma tapšanā, bet vislielā-
kais paldies mūsu sponsoriem 
un atbalstītājiem: Varakļānu 
novada pašvaldībai, biedrībai 
„Varakļōnīts”, SIA „JILLS”, SIA 
„Aļņi AS” – personīgi Ārim Spa-
rānam, SIA „Meiers”, „Raiba-
jam asarim”, Varakļānu nova-
da muzejam, Martas Bārbales 
Literārā mantojuma fondam, 
SIA „KAMIL PLUSS”, Nacionālā 
botāniskā dārza (Salaspils) di-
rektoram Andrejam Svilānam 
un Uģim Ziedam Rīgā.

Līdz nākamajai reizei!
Signe Viška

Skolotāji – rakstīt iedvesmotāji.

ros, presei vai savai atvilktnei. Rakstiet un 
padariet daļu no pasaules mūžīgu!
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24. februārī 11. klase rīkoja pasākumu 
„100 g kultūras”, kurā skolēniem no 5. līdz 
12. klasei bija jāatbild uz erudīcijas jautā-
jumiem par Latvijas arhitektūru, mākslu, 
kino, valūtu. Skolēni pildīja muzikālus 
uzdevumus, rādī-
ja Mēmo šovu, kur 
klašu audzinātājām 
bija jāuzmin pareizā 
dziesma. Centīgākās 
un radošākās klases 
bija sagatvojušas 
mājas darbu – POP 
ielas priekšnesumu, 
izmantojot kādu lat-
viešu dziesmu fonā. 
Klašu atbildes un mājas darbus vērtēja žūrija. 

Kopvērtējumā I vietu izcīnīja 12. klase, II vietā – 
6. klase, III vieta 10. klasei. Žūrijas simpātiju balvu 
par oriģinālāko POP ielas priekšnesumu ieguva 7.b 
klase.

Pasākuma laikā apbalvoja divus skolēnus no katras 
klases, kuriem pirmajā semestrī bija augstākie vērtējumi 
kultūras priekšmetos: pamatskolā vizuālajā mākslā un 
mūzikā, vidusskolā – kultoroloģijā un vizuālajā mākslā. 
Šie skolēni saņēma medaļu „1kg kultūras”.

Sintija Ikauniece
Foto: Aina Kazāka

100 g kultūras

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-A019.2206-000001) 
„ACIS DARBA IZBIJĀS, ROKAS DARBA 
NEBIJĀS”. Projekts tiek realizēts laikā no 
01.11.2016. līdz 31.03.2017.

Februārī noslēdzās ceturtā aktivitāte 
– fi lcēšana. Projekta dalībnieces apguva 
gan sauso, gan slapjo fi lcēšanu. Rezultā-
tā ieguvām skaistus dekoratīvus spilven-
tiņus ar fi lcētiem elementiem, iefi lcējām 
ziepītes (izveidojām dabīgo skrubīti), kā 
arī izgatavojām dažādus fi lcētus elemen-
tus – rotas, telpiskus dekoriņus, dzīvnie-
ciņus.

2. martā uzsākām piekto, šī projekta 
pēdējo aktivitāti – mezglošanu – apgūsim 
dažādos mezglošanas pamatmezglus un 
veidosim mezglotas rotas un/vai interjera 
elementus.

Projekta ietvaros praktiskos rokdar-
bus apgūst 19 dalībnieces no Varakļānu 
un Madonas novadiem. Nodarbības no-
tiek Murmastienes KC telpās divas reizes 
nedēļā. Pasniedzēja Zanda Broka.

Projekta ceturtā aktivitāte

No 3. līdz 20. aprīlim (darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00) apskatāma prak-
tisko darbu projekta „Acis darba izbijās, 
rokas darba nebijās” darbu izstāde (vien-
kopus apskatāmi visu piecu projekta ak-

tivitāšu gala rezultāti).

Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests

 Proj. vad. Rita Ivenkova
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Lubānas PMK-3 30 gadu jubilejas svinības. 1987.g.
Turpinājums no 11. lpp.



„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada marts18

Futbols

U-12 komanda.

Vairākas dažādu vecumu varakļānie-
šu komandas noslēdza ziemas sezonu 
telpu futbolā.

Pieaugušo komanda startēja Mado-
nas novada atklātajā telpu futbola čem-
pionātā, kurā šoreiz nācās samierināties 
ar 2. vietu. Ņemot vērā, ka komandā no-
tiek paaudžu maiņa un šogad sevi ir pie-
teikuši daudzi jauni spēlētāji, rezultāts ir 
pat ļoti labs (skat. kopvērtējuma tabulu).

Komandā spēlēja: Rinalds Zeps, 
Aleksejs Groznovs, Ilgvars Mesters, Dā-
vis Mesters, Pauls Mesters, Armīns Broks, 
Rihards Melnis, Dainis Sondors, Guntis 
Veips, Ilmārs Racins, Artis Ikaunieks, Jē-
kabs Lauris Leišs, Reinis Zeps.

Kopvērtējuma tabula

Rezultatīvākie spēlētāji

Jaunatnes čempionātā Varakļā-
nus šoreiz pārstāvēja trīs komandas 
četrās vecuma grupās Ziemeļaus-
trumu futbola līgā.

U-17 grupā (2000. gadā dzi-
mušie un jaunāki) spēlēja: Aleksejs 
Groznovs, Rihards Melnis, Ilmārs 
Racins, Jēkabs Lauris Leišs, Kris-
taps Juška, Lauris Putniņš, Mareks 
Pizičs, Rolands Drozds, Ernests 
Latkovskis, Arnolds Upītis, Reinis 
Zeps, Artis Kančs un godam izcīnīja 
1. vietu (skat. tabulu).

U-17

Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie 
vārti

Ielaistie 
vārti Starpība Vieta

Varakļānu MBJSS 10 25 8 1 1 42 14 28 1
Balvu Sporta 
centrs 10 22 7 1 2 57 20 37 2

Preiļu BJSS 10 15 5 0 5 29 22 7 3
Ludzas NSS 10 15 5 0 5 32 34 -2 4
Viļāni/Dekšāres 10 12 4 0 6 30 39 -9 5
Ludzas NSS - 2 10 0 0 0 10 4 65 -61 6

U-12 grupā (2005. gadā dzi-
mušie un jaunāki) un U-13 grupā 
pie vecākiem zēniem spēlēja: Dāvis 
Strods, Deniss Strods, Ilvars Upe-
nieks, Roberts Upenieks, Roberts 
Mežajevs, Ilgvars Racins, Renāts 
Turlajs, Ernests Šminiņš, Edgars 
Drozds, Kārlis Strods, Haralds Mei-
ers, Kristaps Kostukevičs, Edvards 
Mālnieks.

U-12 grupā iegūta 2. vieta (skat. 
tabulu).

U-12

Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie 
vārti

Ielaistie
vārti Starpība Vieta

Gulbenes BJSS 6 16 5 1 0 29 8 21 1
Varakļānu 
MBJSS 6 15 5 0 1 27 10 17 2

Madonas BJSS 6 12 4 0 2 21 9 12 3

Balvu Sporta 
centrs - 2 6 8 2 2 2 14 12 2 4

Viļaka 6 7 2 1 3 20 15 5 5
SK Kuorsova 6 3 1 0 5 9 24 -15 6
Balvu Sporta 
centrs 6 0 0 0 6 2 44 -42 7
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Sen lolotais sapnis īstenojies

U-13 grupā iegūta 4. vieta (skat. tabulu).
U-13

Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi
Iesistie

vārti
Ielaistie

vārti
Starpība Vieta

Rēzeknes novada 
BJSS

6 13 4 1 1 28 7 21 1

Balvu Sporta 
centrs

6 11 3 2 1 25 12 13 2

Varakļānu MBJSS 6 10 3 1 2 22 12 10 3

Viļāni/Dekšāres 6 10 3 1 2 20 12 8 4
SK Kuorsova 6 7 2 1 3 18 17 1 5
Lubāna/MBJSS 6 7 1 4 1 22 11 11 6
SK Kuorsova - 2 6 0 0 0 6 1 65 -64 7

Pirmo reizi Ziemeļaustrumu līgā spēlēja arī U-9 komanda: Edijs Sprūdžs, Elvis Strods, 
Nikijs Broks, Renārs Inčs, Kaspars Zeps, Reinis Kostukevičs, Reinis Kančs, Gustavs Mazurs, 
Arvis Eiduks, Emīls Vecozols, izcīnot 3. vietu (skat. tabulu).

U-9

Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie
vārti

Ielaistie
vārti Starpība Vieta

Balvu Sporta 
centrs 10 28 9 1 0 75 4 71 1

Alūksnes BJSS 10 18 5 3 2 19 18 1 2

Varakļānu MBJSS 10 17 5 2 3 19 23 -4 3

Gulbenes BJSS 10 11 3 2 5 19 18 1 4
Balvu Sporta 
centrs - 2 10 11 3 2 5 21 20 1 5

Madonas BJSS 10 0 0 0 10 0 70 -70 6

U-12 grupa martā piedalījās „Kurt Koenig kauss– 2017”, kurā startē Rīgas un pierīgas 
komandas. Tika izcīnīta 2. vieta. Apspēlējām Metta/2006, Dinamo (AI) un Mārupes koman-
das. Neizšķirti nospēlējām ar Leevon FS un zaudējām Dinamo (KV).

Paldies jauniešiem un zēniem par varakļāniešu futbola tradīciju godam aizstāvēšanu! 
Futbola treneris J. Daleckis 

Varakļānu vidusskolas 
skolēni blakus aktīvam mācību 
darbam spējuši sasniegt labus 
rezultātus dažādās aktivitātēs. 
Viens no spožākajiem sasnie-
gumiem saistās ar 5. – 12. kla-
šu kori, ko vada kordiriģente un 
skolotāja ĀRIJA TUMANE. Kora 
izcilie sasniegumi pamatoti 
novērtēti Vidzemes rģiona un 
valsts mēroga koru skatēs. 5. – 
12. klašu koris jau vairākkārt ir 
starp Dziesmu un Deju svētku 
koru fi nālskates dalībniekiem 
un ieguvis Zelta diplomu.

Lai šādus panākumus iz-
cīnītu, nepieciešams ne tikai ti-
tānisks darbs, skanīgas balsis, 
ticība saviem spēkiem, bet arī 
labs pavadījuma instruments.

Labas klavieres 
maksā dārgi, un to iegā-
dei allaž pietrūka līdzek-
ļu. Pateicoties Zinaidas 
Strods testamentārajam 
ziedojumam/ vēlējumam 
Varakļāniem, bija iespē-
jams iegādāties augstas 
klases digitālās klavieres. 
Ar biedrības „Varakļō-
nīts” starpniecību tās ir 
nopirktas un piegādātas 
Varakļānu vidusskolai.

Skolas administrāci-
ja, dziedošoe skolēni un 
skolotāji izsaka lielu pa-
teicību Zinaidas Strods 
testamentārā ziedojuma/ 
vēlējuma izpildītājiem.

A. Jaunzeme
Foto: A. Kazāka

Skolēni un skolotājas pie iegādātajām klavierēm.
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Kā žagars iecērt ziņa asa,
Un acīs pazib miklums spulgs –
Par vienu mīļu sirdi mazāk,
Par vienu mazāks mūsu pulks.
  (Ā. Elksne)

Dalām bēdu smagumu 
ar SANDRU GRITĀNI un viņas ģimeni, 

māmuļu smiltājā pavadot.

Viktorijas aptiekas kolektīvs un 
Valentīna V.

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz...

01.02.2017. – 09.03.2017. 
mūžībā aizgājuši:

Varakļāni
Jānis Sārna – 66
Inta Bitenbindere – 87
Leontīna Gritāne – 84
Anna Broka – 75
Jevgenija Mālniece – 81
Marijanna Kaļva – 62

Varakļānu pagasts
Vilis Karaša – 63
Antonija Trimalniece – 93
Ivars Ščuckis – 48

Varakļānu novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju 

tuviniekiem

Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un 
bez skaņām būt – 
Likt visam gavilēt un vizuļot 
Var maza, sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt.
 /E. Zālīte/

Sveicam vecākus 

Paulu Jukšinsku un Rihardu Rubīnu 
ar meitas Laimas dzimšanu

 

Nu Jūs ieburti viens otra gredzenā,
Dzīves zelta gredzenā slēgti.
Nu Jums kopīgas dienas un nedienas,
Pusnakts tumsa un saules lēkti.

Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

laulību noslēdza 
Līga Klauža un Ainārs Švarcbahs

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Mātes rokas!
Nekas tām nebija par grūtu
pie sevis glaust bērnus,
lai silti tiem būtu...

Skumsatm līdzi mūsu ģimenes 
dakterītes SANDRAS GITĀNES 

ģimenei, mīļo māmuļu aizvadot kapu 
kalniņā.

Dūdu ģimene

Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No zemes, pēdu pēdā nostaigātās,
No liepām, ābelēm un kļaviem...
Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No saviem pagalmiem uz Dieva sētu.
  (A. Līce)

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Marijas Kančas un Māra ģimenei, 

no mātes, vecmammas un 
vecvecmammas atvadoties.

SIA „Kamil Pluss” kolektīvs

Paziņojums garāžu 
īpašniekiem 

MELIORATORS
Miera ielā 2

Š.g. 1. aprīlī 9.00 – 12.00 norēķināties 
par izmantoto elektroenerģiju.

T. 26424078 Jānis Siliņš

Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 

z1. klasē
2017./2018. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina 
vecākus pieteikt bērnus 1. klasē 
2017./2018. mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, 
jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments un jāiesniedz:
direktoram adresēts iesniegums 
(veidlapa skolas kancelejā);
bērna dzimšanas apliecības kopija 
(uzrādot oriģinālu);
izziņa par bērna obligātās 
sagatavošanas pama  zglī  bai 
programmas apguvi.

Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00. 
Informācija pa tālruni 64807086.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

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, gāzes plīts, 
ledusskapis.v

Tuvāka informācija 29678002

u

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715


