
Ja nebūtu Lieldienu, mēs neko par Jēzu nezinātu. Ja Viņa stāsts 

būtu beidzies ar krustā sišanu, Viņš, visticamāk, būtu jau aizmirsts. 

Pieceļoties no kapa, Kristus atņēma varu spēkiem, kas ved uz izsī-

kumu, sairšanu un nāvi. Lieldienas ir neapstrīdamais uzvaras svēt-

ku datums. Trešās dienas rītā dzīvība uzvarēja nāvi, un šī uzvara ir 

mūsu. Kristus necīnījās par sevi. Dievs būdams, Viņš varēja palikt 

Dieva godā, nenākt pasaulē un nenest krustu. Viņš to darīja mūsu 

dēļ. Pie krusta izpircis cilvēku grēkus, Kristus dāvina piedošanu un 

dzīvību ikvienam, kas viņam tic un top kristībā ar viņu savienots. 

Lieldienu uzvara nesola mums bezrūpīgu dzīvi. Dvēselei ir jāiz-

dara grūts pagrieziens no dabiskā uz pārdabisko, lai  sāktu pretoties 

savai dziņai uz nāvi un tiektos augšup, pēc Dieva. To gribētu daudzi. 

Tā būtu īsta augšāmcelšanās šodien, savai ikdienas dzīvei. Daudzi 

meklē ceļus, kā to izdarīt. Bet Jēzus saka: „Bez manis jūs nenieka ne-

spējat darīt.” Centieni pašiem sevi vai citam citu augšāmcelt ir tukši 

vārdi un neauglīgi nodomi. Dvēseles pagriešanās uz dzīvību var būt 

tikai izpausme Jēzus dzīvei mūsos. Kā galva liek kustēties locekļiem, 

tā Kristus klātbūtne mūsos sakustina dvēseli. Sv. Pāvils raksta: „Es 

dzīvoju, tomēr ne vairs es, bet Kristus, kas ir manī. Es visu spēju tā 

spēkā, kas mani dara spēcīgu.”

Ik dienu un ikkatrā notikumā, cilvēkā vai lietā Jēzus savējiem 

pasniedz sevi, lai mācītu pazīt un iemīlēt Dieva gribu un lai piedāvā-

tu mums iespēju iegūt daļu dievišķajā dzīvē. Iekšējā dzīve ir izredzē-

to dzīve. Tā iederas galamērķī, kādam Dievs mūs radīja. Cilvēcisku 

būtņu galamērķis ir vienība ar Dievu; tajā ir viņu laime. Šajā laimē, 

pat ja no ārpuses redzami ērkšķi, iekšā zied rozes, kamēr ar pasaules 

priekiem vienmēr ir otrādi. 

Es gribētu uzaicināt un reizē arī novēlēt, lai katrs varētu apdo-

māt, kā jūs varat apliecināt Jēzu par Kungu – gan vārdos, gan ar 

savu dzīvi, gan savā ģimenē, gan tuvākā un tālākā apkaimē. Lai no 

mūsu dievnamu altāriem pa visu zemi iziet labā liecība, ko kristī-

gā baznīca gadu tūkstošos izteikusi vārdos: „Tavu nāvi, ak, Kungs, 

mēs pasludinām un Tavu augšāmcelšanos mēs teicam līdz Tu atnāk-

si godībā!” Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! (Lk. 

24:6).

Priecīgas Lieldienas! Akmens ir novelts, Kristus ir aug-
šāmcēlies! Dzīvosim kā tādi, kas to zina un līdzi ar viņu ir ai-
cināti mūžīgajai dzīvībai!

Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Āris Kronbergs

Ticības liecība
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 30. martā Nr. 3

1. Par precizējumiem 23.02.2017. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par kapsētu dar-
bību un uzturēšanu Varakļānu novadā”.

2. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Mājas (is-
tabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vara-
kļānu novadā” apstiprināšana.

3. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu 
Varakļānu novadā” apstiprināšana.

4. Par Varakļānu veco ļaužu pansionā-
ta „Varavīksne” nosaukuma un juridiskās 
adreses maiņu un nolikuma apstiprināša-
nu.

Izmainīt Varakļānu veco ļaužu pansio-
nāta „Varavīksne” nosaukumu uz Varakļā-
nu novada pansionāts „Varavīksne”.

5. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA valdes locekļa iecelšanas 
saskaņojumu.

Saskaņot Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA dalībnieku sapulces 
23.03.2017. lēmumu par Vitālija Stikāna 
iecelšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA  valdes locekļa amatā uz 
laika periodu līdz 31.03.2020.

6. Par komisijas izglītojamo atbrīvoša-
nai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas 
sastāva papildināšanu.

7. Par Spodrības mēneša izsludināša-
nu Varakļānu novadā.

1. Izsludināt Spodrības mēnesi Vara-
kļānu novadā laika periodā no 2017. gada 
1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā 
šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek 
pieņemti bez maksas;

2.1. Lielās talkas (22. aprīlī) laikā īpaša-
jos maisos savāktie atkritumi tiek pieņemti 
un transportēti bez maksas.

8. Par siltumapgādes avansa maksāju-
miem 2017./2018. gada apkures sezonai. 

1. Noteikt, ka 2017. gada vasaras se-
zonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, 
augusts, septembris) iedzīvotājiem – cen-
tralizētās siltumapgādes pakalpojuma sa-
ņēmējiem – veicamais fi ksētais maksājums 
uzskatāms par avansa iemaksu 2017./2018. 
gada apkures sezonas pieciem mēnešiem 
(novembrim, decembrim, janvārim, febru-
ārim, martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mēnesī 
noteikt:

Brīvības iela 1  0,51 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,41 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,41 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,65 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,45 EUR/m2

Pils iela 18  0,61 EUR/m2

Pils iela 20  0,65 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,68 EUR/m2

Pils iela 28A  0,56 EUR/m2

Pils iela 30  0,77 EUR/m2

Pils iela 32  0,64 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,60 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,60 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,60 EUR/m2

2.1. fi ksētais (avansa) maksājums nav 
uzskatāms par obligātu maksājumu un par 
tā kavējumu netiek piemērotas soda sank-
cijas.

3. Uzsākot 2017./2018. gada apkures 
sezonu, avansa maksājums tiks ņemts 
vērā, veicot aprēķinu par siltumapgādi pēc 
spēkā esošā pamattarifa.

9. Par Varakļānu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas iz-
maksām.

10. Par Varakļānu novada pašvaldības 
sociālās aprūpes iestādes –  pansionāta 
„Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas iz-
maksām.

11. Par valsts budžeta fi nansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp nova-
da  izglītības iestādēm.

12. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek 
reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”” 
apstiprināšanu.

13. Par izmaiņām atsevišķu pašvaldī-
bas iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā.

14. Par nekustamā īpašuma Krustpils 
ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanu.

Apstiprināt pašvaldības nekustamā 
īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, Vara-
kļānu nov., nosacīto cenu EUR 4115,59.

15. Par adreses noteikšanu.
16.  Par zemes nomu.
17. Par atļauju iznomāt zemi trešajām 

personām.
18. Par nekustamo īpašumu „Eglinieki 

A” un „Eglinieki B” robežu pārkārtošanu.
19. Par nekustamā īpašuma „Spīdolas 

1” nodošanu atsavināšanai.
20. Par nekustamā īpašuma „Dairas” 

nodošanu atsavināšanai.
21. Par nekustamā īpašuma nosauku-

ma, platības un zemes lietošanas mērķa 
noteikšanu.

22. Par vienreizēja pabalsta piešķirša-
nu ārkārtas situācijā nonākušiem

1. Sakarā ar 05.02.2017. notikušā 
ugunsgrēka rezultātā zaudēto dzīvojamo 
māju un iedzīvi piešķirt pabalstu ārkārtas 
situācijā nonākušiem A.B. EUR 1000,00 
apmērā.

2. Sakarā ar 08.03.2017. notikušā 
ugunsgrēka rezultātā zaudēto dzīvojamo 
māju un visu iedzīvi piešķirt pabalstu ār-
kārtas situācijā nonākušiem A.R.  EUR 
1000,00 apmērā.

23. Par naudas balvas piešķiršanu no-
zīmīgā dzīves jubilejā.

24. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

25. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

26. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
27. Par reģistrēšanu palīdzībai dzīvok-

ļa jautājumu risināšanā.
28. Par sociālās aprūpes pakalpojumu 

izcenojumiem SIA „Varakļānu veselības ap-
rūpes centrs”.

1. Apstiprināt sociālās aprūpes pakal-
pojumu izcenojumus SIA „Varakļānu vese-
lības aprūpes centrs”, nosakot:

1.1. klientiem, kuriem uz 01.05.2017. ir 
spēkā esošs sociālās aprūpes līgums, ne-
iekļaujot personiskās higiēnas preces un 
pastāvīgi lietojamos medikamentus – dien-
nakts maksa  12,00 euro;

1.2. īslaicīga sociālā aprūpe, nodroši-
not personai nepieciešamos medikamen-
tus, ārstnieciskos materiālus un personis-
kās higiēnas preces pilnā apmērā – dien-
nakts maksa:

- Varakļānu novada iedzīvotājam 14,00 
euro,

- citu novadu iedzīvotājiem 15,00 
euro.”

2. Lēmuma 1. punktā minētie izcenoju-
mi stājas spēkā ar 01.05.2017.

29. Par zemes ierīcības projekta „Virši” 
apstiprināšanu.

Māris Justs,
Domes priekšsēdētājs

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

APRĪLIS – SPODRĪBAS 
UN TĪRĪBAS MĒNESIS

Varakļānu novada pašvaldība 
izsludinājusi aprīli par spodrības un 
tīrības mēnesi. Lūgums visiem ap-
kopt savu māju un īpašumu apkārtni. 
Lapu un zaru izvešanas pakalpoju-
mu var pieteikt Varakļānu KUK. Bū-
sim atbildīgi un atsaucīgi, atbildīgi 
par dabas resursu aizsardzību!

AICINĀM VISUS 
IEDZĪVOTĀJUS UZ 

LIELO TALKU – 
22. APRĪLĪ!

Lūgums pieteikt talku vietas un 
saņemt talkas maisus: 
Varakļānu pilsētā – Vilnis Dzērvīte, 
T. 26101180, 
Stirnienes muižā – Nauris Lazda, 
T. 27790021, 
pārējā pagasta teritorijā – Jānis 
Mozga, T. 29427589.

Ņemsim piemēru no iepriekšējo 
gadu aktīvistiem – Mežastrodu pusē, 
Stirnienē, Murmastienē, no pensio-
nāru biedrības „Pīlādzītis”.

MĒS – PAR ZAĻU LATVIJU!
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Pieteikšanās platību 
maksājumiem 2017. gadā

Būs pieejams atbalsts 
mazo lauku saimniecību attīstībai

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks 2017. gadā no 1. jūnija līdz 30. jūni-
jam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt 
mazo lauku saimniecību konkurētspēju, 
paaugstinot to ražošanas produktivitāti, 
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus 
pieejamību. Mazās lauku saimniecības va-
rēs saņemt 15 000 euro vienreizēju atbalstu 
ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendents projekta iesnie-
gumu sagatavo sadarbībā ar lauksaimnie-
cības nozarē strādājošu konsultāciju pakal-
pojumu sniedzēju.

Atbalsta pretendents ir mazā lauku 
saimniecība:

fi ziska persona, kuras:1. 
dzīvesvieta deklarēta lauku teri-

torijā;
saimnieciskā darbība reģistrēta 

VID pirms iesnieguma iesniegšanas LAD 
un sniedz gada ienākumu deklarācijas;

juridiska persona,kuras2. 
juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
saimniecība reģistrēta Uzņēmu-

mu reģistrā pirms iesnieguma iesniegša-
nas LAD, kā arī pretendents nodrošina 
gada pārskatu vai gada ienākumu deklarā-
ciju iesniegšanu VID.

Bez tam svarīgi, ka atbalsta preten-
dents ir ieguvis augstāko vai vidējo profe-
sionālo lauksaimniecības izglītību vai ap-
guvis lauksaimniecības pamatzināšanas 
vismaz 160 stundu apjomā, vai ir atbilstoša 
vismaz 5 gadu darba pieredze lauksaim-
niecības jomā.

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad da-
rījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek 

apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas 
vismaz 160 stundu apjomā.

Lai saņemtu atbalstu:
gada kopējais neto apgrozījums 

iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas vai saimniecī-
bas ekonomiskā lieluma standarta izlaides 
vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā ir vismaz 2000  euro, bet neviens no 
šiem rādītājiem nepārsniedz  15000  euro; 

kopējā īpašumā esošās vai no-
mātās lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes platība nepārsniedz 50 ha;

sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozarē strādājošu konsultāciju pakalpoju-
ma sniedzēju ir sagatavots projekta iesnie-
gums, kas ietver darījumdarbības plānu;

projekts ir saistīts ar nepārstrā-
dātu un pārstrādātu lauksaimniecības pro-
duktu ražošanu.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 
līdz 4 kalendāra gadu ilgam laikposmam, 
izņemot gaļas liellopu audzēšanas vai ait-
kopības nozarē, kā arī ilggadīgo stādījumu 
ierīkošanā, kuru sagatavo 4 gadiem.

Atbalsts 15000  euro apmērā tiek iz-
maksāts 2 daļās atbilstoši darījumdarbības 
plānam:

1. maksājums 80% apmērā no 
kopējā atbalsta, ko pretendents saņem 
pēc, kad ir spēkā lēmums par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu, ko izmaksā ne 
vairāk kā 3 daļās, balstoties uz priekšap-
maksas rēķiniem vai darījumus apliecino-
šiem dokumentiem;

gala maksājums 20% apmērā no 
kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents 

Varakļānu novada vēlēšanu komisija 
kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēša-
nām pieņems no 2017. gada 14. aprīļa līdz 
2017. gada 24. aprīlim.

Kandidātu sarakstu iesniegšanas kār-
tība noteikta Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu likuma 4. no-
daļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un 
Centrālās vēlēšanu komisijas 2016. gada 
20. decembra instrukcijā „2017. gada 3. jū-
nija republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pie-
ņemšanas instrukcija”. Vēlēšanu komisija 
aicina kandidātu sarakstu sagatavotājus 
un iesniedzējus iepazīties ar šiem norma-
tīvajiem dokumentiem, kas ir pieejami htt-
ps://www.cvk.lv/pub/public/31351.html.

Kandidātu saraksts un tam pievieno-
tie dokumenti sagatavojami, izmantojot 
Centrālās vēlēšanu komisijas lietojum-
programmu „Balsis PV 2017”.  Lietojum-

saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna 
īstenošanas.

Aicinu zemniekus, kuri vēlas startēt 
minētajā pasākumā, griezties SIA LLKC 
Madonas birojā, Madonā, Poruka ielā 2 vai 
telefoniski sazināties ar biroja vadītāju Aiju 
Vīgneri, (tālr. 28675443).

Novada LAK Janīna Grudule 
(tālr. 26543747)

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām
programmas piekļuves paroli var saņemt 
Varakļānu novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu sarakstu pieņemšana
Deputātu kandidātu sarakstus un tiem 

pievienotos dokumentus vēlēšanu komisi-
ja pieņems Varakļānu novada pašvaldības 
telpās Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu 
novadā, 216. kabinetā. iepriekš vienojoties 
par pieņemšanas laiku ar vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāju Aiju Ščucku pa tālr. 
27790015.  

Drošības nauda
Drošības nauda par kandidātu saraks-

tu pašvaldības domes vēlēšanām Varakļā-
nu novadā ir EUR 120, kas jāiemaksā Va-
rakļānu novada pašvaldības kontā:

Varakļānu novada pašvaldība, reģis-
trācijas Nr. 90000054750

AS Swedbank, kods HABALV22
Konts Nr. LV26HABA0551025043009
Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz 

banka un kas iesniedzams vēlēšanu komi-
sijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, 

par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, 

kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.
 Drošības naudu drīkst iemaksāt gan 

juridiska, gan fi ziska persona. Drošības 
nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes 
vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz 
viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks 
ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības 
naudu ieskaitīs Varakļānu novada pašval-
dības budžetā.

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Aija Ščucka

Tālrunis: 27790015; 
e-pasts: aijasc@inbox.lv

No 18. aprīļa līdz 22. maijam va-
rēs pieteikties platību maksājumu sa-
ņemšanai Varakļānu novadā pie LLKC 
Varakļānu novada lauku konsultantes 
(iesnieguma aizpildīšana EPS, tāpat kā 
2016. gadā ir maksas pakalpojums).

 Iepriekš precizēt tikšanās laiku pa 
mob. tālr. 26543747, Janīna Grudule, 
Varakļānu novada LAK.

Varakļānu pagasta pārvaldes telpās 
Stirnienē saistībā ar platībmaksājumiem 
būšu 10. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
16.00.

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
EPS pieejams no 11. aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos lauksaimnieki var saņemt konsultā-
cijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu:klienti@
lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tāl-
runi 67095000.
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18
Rihards Juška
Edgars Pelšs
Ralfs Skutelis

20
Artis Ikaunieks

25
Sindija Butule
Līna Prusakova
Sintija Tropa

30
Žanete Beča
Līva Kanča
Zane Krasta
Didzis Siliņš

35
Iveta Dūda-Čača
Gunta Jekimāne
Jānis Mozga
Edgars Puhovs
Gatis Sčuckis
Līga Smirnova

40
Ināra Baltā
Inga Čevere
Jānis Veips

45
Aija Ašmane
Gundars Leitiņš
Rolands Parasočka
Anita Vingre

50
Ilga Garanča
Vladimirs Muraškins
Edvīns Radiņš
Inga Sestule
Agris Sondors
Jānis Stafeckis

55
Juris Mičulis
Arvīds Sporāns
Astrīda Strode

60
Astrīda Igoļnika
Anna Šķēle
Evalds Vutnāns
Juris Zeps

65
Juris Fjodorovs
Arvīds Līpiņš

70
Zinaida Badūne
Zinaida Cielava
Pēteris Justs
Jānis Vilkaušs

75
Juris Krasts
Alīda Mālniece
Anna Strode
Pēteris Svirskis
Pēteris Zeps

80
Zinaīda Mālniece
Vija Pelse
Genovefa Ugaine

85
Marta Seržāne

90
Helēna Čaunāne
Broņislava Kukule

Paveries pretī gaismai,
Ko saule caur miglu sijā.
Pumpurus diena raisa,
Tie naktī pievērti bija.
Saulainu smaidu sev un citiem,
Labrītu vēlot!
Diena ir jauka priekšā,
Arī es jums no sirds labu vēlu.
 /A. Celma/

Sirsnīgi sveicam 
aprīļa jubilārus 
novadā!

Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta 
netiek norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek 
sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet 
atšķirīgiem gadu skaitļiem un jubilejas mēnešiem. 
Būsim korekti pret jubilāriem!
Mēs taču zinām savu draugu un radu dzimšanas dienu 
datumus, vai ne! 
Paldies!

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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Pavasaris ir klāt! Dabā visi sāk rosī-
ties, atlido gājputni, saulītē grib sildīties 
mazāki un lielāki kukainīši.

Bērnudārzā „Sprīdītis” 28. martā no-
tika Teātra diena. Bērni kopā ar skolotā-
jām bija iestudējuši dažādas izrādes, kur 
galvenie varoņi bija tieši kukainīši. Skolo-
tājas Olita un Mārīte iejutās Taureņa un 
Mārītes lomās un sarīkoja ballīti, vārdu 
sakot, bija svētku vadītājas.

Viņas aicināja svētkos piedalīties vi-
sus draugus ar savām izrādēm – grupas 
„Saulēniņi” mākslinieki piedalījās ar izrā-
di „Kukainīšu pavasaris”, „Kāpēcīši” pa-
rādīja „Pavasari puķu dārzā”, „Pīlādzīšu” 
aktieri izrādīja „Skudriņas Tipas piedzīvo-
jumus”, bet grupā „Ābolītis” uzradusies 
„Iedomīgā muša”, visbeidzot, sagatavo-
šanas grupas „Mākonītis” bērni parādīja 
izrādi par “Iedomīgo sienāzi”.

Bērniem vecāki bija sagatavojuši 
spilgtus un zīmīgus tērpus, tajos bērni 
spēja vēl labāk iejusties lomās. Arī viss 
bērnudārzs tika izrotāts atbilstoši tēmai 
– bērni nedēļu gatavoja, zīmēja, līmēja, 
veidoja kukaiņus un visbeidzot ar tiem 
izrotāja telpas.

Svētku izskaņā pēc tradīcijas bērni 
saņēma pārsteigumu – svētku kliņģeri un 
diplomu!

Teātra svētki „Sprīdītī”

Sarīkotā ballīte bija tiešām 
jauka un sniedza daudz pozitīvu 
emociju visiem klātesošajiem. 
Visi svētku dalībnieki dziedāja, 
dejoja, priecājās par pavasara at-
nākšanu.

Lai pavasara saule sasilda un 
ienes prieku ikvienā no mums!

Skolotāja Ilze

14. martā Valsts kontrole publiskoja 
divu apjomīgu 20 Latvijas novadu pašval-
dībās, tai skaitā Madonas un Varakļānu, 
veikto revīzijas ziņojumu. Revīzijas tika 
veiktas par  maksas pakalpojumu snieg-
šanu un resursu izlietojumu pakalpojumu 
nodrošināšanai.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa plaš-
saziņas līdzekļu pārstāvjiem norādīja, ka 
VK jau iepriekšējos gados kā vienu no 
savas darbības prioritātēm ir izvirzījusi 
lietderības revīzijas, kurās tiek apzināts, 
vai līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, sasniedzot 
izvirzītos mērķus, un kā plašākais darba 
lauks ir tieši pašvaldības.

Kā pozitīvu piemēru par pakalpoju-
mu maksas samazināšanu var minēt sa-
darbību ar citām pašvaldībām. Novados, 
kur pašvaldības sadarbojas, kā, piemē-
ram, Madonā, kur darbojas arī Cesvai-
nes, Lubānas un Varakļānu novada ap-
vienotā būvvalde, būvvaldes izmaksas uz 
vienu iedzīvotāju ir no 2,20 līdz 5,24 euro, 
savukārt novados, kur pašvaldības nesa-
darbojas, būvvaldes izmaksas uz vienu 
iedzīvotāju pārsniedz 18 euro.

Raugoties detalizētāk uz Madonas 
un Varakļānu novadiem, kuros VK kopš 

Valsts kontroles revīzijas rezultāti
2015. gada 1. janvāra veica lietderības 
revīziju, jāmin, ka, raugoties uz attīstības 
plānošanu,  kopējā citu pašvaldību fona 
Madonas novads un jo īpaši Varakļānu 
novads, kura labie rezultāti, šķiet, pārstei-
dza pat revīzijas veicējus, izskatās labi. 
Vērtējot vairākas ar šo tēmu saistītās ka-
tegorijas, abi novadi ir izpelnījušies vērtē-
jumu „gandrīz labi” un „labi” iepretim citu 
novadu „apmierinošajiem” un „gandrīz 
apmierinošajiem” rādītājiem. Novērtē-
jums „labi” abiem novadiem ir sadaļā uz 
mērķu noteikšanu, kuri veicinātu efektīvu 
pārvaldi un uzlabotu pakalpojumus. Pozi-
tīvi tiek vērtēta pašvaldības sadarbība ar 
citām pašvaldībām, tā mēģinot nodroši-
nāt ekonomiskāku pašvaldības adminis-
tratīvo resursu izlietojumu.

Abās novadu pašvaldībās VK identifi -
cējusi vairākas sistemātiskas problēmas, 
kuras ir jārisina, lai pašvaldība ar fi nan-
šu līdzekļiem rīkotos gan likumīgi, gan 
lietderīgi. Līdzīgi kā Madonas novadā, 
arī Varakļānos pakalpojumu sniegšanas 
organizācija ir vērsta uz iedzīvotāju va-
jadzību apmierināšanu un pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanu iedzīvotā-
jiem, tomēr izveidotā pakalpojumu snieg-

šanas sistēma dažās jomās atbalsta tikai 
pakalpojumu nodrošināšanu klātienē, 
un ne vienmēr pakalpojumu pieejamība 
ir samērīga ar pieprasījumu, līdz ar to 
nenodrošina pašvaldības administratīvo 
resursu ekonomisku izlietojumu un daļā 
gadījumu rada administratīvo slogu ie-
dzīvotājiem. Izvērtējos desmit pašvaldī-
bā īstenotos pakalpojumu sniegšanas 
un atbalsta procesus, tika konstatēts, ka 
pašvaldība administratīvos resursus var 
izlietot produktīvāk: novēršot dabības, 
kas nerada pievienoto vērtību, piemēram, 
NĪN parādu piedziņas dokumentu izska-
tīšanas komiteju un domes sēdēs; atslo-
gojot darbiniekus, piemēram, apmācot 
darbiniekus pilnīgāk izmantot iegādātās 
informācijas sistēmas un programmas; 
ieviešot atbilstošas kontroles, tā nodroši-
not valsts nodevu iekasēšanu, u.c.

Plašāk gan ar Madonas un Varakļā-
nu novadu pašvaldību, gan pārējo nova-
du pašvaldību apjomīgajiem revīzijas zi-
ņojumiem var iepazīties Valsts kontroles 
mājas lapā www.lrvk.gov.lv

Materiāli no laikraksta „Stars” 
21.03.2017.
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Gaļinas Meļņikas „Iedvesma”

Varakļānu Novada muzeja
darba laiks apmeklētājiem 

01.05.2017. – 28.10.2017.

Pirmdien  –  pēc pieprasījuma
Otrdien 
Trešdien       10:00 – 17:00
Ceturtdien  
Piektdien      10:00 – 19:00
Sestdien       11:00 – 19:00
Svētdien       11:00 – 16:00

Tālrunis saziņai: 
29359242; 64866162; 64866164
E-pasts: varaklanupils@inbox.lv 

Mājas lapa: www.varaklani.lv/kultura/
varaklanu-novada-muzejs  

Varakļānu Novada muzejā jau kādu 
brīdi ir apskatāma  Gaļinas Meļņikas  da-
rināto pasaku tēlu – leļļu izstāde „Ciemos 
pie pasakas”. Izstādē var sastapt varo-
ņus no pasakām „Sīpoliņa piedzīvoju-
mi”, „Smaragda pilsētas burvis”, peli no 
„Alise brīnumzemē”, dažādas raganas, 
vistu saimi, ieraudzīt pašu Napoleonu un 
Šerloku Holmsu, pasmaidīt par klaunu 
pāri un daudziem citiem varoņiem. Šīs 
izstādes autore ir Viļānu pilsētas iedzī-
votāja. Jau kopš bērnības Gaļina ar lielu 
aizrautību un mīlestību meistaro lelles. 
Spējas un prasmes uzmeistarot, 
uzburt skaisto vēl vairāk attīstī-
jās skolas gados, kad Gaļina 
sāka apmeklēt šūšanas pul-
ciņu Viļānu vidusskolā. Pēc 
skolas absolvēšanas Gaļina 
nolēma paaugstināt savas 
zināšanas un prasmes, īpaši 
šūšanas jomā, un devās uz 
Sanktpēterburgu, kur veiksmī-
gi pabeidza Modes un apģērba 
inženierskolas profesionālo cen-
tru un ieguva augstākās kvalifi kācijas 
šuvējas – dizaineres diplomu.

Atgriežoties sirds mīļajos Viļānos, Ģa-
ļina veiksmīgi savienoja algotu darbu Lat-
gales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas 
stacijā ar savu pirmo profesiju. Cilvēkam 
ar mākslinieka dvēseli ir nepieciešama 
attīstība. Gaļina turpināja mācīties, piln-
veidoties, bet šoreiz jau no grāmatām un 
žurnāliem: izšūšanu, adīšanu, fi lcēšanu, 
tamborēšanu un citas rokdarbu tehnikas, 
bet vislielāko gandarījumu sniedza jaunie-
gūtās zināšanas leļļu meistarošanā.

2011. gadā ar Viļānu novada paš-
valdības palīdzību tika dibināta biedrība 
„IEDVESMA plus”, kur biedrības valdes 
locekle Gaļina Meļņika, jau kā meistare, 

starot,
stī-
a 

a
en-
kācijas

atklāj savas profesijas noslēpumus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Paralēli šim dar-
bam dzimst jaunas idejas un top jauni, interesanti, brīnišķīgi darinājumi.

T. Korsaka

Ir pagājusi ziema un līdz ar to arī 
tumšais laiks.  Ar prieku esam sagaidīju-
ši sauli, gājputnus un pirmos pavasara 
ziedus. Ar lielu joni Varakļānu parkā mos-
tas daba, daudzviet ir izdīgusi zaļa zāle 
un koku pumpuri vēl tikai gaida brīdi, lai 
varētu vērt vaļā savu zaļo rotu. Tas viss 
priecē mūsu sirdis un prātus. Arī Varakļā-
nu Novada muzejā notiek rosība, jo nav 
nemaz vairs daudz palicis līdz jaunās tū-
risma sezonas sākumam. Šogad tūrisma 
sezona pie mums sāksies ar Latvijas Piļu 
un muižu asociācijas (LPMA) rīkoto akciju 
„Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, kura 

Muzeja plāni un ieceres 
2017. gadā

norisināsies no 01. maija līdz 28. oktobrim. 
Šajā akcijā varēs piedalīties ikviens intere-
sents, kurš vēlēsies tuvāk iepazīt mūsu 
Latvijas pērles. Ar akcijas noteikumiem 
varēs iepazīties LPMA mājas lapā www.
pilis.lv un jebkurā no pilīm, kura piedalās 
šajā akcijā, tostarp arī mūsu Varakļānu 
muižas pilī. Nebrīnieties, ja maijā gadī-
sies redzēt pa pilsētas trotuāriem joņojot 
bērnus ar skrejriteņiem. Muzejs jau trešo 
gadu pēc kārtas piedāvā vides izpētes 
programmu skolēnu grupām „Pa grāfa 
Borha takām Varakļānos”. Šobrīd jau no-
tiek pieteikšanās uz programmas norisi. 
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Skolēnu izglītošanai muzejā ir izstrādātas 
vēl trīs programmas – „Princeses smaids”, 
„Bez pagātnes nav nākotnes” un „Purvs 
dzīvībai”, uz kurām droši var pieteikties 
skolēnu grupas. Vasara ir skaistais kāzu 
laiks, līdz ar to mūsu pili un parku vēlas 
apmeklēt daudzi jaunlaulātie. Jaunlaulāta-
jiem muzejs ir izstrādājis un arvien papildi-
na programmu „Ceļš uz titulu”, kura ir gan 
izglītojoša, gan izklaidējoša ne tikai jau-
najam pārim, bet arī viņu ciemiņiem. Va-
rakļānu muižas pils ir brīnišķīga vieta, kur 
noslēgt laulības. Interesenti var izvēlēties 
laulību ceremonijas norisi gan iekštelpās, 
gan ārpusē zem pils kolonnām. Visi, kuri 
ir apmeklējuši pili, zina, ka šeit ir pieejama 
un ikvienam atvērta pils kapela. Kapelā ne 
pārāk bieži, bet tomēr notiek dažādi sakrā-
li pasākumi. Šī gada 13. maijā plkst. 18:00 
esam ieplānojuši  atzīmēt bīskapa Pētera 
Stroda 125. gadadienu. Nekautrējieties 
apmeklēt pils kapelu gan pasākumos, 
gan ikdienā, jo kapelas īpašā gaisotne 
var radīt jūsu sirdīs mieru un paļāvību uz 
kādu citu augstākstāvošu varu mūsu dzī-
vē. Piebildīšu, ka kapelas apmeklējums 
ir par brīvu. Kā katru gadu, tā arī šogad, 
20. maijā plkst. 19:00 notiks Starptautiskā 
akcija „MUZEJU NAKTS  – 2017” ar moto 
„Kad laika rats sāk griezties...”. Muzeja 
nakts ietvaros ir paredzēta trimdas latvie-
šu mākslas darbu izstādes prezentācija, 
senu, vēsturisku videoierakstu demons-
trēšana, vispārēja muzeja un krājuma 
pieejamība. Ieeja visiem interesentiem 
par brīvu. Neapsīkst muzeja krājuma gla-
bātāju darbs, jo eksponāti neiet mazumā, 
bet bagātīgi vairojas. Lielākais ieguvums 
pagājušajā gadā bija abu Latkovsku, seni-
ora un juniora, personīgais arhīvs no ASV. 
Šogad pārsūtīšana vēl turpināsies. Šī ar-
hīva izpētei muzejam būtu nepieciešams 

zinātniskais pētnieks. Darba plānā vēl ir 
paredzētas vairākas mākslas darbu un 
amatniecības izstādes. Pētnieciskā darba 
rezultātā muzejā top jauna, modernizēta 
vēsturiskā ekspozīcija „Senās godības 
atspulgs laikmetu griežos”. Pēc tematiskā 
plāna 2015. gadā tika izstrādāts ekspo-
zīcijas dizaina projekts, bet 2016. gadā 
– tehniskais projekts. Tos palīdzēja izga-
tavot profesionāla fi rma no Rīgas – SIA 
„Trīs muskatrieksti”. Šogad tika atbalstīts 
muzeja projekts VKKF par 16000,00 euro, 
kas tiks izlietoti jaunās ekspozīcijas izga-
tavošanai. Jaunās ekspozīcijas atklāšana 
ir plānota 2018. gadā, jo šis lielais, pētnie-
ciskais darbs ir veltīts par godu Latvijas 
simtgadei. Šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš 
grupa entuziastu pilī iekārtoja novada mu-
zeju. Rudens pusē plānojam atzīmēt šo 
divdesmitgadi. Šim notikumam par godu 
tiks izgatavoti jauni, informatīvi bukleti par 
muzeju. Par tradicionālu pasākumu jau ir 
kļuvusi LPMA akcija „LEĢENDU NAKTS”, 
kura norisināsies 28. oktobrī. Iespējams, 
ka muzeja darba plānā var rasties vēl kāds 
neparedzēts pasākums pie pils vai pilī. Par 
pasākumiem, izstādēm u.c. notikumiem 
sīkāku informāciju lūdzu meklēt afi šās un 
Varakļānu mājas lapā www.varaklani.lv.  

Muzejs visu laiku izīrē telpas seminā-
riem, konferencēm, saviesīgiem pasāku-
miem, kāzu mielastiem u.c. notikumiem. 
Mēs sakām paldies visiem, kuri ir izman-
tojuši pils telpas dažādiem saviem jubileju 
pasākumiem, kāzu mielastiem, seminā-
riem u.c. Pils senatnīgā aura un apkārtnes 
burvība rada īpašu atmosfēru, kas patīk 
ciemiņiem un palīdz pasākuma veiksmī-
gai norisei, tāpēc lūdzam arī turpmāk iz-
mantot mūsu telpas saviem pasākumiem. 
2019. gadā senajai pilij paliks 230 gadi kā 
tā ir uzcelta. Laika zobs ir darījis savu dar-

bu, tāpēc steidzami ir jādomā par jauna 
ietērpa darināšanu mūsu ēkai. Veiksmīga 
projekta rezultātā pašvaldība ir tikusi pie fi -
nansējuma pils jumta renovācijai. Lai gan 
pašiem liela daļa līdzfi nansējuma jāpieliek 
klāt, taču beidzot ar to varēs sirmajai pi-
lij uzlikt „jaunu cepuri”. Klusībā cerēsim 
arī uz citiem pašvaldības projektiem un 
to atbalstu, lai ēkai varētu pasūtīt arī jau-
nu kleitu – t.i., veikt fasādes atjaunošanu 
un nodrošināt to ar pastāvīgu siltuma un 
ūdens apgādi. Muzejs ir iesniedzis vēl 
vienu projektu Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijai par vispārējo Va-
rakļānu muižas pils izpēti, taču pagaidām 
atbilde par atbalstu nav zināma. Arī sienas 
gleznojumu restaurācija šobrīd nenotiek, 
jo meklētie fi nanšu līdzekļi to atjaunošanai 
nav atrasti.  Ir iecerēti vairāki kosmētiskie 
remontdarbi atsevišķās muzeja telpās, par 
to izdošanos rādīs laiks. Tiem, kuriem rūp 
un kuri vēlas palīdzēt mūsu skaistās pērles 
(pils) atjaunošanā, ir iespēja ziedot līdzek-
ļus Varakļānu novada pašvaldības ziedo-
jumu kontā: LV28HABA0551025903848 
ar norādi konkrētam mērķim.

Varakļānu Novada muzejs saka lielu 
jo lielu paldies visiem saviem apmeklētā-
jiem: skolēniem, pedagogiem, pensionā-
riem, visiem Varakļānu novada iedzīvotā-
jiem, pašvaldības darbiniekiem un vadībai, 
iestādēm un citiem viesiem par sadarbību, 
atbalstu un muzeja apmeklētību. Gaidīsim 
arī šogad savus apmeklētājus un atbalstī-
tājus. Saskaņā ar 2016. gada apmeklētāju 
aptaujas ierosinājumiem, tiks pagarināts 
muzeja apmeklētāju darba laiks nedēļas 
nogalē. Lūdzu izmantojiet to savai atpūtai. 

Varakļānu Novada muzeja vadītāja
Terese Korsaka
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Pagājuši tieši 8 gadi, kopš Varakļā-
nos tika slēgta slimnīca. Daudz kas ir 
mainījies, tomēr gandarījums par to, ka 
uzņēmums savu darbību ir turpinājis gan 
nodrošinot ambulatorisko veselības ap-
rūpes pakalpojumu saņemšanas iespē-
jas, gan attīstot un pilnveidojot sociālās 
aprūpes pakalpojumus.

Varakļānu iedzīvotāji nereti vēl arvien 
uzņēmumu uztver kā slimnīcu un meklē 
palīdzību steidzamos gadījumos. Atgādi-
nām, ka veselības un sociālo aprūpi snie-
dzam tikai un vienīgi ar ārsta norīkojumu. 
Tuvākā neatliekamās palīdzības iestāde 
ir Rēzeknes slimnīca, un jebkurā neat-
liekamā situācijā jāzvana pa tālruni 113, 
lai izsauktu NMP dienastu, vai 112 citās 
situācijās. Iestādē nav dežūrējoša medi-
ķa, un personāls nevarēs palīdzēt akūtu 
medicīnisku problēmu risināšanā.

Varakļānu veselības aprūpes cen-
tra piedāvātie pakalpojumi:

ultrasonoskopija;• 
rentgendiagnostika;• 
laboratorija;• 
masāžas;• 
ginekologs (tiešās pieejas speciālists • 
bes ārsta norīkojuma);
traumotologs – ortopēds;• 
zobārsts;• 
zobu higiēnists;• 
dienas stacionārs (ārstnieciska • 
darbība ar speciālista norīkojumu).

Reģistratūras tālrunis: 64860733

Varakļānu veselības aprūpes centrā

Kartupeļu mizojumā mašīna, 
kas iegādāta no Zinaidas Strods 

testamentārā ziedojuma/vēlējuma 
līdzekļiem.

Īpaši patīkami, ka par mūsu klien-
tiem un iestādi rūpējas ne tikai peso-
nāls, bet arī sabiedrība. Jau otro reizi 
gadu mijā iemītnieki saņem saldumu 
pakas, ko sagādāja pensionāru biedrī-
ba „Pīlādzītis” (personīgi Lidija Jostso-
ne). Pateicoties Zinaīdas Strods testa-
mentārajam ziedojumam/vēlējumam un 
sadarbībā ar biedrību „Varakļōnīts”, tika 
iegādāta ļoti nepieciešamā kartupeļu 
mizojamā mašīna. Gan personāla, gan 

iemītnieku vārdā – paldies! 
Jau kopš 2009. gada nogales Vara-

kļānu veselības aprūpes centrs sniedz 
iespēju saņemt sociālo aprūpi cilvēkiem, 
kuriem ir psiholoģiskas, sociālas un ar 
fi zisko veselību saistītas problēmas. Cen-
trā strādā 10 aprūpētājas un 2 medmā-
sas, kas diendienā rūpējas par iemītnieku 
fi zisko un emocionālo labsajūtu. Ja pirms 
7 gadiem iemītnieku skaits bija pavisam 
neliels – tikai 2, tad šobrīd te mīt gandrīz 
40 cilvēki – 16 vīrieši un 21 sieviete gan 
no Varakļānu novada, gan citiem – Dau-
gavpils, Viļānu, Rēzeknes, Madonas un 
Preiļu novadiem. Atbildība par šo cilvēku 
dzīvību un labklājību ir pesonāla, tuvinie-
ku un visa Varakļānu veselības aprūpes 
centra darbinieku rokās, tādēļ, rūpējoties 
par fi zisko veselību, netiek aizmirsta arī 
pozitīvo emociju nodrošināšana. Centrā 
mitinās dažāda vecuma cilvēki – jaunā-
kajam ir 55 gadi, bet trim vecākajiem jau 
95 gadi Viņu intereses ir dažādas, bet 
daudzus vieno prieks dziedāt, tādēļ tiek 
rīkoti koncerti ar aktīvu līdzdziedāšanu. 
Neizsakāmu prieku sagādā arī tie Vara-
kļānu iedzīvotāji, kas dalās ar grāmatām, 
apģērbiem, mēbelēm, piedāvā palīdzību 
un neatsaka, kad palīdzība tiek lūgta. 
Paldies Jums visu Varakļānu veselības 
aprūpes centra iedzīvotāju un darbinieku 
vārdā!

Dina Inķēna,
Varakļānu veselības aprūpes centra 

vadītāja

13.40 – 14.00
Reģistrācija, kafija

14.00 – 14.05
Semināra atklāšana

14.05 – 14.40
Latvijas investīciju un attīstības aģen-
tūras pakalpojumi uzņēmējiem
Lektore: Evija Piebalga

14.40 – 15.30
LIAA Madonas biznesa inkubatora at-
balsts biznesam un uzņēmēju pieredze 
inkubatoru pakalpojumu izmantošanā
Lektori: Iveta Vabule, Intars Ābols

15.30 – 15.50
Kafijas pauze un tīklošanās

15.50 – 17.00
Uzņēmēja pieredzes stāsts: no finanšu 
konsultācijām līdz vīna gatavošanai
Lektors: Oskars Žvagins

2017. gada 19. aprīlī
Varakļānu kultūras namā
Adrese: 1. maija laukums 4, Varakļāni
Rīko LIAA Madonas biznesa inkuba-
tors sadarbībā ar Varakļānu novada 
pašvaldību
LIAA pārstāvji sniegs jaunāko informāciju 
par LIAA pakalpojumiem uzņēmumiem, 
kā arī jauno biznesa inkubatoru program-
mu.
Par savu pieredzi biznesa inkubatorā 
pastāstīs Madonas BI dalībnieks Intars 
Ābols. Savukārt uzņēmējs Oskars Žva-
gins dalīsies pieredzē par darbu fi nanšu 
konsultāciju jomā un ceļu līdz vīna darī-
tavas izveidei, kā arī pieredzē realizējot 
LEADER projektu. 
Prezentācijas sniegs un uz jautājumiem 
atbildēs:
Evija Piebalga
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora pro-

Seminārs
Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai (Varakļānos)

jektu vadītāja
Iveta Vabule
LIAA Madonas biznesa inkubatora vadī-
tāja
Intars Ābols 
Dārzeņu apstrādes biznesa idejas attīstī-
tājs, Madonas BI dalībnieks
Oskars Žvagins
Finanšu konsultants un uzņēmuma „Lu-
bānas vīni” īpašnieks
Pasākuma mērķauditorija: jaunie un to-
pošie uzņēmēji
Darba valoda: latviešu
Dalība: bezmaksas

Kontaktinformācija:
Iveta Vabule 
Madonas biznesa inkubatora vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
Tālr.: 29177941
E-pasts: iveta.vabule@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv 
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Biedrībai ,,Dzērvenīte” – 10 gadu jubileja
Mēs gribam redzēt savu pagastu 

ekonomiski plaukstošu, attīstītu, skaistu 
un sakoptu, kur saimnieko brīvi, zinoši 
ļaudis, atvērti jaunām idejām un jauniem 
izaicinājumiem. Nākotnes sabiedrība būs 
šodienas darba rezultāts un spoguļattēls. 
Tādēļ ir svarīgi, lai tagad notiekošie procesi 
veicinātu dialogu, sadarbību un iniciatīvu, 
kas ir priekšnoteikums attīstībai, sociālajai 
atbildībai, mūsu labklājībai.

   Es  redzu nevalstisko organizāciju 
un biedrību darbību kā procesu, kas vei-
cina šādas sabiedrības veidošanos. Tā ir 
mūsu izvēle – piedalīties vai stāvēt malā, 
gaidīt vai veicināt, izteikt ierosinājumus un 
piedalīties vai noskatīties no malas un visu 
kritizēt. Var atrast tūkstošiem pamatotu vai 
nepamatotu aizbildinājumu, bet var arī sākt 
ar kaut ko mazu, un pēc laika novērtēt, ka 
izdarīts daudz.

Par to, ka man līdzīgi domājošo ir 
daudz, liecina statistika:       

Pēc Latvijas Republikas Uzņēmu-
mu reģistra informācijas Lursoft datiem 
Latvijā reģistrētas 22 055  sabiedriskas 
organizācijas vai biedrības: Varakļānu 
novadā – 14 (Madonas novadā – 236, 
Viļānu novadā – 33)

Marts ir brīnišķīgs mēnesis, kuru pa-
rasti gaidām ar lielu nepacietību: pavasara 
atnākšana, gājputnu atgriešanās… Dabā 
viss plaukst un kļūst daudz rosīgāks.  Arī 
mums tas ir aktīvs mēnesis. Tieši tāds tas 
ir bijis arī agrāk, pirms daudziem gadiem, 
jo tieši marta mēnesī dibinātas  Murmastie-
nes pagasta biedrības „Mednieku klubs 
„Murmastiene”” un „Zemes bites”.

Arī mūsu iniciatīvas grupa jeb ne-
valstiska organizācija, kura  darbojās jau 
krietnu laiku atpakaļ, 2007. gada  2. martā 
tika ofi ciāli reģistrēta kā biedrība ,,Dzēr-
venīte” un mēneša  pēdējā dienā kopā ar 
draugiem, atbalstītājiem un domubiedriem 

Murmastienes Kultūras centrā svinēja 10 
gadu jubileju.

  Ko tad mēs, „Dzērvenītes”,  esam 
darījušas pa šiem gadiem? Īsi sakot,  
centāmies sasniegt biedrības statūtos ie-
rakstītos darbības mērķus: sekmēt iedzīvo-
tāju radošo izaugsmi,  mūžizglītību, apgūt 
jaunas zināšanas un prasmes… Lai šos 
mērķus sekmīgāk īstenotu, protams, tika 
rakstīti projekti, kurus realizējot apguvām 
datorzinības, fotografēšanas prasmes, klū-
dziņu pīšanas pamatus, fl oristiku, interjera 
dizainu, lauku sētu apkārtnes izdaiļošanas 
pamatprincipus, ieklausījāmies psiholo-
ga, stilista, dziednieka, ārsta, profesionālu 
dārzkopju  padomos, pētījām, cik lietderīgi 
zemnieki izlieto ES fondu naudu un smē-
lāmies iedvesmu vēl daudzās jomās. Līdz 
šim realizēti 13 projekti un, svinot jubileju,    
prezentējām pagājušās ziemas veikumu 
14. projekta ietvaros.                                                                      

Ar pārliecību varu teikt, ka mūsu  pa-
gasts un novads ir bagāts ar izciliem cilvē-
kiem, ka spējam pārvarēt savus priekšsta-
tus par to, ka „mums jau nekā nav”, „mēs 
jau neko neprotam un nevaram”,  „citur 
gan ir labāk”... Mums ir, par ko stāstīt, ir, ar 
ko lepoties, un, kopā darbojoties, spējam 
sasniegt jaunus izaicinājumus, ja vien tos 
pieņemam. Viss ir atkarīgs no pašu moti-
vācijas – saredzēt to, kas virza uz priekšu, 
vai skatīties pār plecu atpakaļ.

Tieši tādi  ir nevalstisko organizāciju 
darbības mērķi un pamatprincipi.                                                                       

Katra reize ir unikāla, jo ir iesaistīti citi 
cilvēki, ir cits laiks un cita situācija. Tikai cil-
vēka vēlmei darboties jāsaglabājas. Tai klāt 
jāliek zināšanas, prasmes un pārliecība, ka 
katra ieguldījums ir no svara, katra mūsu 
iniciatīva vai pasākums  dod ko vērtīgu sa-
biedrībai, kādam no līdzcilvēkiem... Kā tajā 
vecajā stāstā par vīru, kurš mēdza staigāt 
gar okeāna krastu un mest atpakaļ paisu-

ma izskalotas jūraszvaigznes. Kāds ga-
rāmgājējs, ar izbrīnu skatīdamies vīrā, tei-
ca – bet jūs taču nekad nespēsiet palīdzēt 
tām visām!  „Bet šai taču es palīdzēju!” 
rimti atteica vīrs, iemezdams ūdenī kārtējo 
jūraszvaigzni. Tādu es redzu nevalstisko 
organizāciju misiju.

Paldies visiem, ar ko kopā esmu dar-
bojusies! Pirmkārt, jau biedrības meite-
nēm.

Ja mums ar savām aktivitātēm ir izde-
vies kādam ko noderīgu iemācīt, palīdzēt, 
rosināt darbiem, iepriecināt vai būt node-
rīgām kā citādi, tad tas ir mūsu veiksmes 
stāsts.  Lai mums visiem kopā  arī turpmāk 
izdodas saskatīt jaunus apvāršņus!     

„Dzērvenīšu” vārdā no sirds patei-
cos visiem, kas atsaucās mūsu uzaici-
nājumam un ar savu klātbūtni, laba vēlē-
jumiem, ziediem, dāvanām, smaidiem, 
dziesmām, dejām... kuplināja jubilejas 
pasākumu: Varakļānu novada pašvaldības 
vadībai, Madonas Novada fonda darbinie-
cēm, Varakļānu biedrībām „Magnolijas” un                                                                                                                                              
„Pieaugušo attīstības projekts”, Barkavas 
interešu grupai „Avots”, Murmastienes  
pensionāru klubiņam „Atvasara” un pro-
jekta dalībniecēm – rokdarbniecēm. Īpašs 
paldies   sirsnīgajiem, atraktīvajiem bied-
rības „Mednieku klubs „Murmastiene”” vī-
riem, kuri nenobijās un piedalījās pasāku-
mā, zinot, ka zālē būs ap 100 meitenes... 
Un atpūtas vakars nebūtu izdevies bez 
dzīvi baudīt vilinošajām mūzikas skaņām – 
paldies kapelai „Sovejī”. PALDIES! Darbo-
simies un sadarbosimies arī turpmāk, jo, 
kā teicis politiķis Vinstons Čērčils ,,Iztiku 
mēs nopelnām ar to, ko saņemam, bet 
dzīvi – ar to, ko atdodam”.

Terēze Ivenkova,
Biedrības „Dzērvenīte”  vadītāja 

Varakļānu novada pašvaldība ir iegādājusies 12 
jaunus atkrtumu savākšanas konteinerus, kas izvie-
toti Murmastienē un Varakļānos pie daudzdzīvokļu 

mājām. Zaļajā konteinerā drīkst mest stikla pudeles, 
burkas. Nedrīkst – logu stiklus, auto stiklus, spoguļus, 

keramiku, porcelānu.
Dzeltenais konteiners paredzēts PET pudelēm, 

plastmasas maisiņiem, plēvēm, plastmasas kannām, 
metāla kārbām, bundžām, vāciņiem. Nedrīkst mest 
vienreizējās lietošanas traukus, skābbarības ruļļu plēves, 
putuplastu, autiņbiksītes, plastmasas rotaļlietas.

Šogad Dabas resursu nodoklis par nešķirotajiem at-
kritumiem palielinājies no 12% uz 25%, tātad iedzīvotājiem 
par nešķirotajiem atkritumiem nāksies maksāt vairāk.

Lūdzam iedzīvotājus iespēju robežās 
šķirot atkritumus!

Varakļānu novada pašvaldība
Foto: konteineri pie Murmastienes veikala
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Musu vesture fotografijas
Dzīvojam mūžīgi mainīgajā pa-

saulē...
Kolektivizācija LPSR sākās jau 

1946. gadā. 20. novembrī tika dibināts 
Latvijā pirmais kolhozs „ Nākotne” Jel-
gavas raj.  Satraukums ar katru dienu 
pieauga arī Murmastienes ļaužu sirdīs. 
Tika prātots, apspriests, kā izvairīties 
no šīs nevēlamās komūnu sistēmas. 
Sevišķi raizējās turīgo saimniecību 
īpašnieki, bezzemniekiem varbūt bija 
vieglāk pieņemt jauno sistēmu, kura 
solīja tikai jaukumus, ka būs vieglāka 
dzīve, visi varēs dzīvot centros, baudīt 
dažādas ērtības. Daži saimnieki dros-
mīgi nolēma nešķirties no saviem iemī-
ļotajiem lopiņiem, no iekoptās zemes, 
kas bija saimei pārticības garants. 
Tomēr „atbrīvotāju” politika paveica 
savu. 1941. gada, 1945. gada repre-
sijas, kā arī vēlākajos gados vairāku 
„nevēlamu” personu izsūtīšana visus 
iebiedēja un cilvēki „brīvprātīgi” stājās 
kolhozos. Nepaklausīgos ātri vien pār-
mācīja,  uzliekot pamatīgus nodokļus.

1949. gadā Murmastienē izveido-
tie pirmie kolhozi, jau pēc dažiem ga-
diem tika „pārveidoti”, apvienoti, dalīti, 
mainot teritorijas, adreses, pārcelti uz 
citu rajonu. Reizē ar to  mainījās arī no-
saukumi. Bieži notika arī vadītāju mai-
ņas, jo iecerētās veiksmes nesekoja. 
Latviešiem tomēr citādas ierašas, krie-
vu tautas ierastie tikumi tikai sabojāja 
mūsu tautas darba tradīcijas.

Par k-zu laika smago sākumu 
drūmās atmiņās dalās Alberts Bārbals 
(50-tajos) vēstulēs uz Sibīriju izvestajai 
radiniecei: „Sveicieni no dzimtenes! 
Par darbiem kolhozā. Strādāju katru 
dienu, bet kabata tukša! Tagad ģime-
ne esam nostrādājuši pašlaik jau divi 
gadi, neesam saņēmuši ni rubļa nau-
das. Maizes saņēmām 200 kg avan-
sā,... Mēs strādājam pie koksagiza...
Tā iet kā pa jaunu elli ar to kolhozu ap-
saimniekošanu,... esam kopā 4 kolho-
zi. Murmastiene, Karolina, Tumaševa, 
Inčārnieki, Vorza, Zepi, Kanči, Veipi, 
Poškas, Aizpure, Trūpi. Tāds mūsu ir 
kolhozs, tik liels, priekšnieks ir svešs 
no rajona. Mūsu kolhozā ir 4 brigā-
des”.

Ja ieskatās vēstures datos, pa-
saulē no laika gala vienas REFOR-
MAS! Izskatās, kurš tiek pie varas, tūlīt 
visu reformē pēc sava prāta. Velti ce-
rēt, ka kādreiz būs kas arī labi, noturīgi 
sareformēts, jo katrā cilvēkā sēd lielais 
Ego! Katrs vēlas būt vienīgais parei-
zais (Dieva) pasaules reformators! Vār-
du iekavās atmetam, jo tas nozīmētu 
„konkurents”.

Veco ļaužu deju kolektīvs 60-tajos.

Murmastienes skolas 1. kl. oktobrēni 
1976. g. septembrī piedalās operācijā 
„Miljons Dzimtenei”.

Murmastienē,1972. g.10. IV – Otiņu mājas pagalmā. 

Civīlās aizs. apmācības p./s. „Varakļāni” meh.
darbnīcās 60-tajos.

Lieldienu „Saliktais” 
Aizpurvē, „Otiņos” 
1960.17.IV.

Saimniecības meh.dar
dispečers J.Broks.

Saimniecības meh.dar
60-tajos.

Dzejnieces M. Bārbales 50 g. jubilejas sv
„Varakļāni”
Klubā 1983. g. 12.II. Piedalījās dzejnieks
Vējāns, rakstnieks Antons Broks u.v.c.

Varakļānu pat. b-bas veikals Murmastien
krustcelēm) 80-tajos. Rūpniecības preču
pārdevēja Biruta Miķelsone.
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Atgriežoties pie ikdienišķām reformām, jāatceras, ka kolhozus 
reformēja par sovhoziem, tad bija padomju saimniecības, bija arī 
noslēguma fāze kolektivizācijā – paju sabiedribas. No 1956. gada 
Murmastienē jauns modelis – p./s. „Varakļāni”. Pateicoties „lēmējgal-
vām”, sanāca tāda cilvēku pamuļķošana vairāku gadu garumā. Šajā 
saimniecībā nomainījās vairāki vadītāji; Akmentiņš, Dobrovs, Mitrēvi-
čs, Evaltovičs, Minskis, no 1963. līdz 1973. gadam Jāzeps Orinskis, 
kādi 5 gadi Pureniņš, Al. Zeps un rotāciju noslēdza paju sab. vad. 
Jāzeps Broks.

Lielu, neaizmirstamu ieguldījumu Murmastienes kultūrvēsturiskā 
mantojuma veidošanā, bagātināšanā ar savu aktīvu līdzdarbošanos 
mums atstājuši Velta un Jāzeps Orinski.

Pasaule vērienīgi mainās. Mūsdienu reformātori jau kaļ plānus 
Pasaules reformēšanai! Lai Dievs palīdz priekšgalā izvirzīties Sirds-
gudrajiem, Mieru mīlošajiem!
Kas tālai pagājībai bijis lemts,
To šodien tikai sirmie ļaudis zina,
No viņiem jaunība un spēks ir ņemts,
Jo viņi pirmie pirmās vagas dzina.  (Marta Bārbale)

     Valērija Solzemniece

rbnīcu dispečerpunktā 

rbnīcās 

vinības p./s. 

s Andris 

nē(pie 
u nodaļā 

1981. g. tika nodots ekspluatācijā slaucamo 
govju komplekss Inčārniekos.

Jauktais koris „Murmastiene” 1970. g., dir. K. Kančs.

Kāzas Karolīnas „Strautiņos” Annai Pelšai-Režģis 
1960. g. 6.VI.

Feldšere Mārīte sovhoznieku bērnu veselības 
sardzē.

Aizpurves „ Rutkos” Paulīna Grudule 
ar bērnu bērniem un mazbērniem 
(foto no NPK-ab. albuma „Ģimeņu 
tradīcijas”).

Ēka Murmastienē pie krustcelēm, kurā savulaik 
bija ciema padome, p. nod. „Jāņuvārti”, kā arī 
feldšerpunkts.

P./s. „Varakļāni” „bobiks” Karolīnas „Staņislavās”. 
Kamēr tētis pusdieno, Uldis S. iepozē.
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mazākie skatītāji izteica dažādus minējumus par lugas iespējamo profesionāli tehnisko 
ievirzi, pa vidu kūsāja liktenīgas peripetijas, pārpratumi un tomēr – beigas bija laimīgas 
un pazudušais Pičiņš atradies. 

Pirms Klusās nedēļas un draudzes Rekolekciju ievadā tautas namā pulcējās prāvs 
pulks apkaimes iedzīvotāju uz kopīgu psalmu dziedāšanu – par saviem tuviniekiem, 
par labdariem, baznīcas cēlājiem un priesteriem, par aizmirstajām dvēselēm. Paldies 
par svētīgo darbu! 

Pateicoties Anglijā mūžībā aiz-
gājušā Antona Zalāna ziedojumam, 
Stirnienes baznīcai sagādāts nepie-
ciešamais apkures sistēmas izveidei 
– apkures katls, radiatori utt. Par atbal-
stu darbos paldies Varakļānu novada 
pašvaldībai, personīgi Mārim Justam 
un Ivaram Ikauniekam,  pateicamies 
Naurim Lazdam, Ivaram Vilkaušam, 
Voldemāram Bondaram, Arnoldam 
Elstam, Zigmāram Rugainim, Jurim 
Justam, Evaldam Vutnānam, Jānim 
Zepam, Vilnim Dzērvītem. 

Lai varētu paveikt visu iecerēto, 
jāpalīdz arī pašiem, tāpēc vissirsnīgā-
kais paldies par ziedojumiem Martai 
Sparānei, Laimonim Stafeckim, z/s 
„Zvirgzdi Varaža”, Annai Zeimulei ar ģim., Sermu ģim., SIA „Kamil Pluss”, Jānim Erd-
manim ar ģim., Jurim Vēverim ar ģim., Marijai Pastarei ar ģim., Dainai Pelšai ar ģim., 
Līgai Upeniecei ar ģim., Broņislavai Pelšai, Veronikai Krasovskai, Veronikai Vaivodei, 
Jāzepam Ķezberim, Laurai Mesterei, Gunai Bramanei, anonīmajiem ziedotājiem. 

Aicinām ikvienu ar savu ziedojumu pievienoties labdaru saimei! Paldies!
Kārlis Ulmanis reiz rakstīja: „Brīnišķā kārtā katrs padarītais darbs vedina uz do-

mām par jaunu nākamo darbu.” Gatavosimies un aktīvi piedalīsimies Lielajā Talkā, 
sakopsim savas sētas un parevidēsim arī savu domu bēniņus. Lai mums visiem daudz  
padarīta labā, daudz jaunu ieceru un darba prieks!

Ieva Zepa

Stirnienes pavasara sākums
Marta gaisā jau smaržo pavasaris – 

katrs putns lūko savu mājvietu, baltiem 
zvaniņiem zvana sniegpulkstenītes, saulē 
atmirdz daudzkrāsaini krokusi, bet dien-
vidu pusē pumpurus uzdrošinās plest 
vizbulītes un pat narcises. Daba mostas 
ar alkām dzīvot. Arī cilvēki sarosījušies un 
kūņojas ārā no ziemas apģērbiem, poš 
mājokļus un sētu, sāk pavasara darbus. 
Ar prieku vērojama rosība laukos, ar prie-
ku – pilsētas un pagastu teritoriju sakop-
šana. 

17. martā Valsts kultūrkapitāla fonds 
mērķprogrammas „Latvijai 100” ietvaros 
ir atbalstījis projektu - koncertu „Dīvam 
un Tēvijai”, kas notiks 14. jūlijā Stirnienes 
baznīcā, un kurā dzirdēsim komponista 
Jāņa Lūsēna, operdziedātājas Kristīnes 
Zadovskas un garīgās mūzikas kora „Re-
versium” kopdarbu.

Stirnienes tautas nams 19. martā 
kuplā pulkā pulcināja teātru mīļus uz ik-
gadējo Jezupa dīnas pasākumu. Paldies 
Varakļānu KN amatierteātrim „Dūjas” un 
vadītājai Daigai Ceipiniecei par aizrau-
jošo izrādi „Miljonārs par katru cenu”, 
paldies Dekšāru dramatiskajai kopai 
„Kūpā” un vadītāja Annai Špergai par 
atraktīvajiem un spraigajiem skečiem, 
paldies Murmastienes folkloras kopai un 
vadītājai Teresijai Pelšai par lustīgo dzie-
dāšanu. Un paldies Jezupam Sermajam 
no Gribolvas – jo kas gan būtu Jezupa 
dīna bez Jezupa! (Varakļānu novadā 
kopumā ir 20 Jāzepi. Varakļānu pagastā 
– 5,  Murmastienes pagastā – 6, Varakļā-
nu pilsētā – 9. Jaunākais Jāzeps dzimis 
2008. gadā, vecākais 1931. gadā. Vie-
nam no Jāzepiem 19. marts ir gan vārda, 
gan dzimšanas diena.)

25. marta Represēto piemiņas diena 
iesākās ar dievkalpojumu Stirnienes baz-
nīcā un kora „Reversium” dziedājumu, 
tam sekoja ziedu nolikšana pie stacijas 
pieminekļa, tikšanās ar aktrisi Baibu Bro-
ku un fi lma „Melānijas hronika”. 

31. martā pie mums viesojās Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas skolēnu 
teātris ar melnā humora 90. gadu spoku 
stāstu „Kur palicis Pičiņš?”, režisore Ināra 
Mihaloviča. Jau izrādes sākumā intrigu 
radīja betona maisītājs skatuves stūrī, 

Represēto piemiņas pasākums. Foto Jānis Mozga

Apkures sistēmas atvešana. 
Foto Jānis Zeps
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Plaukst pavasaris un mēs tam līdz

Līdz ar dabas mošanos, aktīvāki kļūst 
arī cilvēki. Pavasarī ikviens vēlas parādīt 
sevi un pavērot citus. Murmastienes KC kā 
pavasara vēstneši vispirms ieradās Prau-
lienas amatierteātris ar M. Zīles komēdiju 
„Trīs košas dāmas”. Bet jau nedēļu vēlāk 
kultūras centra zāli pieskandināja folkloras 
kopas, ansambļi un dejotāji, kas pirmajā 
dzimšanas dienā bija ieradušies sumināt 
Murmastienes folkloras kopu. Sapulcējās 
tik dažādi kolektīvi – Barkavas KN folkloras 

kopa „Madava”, Sēļu muižas muzikanti, Sēļu folkloras kopa, Sīļukalna 
TN jauktais un sieviešu vokālie ansambļi, Degumnieku TN dāmu deju 
grupa „Orhidejas”. Arī pašmāju kolektīvi sumināja gaviļnieces. Paldies 
visiem par skanīgo, sirsnīgo un atraktīvo vakaru! Un mūsu folkloras 
kopas dziedātājām novēlam skanīgas balsis, kuplu dalībnieku pulku 
un neskaitāmus aktīvas darbības gadus! 

Vēl nedēļu vēlāk folkloras kopa viesojās Stirnienē, bet deju kolek-
tīvs „Brāzma” piedalījās sadancī Varakļānu KN. Aprīļa sākumā drama-
tiskais kolektīvs „Aizvējš” devās ciemos uz teātru dienu Brakavas KN. 

Un kas tad vēl priekšā? Aicinām uz:

Laikā, kad gaisā virmo pavasaris, zie-
mas darbi jānoliek malā un jādodas svai-
gā gaisā.  Tā nu arī čaklās rokdarbnieces 
ir noslēgušas projekta gaitas. Kas un kur 
notika? 

Izmantojām iespēju un pro-
jektu konkursā „Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai” rīcības „Praktisko 
prasmju un zināšanu veicināšana 
MNF teritorijā” Varakļānu novada 
Murmastienes biedrība „Dzērve-
nīte” sagatavoja, iesniedza un nu 
jāsaka – arī veiksmīgi realizēja 
PRAKTISKO ROKDARBU PROJEK-
TU  „ACIS DARBA IZBIJĀS, ROKAS 
DARBA NEBIJĀS”. Projekts tika 
realizēts laikā no 01.11.2016. līdz  
31.03.2017. Projekts „Acis darba 
izbijās, rokas darba nebijās” Nr. 
16-05-AL23-A019.2206-000001 tika 
realizēts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam apakšpasākuma „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
un Madonas novada fonda sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas „Cil-
vēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015. 
– 2020” rīcībā „Praktisko prasmju un zinā-
šanu veicināšana Madonas novada fonda 
teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 
EUR 1857,5, publiskais fi nansējums EUR 

„Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”

– trauki no karstās līmes; interjera ele-
menti – glezniņas, foto rāmīši; darbi 
kvīlinga tehnikā;

Februāris – DEKORATĪVU SPIL-
VENTIŅU ŠŪŠANA UN FILCĒŠANA – 
sausā un slapjā fi lcēšana – dekoratīvs 
spilvens ar fi lcētu dekoru; iefi lcētas 
ziepes; rotaslietas – krelles, brošas, 
somiņas; glezniņas; dažādi dzīvnieci-
ņi, ziedi u.c.;

Marts – MEZGLOŠANA – rotas; 
somiņas; interjera elementi.

Projekta laikā praktiskos rokdar-
bus apguva vai savas zināšanas pa-
pildināja 19 dalībnieces no Varakļānu 
un Madonas novadiem. Nodarbības 
notika Murmastienes KC telpās divas 
reizes nedēļā. Pasniedzēja Zanda 

Broka.
Paldies projekta dalībniecēm par at-

saucību un čaklo radošo darbu visu piecu 
mēnešu garumā! 31. martā, reizē ar bied-
rības „Dzērvenīte” jubilejas pasākumu, 
noslēdzām projekta aktivitātes un atklājām 
arī rokdarbu izstādi. Izstādē, Murmastienes 
KC zālē no 3. līdz 20. aprīlim (darbdienās) 
no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī 16. aprīlī 
(Lieldienu pasākuma laikā),  aplūkojami visi 
augstāk minētie darbi. 

1671,75, atbalsta intensitāte – 90%. Projek-
ta līdzfi nansējumu nodrošināja Varakļānu 
novada pašvaldība.

Projekta ietvaros tika apgūtas šādas 
prasmes: 

Novembris – AUŠANA – grāmatzīmes, 
jostas; uz rāmja austs plecu lakats;

Decembris – LUPATU PAKLĀJU TAM-
BORĒŠANA – dažādu lielumu, formu un 
krāsu lupatu paklāji;

Janvāris – KARSTĀS LĪMES DEKORI 

Murmastienes Kultūras centrā
16. aprīlī 

plkst. 14.00
Lieldienu lustes 

koncertiņš (KC zālē);
aktivitātes (labvēlīgos laikapstākļos – ārā, lietus gadījumā – KC zālē). 
Paņem līdzi krāsotas olas, smaidus un enerģiju dažādu aktivitāšu veik-
šanai!

20. aprīlī
plkst.13.00

Murmastienes bibliotēkai 65
Svētki Grāmatām un Lasītājiem: tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, 
grāmatu tirdzniecība un iegāde

29. aprīlī
plkst. 11.00 Mazo vokālistu konkurss – koncerts „Murmastienes Cālis 2017” 

4. maijā Plkst. 11.00 Murmastienes KC dramatiskais kolektīvs „Aizvējš” piedāvā 
K. Jokstes komēdiju „Klepernīku pogosta zvaigzne”;
plkst. 13.00 Pavasara tirdziņš (ārā pie pagastmājas)

Aicinām visus pirkt, pārdot, mainīt, dāvināt gribētājus! 

Uz tikšanos! Rita
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22. martā Mado-
nas bērnu un jauniešu 
centrā „Kubs” notika 
Vidzemes novadu  sko-
lēnu skatuves runas 
konkursa 2. kārta. Šajā 
konkursā piedalījās di-
vas mūsu skolas skol-
nieces – Māra Melne 
(1. klase, audzinātāja 
Sandra Grudule) un 
Elīna Ozoliņa (4.b kla-
se, audzinātāja Ingrīda 
Melne). Esam priecīgi 
par labajiem rezultā-
tiem – Mārai I pakāpes 
diploms, Elīnai II pakā-
pes diploms.

Pasākuma organizētāji konkursa dalībniekiem bija sagādājuši 
patīkamu pārsteigumu – ekskursiju uz Madonas karameļu darbnī-
cu.

Ingrīda Melne

29. martā skolā 
ieradās TEHNOBUSS, 
kurā skolēni varēja ie-
pazīties ar mūsdienīgu 
dažādu uzņēmumu 
aprīkojumu. Iegūtās zi-
nāšanas par jaunajām 
demo iekārtām palī-
dzēs darba un karjeras 
izvēlē nākotnē.

30. martā skolā 
viesojās LU P. Stradiņa koledžas pārstāvis un informēja par studiju 
virzieniem kolēdžā.

Martā 11. klase piedalījās Swedbank organizētajās mācībstun-
dās „Dzīvei gatavs”, kurās skolēniem tika sniegts ieskats dažādās 
fi nanšu nozares profesijās. Jaunieši attīstīja 21. gadsimta kompe-
tences, kā, piemēram, fi nanšu pratību, sadarbības prasmes, ko-
munikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās 
zināšanas citā kontekstā.

11. klases skolēni piedalījās četrās mācībstundās: klases stun-
da, matemātika, ekonomika, informātika.

Varakļānu vidusskolā
8. klases skolēni organizēja pasākumu 1. – 4. kl. „Krāsu 

virpulis”. Visus uzrunāja krāsas no Imanta Ziedoņa „Krāsai-
najam pasakām”. Sākumskolas skolēni bija sagatavojuši krā-
sainus priekšnesumus un pildīja dažādus uzdevumus. Viņi 
sacentās atraktīvās un izglītojošās stafetēs. Pasākums no tika 
jautrā un pavasarīgā gaisotnē.

Māra un Elīna

foto Aina Kazāka
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03.04. – 
20.04.

9:00 – 
16:00

Murmas  enes KC Projekta „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” 
rokdarbu izstāde

09.04. 13:00 Varakļānu KN Mazo vokālistu konkurss
 „Varakļānu Cālis 2017”

Kopā ar Kasparu Blūmu-Blūmani 
jeb KAŠERU

16.04. 16:00 Varakļānu KN JURIS JOPE un Linards Šveklis koncertprogrammā 
„SATIKŠANĀS”

Biļešu iepriekšpārdošana no 09.04 
EUR 2,00 – 3,00

16.04. 22:00 Varakļānu KN Balle ar grupu „PPD”
(„Paldies Par Dejām”)

Biļešu iepriekšpārdošana no 09.04 
EUR 3,00 – 4,00

16.04. 14:00 Murmas  enes KC Lieldienu koncerts un ak  vitātes
20.04. Murmas  enes KC Svētki bibliotēkai
22.04. 9:00 Varakļānu estrādē LIELĀ TALKA

Sakopsim parka un estrādes teritoriju
Līdzi ņemam darbarīkus 

28.04. Varakļānu KN Tautas deju kolek  vu koncerts 
„…arī taureņi dej…”

Piedalās Varakļānu vidusskolas 
tautas deju kolek  vs

29.04. 22:00 Varakļānu KN Balle ar grupu „Sniegavīri” EUR 3,00
29.04. 11:00 Murmas  enes KC Mazo vokālistu konkurss 

„Murmas  enes Cālis 2017”
30.04. No 8:00 Pie Varakļānu KN Pavasara gada  rgus Kā arī jautras izdarības, konkursi 

un ci   pārsteigumi
17.03. – 
29.04.

Varakļānu novada 
muzejs

Viļānu radošās darbnīcas „Iedvesma” vadītājas 
G. Meļņikas  darināto pasaku varoņu – 
leļļu izstāde „Ciemos pie pasakas”

01.05. 19:00 Varakļānu KN Māra Jakubovska
„TĀS GOVIS”
sadzīves luga 3 cēlienos 

PIRMIZRĀDE
Varakļānu KN ama  erteātris

Aprīlī – maijā Varakļānu novada 
muzejs

Muzeja pedagoģiskā programma skolēniem 
„Princeses smaids”

maijā Varakļānu novada 
muzejs

Vides izpētes programma skolēniem „Pa grāfa 
Borha takām Varakļānos”

Pasākumu plāns Varakļānu novadā

Latvijas valsts simtgade ir mūsu iespē-
ja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svi-
nēt valsts simto dzimšanas dienu, izstās  t 
Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. 

Baltā galdauta svētki ir veids kā svi-
nēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu 
PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, 
kad Latvijas PSR Augstākā padome pie-
ņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas 
atjaunoja Latvijas suverenitā  . Tā bija 
diena, kad izvēlējāmies brīvību, patei-
cām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu 
grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no 
visas pasaules, PAR brīvai informācijai, 
uzņēmīgumam un pa  esai līdzdalībai.

Latvijas valsts simtgades svinību atklā-
šana no  ks 2017. gada 4. maijā, kad Latvi-
jas pierobežā sa  ksies cilvēku roku un gara 
spēks akcijā „Apskauj Latviju”, gar Latvijas 

robežu stādot simtgades ozolus, Latvijā un 
pasaulē  ks svinē   Baltā galdauta svētki. 

Aicinām Jūs savā kopienā, ģimenē, 
pagalmā, draugu lokā vai darba vietā 
4. maijā svinēt Baltā galdauta svētkus! 
Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim 
mūsu brīvību! Ikviens galds der Baltā 
galdauta svētkiem. Svētkiem, kad svi-
nam savu spēku un spēju iestā  es.

PAR.
PAR LATVIJU.
PAR BRĪVĪBU.
PAR IESPĒJU SVINĒT.
Varakļānu novada pašvaldība aicina 

4. maijā uz Baltā galdauta svētkiem Vara-
kļānu pilī.

Tuvāka informācija sekos.

Aija Ščucka, 
a   s  bas nodaļas vadītāja

4. MAIJĀ AICINĀM SVINĒT 
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS!
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Jau izsenis latviešu tautai ir bijušas 
raksturīgas tautu dejas. Tā ir viena no 
mūsu tautas kultūrvērtībām, kas nav zu-
dusi, laikam un cilvēkiem attīstoties. Deja 
vienmēr ir raksturojusi dzīvesprieku un ko-
pības sajūtu, tādējādi tā ir kļuvusi par vienu 
no latviešu simboliem. 

Dejot var katrs. Un pie šīs atziņas es 
nonācu, jau otro gadu dejojot Varakļānu 
vidusskolas 10. – 12. klašu tautu deju ko-
lektīvā „Ausmeņa”. Esot kā daļa no kaut kā 
skaista, esmu sapratusi, ka kolektīvu nera-
da tik vien kā savstarpēja sadarbība, labas 
attiecības vienam ar otru un profesiona-
litāte, bet arī cilvēks, kas to visu iemāca. 
Mums tā ir Ilona Balode.

Jāteic, ka ar visu mūža pieredzi Ilona 
ir bijusi dejotāja, jo sāka dejot jau savam 
tētim klēpī, kur jutās droši un ērti. Taču, ja 
godīgi, tad, paverot Ilonas dzīves hronolo-
ģiju, tas bija sešu gadu vecumā, kad viņa 
sāka dejot Dravnieku pamatskolas tautu 
deju kolektīvā. Taču, laikam ejot un Ilonai 
pieaugot, sekoja jau kas nopietnāks. Tas 
bija Preiļu Valsts ģimnāzijas tautu deju 
kolektīvs „Dancari”. Bet pieredze auga un 
prasmes kļuva daudz labākas, kā rezultā-
tā Ilona uzsāka dejot tautu deju ansamblī 
„Līgo”. Gan esot jaunai deju skolotājai, 
gan arī esot cilvēkam ar mūžīgu deju sir-
dī, Ilona nekur nav apstājusies – pašlaik 
dejo vidējās paaudzes tautu deju kolektīvā 
„Stabulnieki”.

Es pati neesmu bijusi no „Ilonas ēras” 
pirmsākumiem, bet tie jau ir pieci gadi, 
kad tāda pastāv. Atceros tikai to, kā viena 
draudzene – dejotāja no Varakļāniem, man 
milzīgā šokā stāstīja par tautu deju skolo-
tājas maiņu. Taču, jau tikko atnākusi parā-
dīt savas prasmes Varakļānos, Ilona uzreiz 
tika pie visiem dejotājiem, kuri bija 1. – 2. 
klases, 3. – 4. klases, 5. – 7. klases, 8. – 9. 
klases un 10. – 12. klases kolektīvos. Pēc 
milzīgās adaptēšanās, Varakļāni iemīlēja 
Ilonu.

Pa šo visu laiku ir bijis dažādi – kavēti 
mēģinājumi, gandarījums pēc koncertiem, 
aizvainotas sejas un pat asaras, taču tas 

Es Latvijā, Latvija manī
Ar deju sirdī

viss tikai pieder pie lietas – tu neesi dejo-
tājs, ja neesi pat nedaudz pastrīdējies ar 
skolotāju. Taču, lai arī kā ir bijis, vienmēr 
būs kādas spilgtākās atmiņas, kas noti-
kušas pa šiem gadiem. Ilona atceras kat-
ra kolektīva nosaukuma dzimšanu, sākot 
ar iepriekšējo 10. – 12. klases tautu deju 
kolektīvu „Juntars”, ko Varakļānos zina 
daudzi. Laiks gāja, un iepriekšējā kolektī-
va nosaukumu pārņēma tagadējais 7. – 9. 
klases kolektīvs. „Juntars” ir gājis cauri 
vairākām Varakļānu iedzīvotāju sirdīm, to 
var secināt pēc 5. – 6. klases kolektīva no-
saukuma „Junterēni”, taču, kā stāsta pati 
Ilona, visoriģinālākie no tagadējiem kolek-
tīviem esam mēs – „Ausmeņa”, pašu izvē-
lēts un iesvētīts nosaukums nu jau  pirms 
gada.

Vēl ko Ilona atceras ļoti labi, ir no-
pietnais uzdevums aizvest iepriekšējo 10. 
– 12. klases kolektīvu „Juntaru” uz XXV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkiem 2013. gadā, kā arī iepriekšējā 

kolektīva „Juntars” „kāzas”, kas bija kā 
teātris tematiskajai ballītei „Kāzas Latga-
lē”. Visi no kolektīva tika pie savas lomas, 
protams, nekur neizpalika arī īsta līgava un 
līgavainis, kas tika salaulāti.

Protams, ne tikai Ilonai, bet arī visiem 
dejotājiem atmiņā ir iespiedusies dažādā 
pieredze draugu sadančos Preiļos, slave-
najā Cesvainē un Lubānā, kur pēc uztrau-
kuma pilna koncerta dejotāji ar mierīgu 
sirdi varēja kārtīgi atpūsties. Kurš kārtīgāk, 
kurš ne tik ļoti, bet par šiem sadančiem 
tiek runāts vēl ilgi.

Mēs, dejotāji, vienmēr esam bijuši at-
šķirīgi. Katrs ar savu raksturu un prioritā-
tēm. Taču Ilona, neņemot to visu vērā, redz 
kaut ko viņai ļoti svarīgu – labu dejotāju 
īpašības. Viņa saka, ka, pirmkārt, dejotā-
jam ir jābūt disciplinētam, bez tā nu nekur. 
Tālāk jau seko stiprs mugurkauls, bet tas 
nav nekāds brīnums, ņemot vērā neskai-
tāmos mēģinājumus, kad dzirdi skaļu bļā-
vienu „Muguras!”. Labam dejotājam arī ir 
jāpiemīt izpratnei par deju, kuru dejo. Tā-
lāk seko attieksme pret mēģinājumiem, jo 
nevar taču tā – nenāc uz mēģinājumiem 
un ceri sagaidīt labu vārdu no Ilonas. Vēl 
viena būtiska īpašība, ko Ilona piemin, tā 
ir emocionalitāte. Visi mākslinieki ir aktie-
ri. Neesam nekāds teātris, bet par spīti 
sāpošajām kājām, vienmēr jāsmaida līdz 
ausīm.

Lai gan man šis ir pēdējais gads, kad 
dejoju tautu deju kolektīvā „Ausmeņa”, Ilo-
nai tas noteikti nav pēdējais – viņa tik viegli 
netiks prom no mums. Tieši tāpēc viņai 
jau ir daudz kas ieplānots. Pirmais lielais 
notikums nākotnē būs tieši XXVI Vispā-
rējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 
2018. gadā, uz kuru Ilona ar visiem spē-
kiem centīsies dabūt 10. – 12. klašu tautu 
deju kolektīvu „Ausmeņa”. Protams, nekur 
nepazudīs cerība, un Ilona ir apņēmusies 
saglabāt visus kolektīvus no 1. līdz 12. 
klasei, kā arī atvilināt jaunus dejotājus ar 
stipriem mugurkauliem. Sakarā ar to, ka 
iepriekšējam 10. – 12. klases tautu deju 
kolektīvam „Juntars” bija „kāzas”, Ilona 
cer tādas uztaisīt arī „Ausmeņai”, jo mēs 
jau tomēr esam viena liela un traki atraktīva 
ģimene. Taču galvenais, kas ir Ilonas nā-
kotnes plānos, ir Varakļāni kā dzīves vieta. 
Kā pati saka, viņai jau ir apnicis „dzīvot” pa 
mašīnu, tāpēc centīsies to novērst kopā ar  
vīru un dēlu.

Marta Jaunzeme

Ikdienā Rinalds Zeps dzīvo un strādā 
Rīgā, bet katru piektdienas vakaru brauc 
uz MĀJĀM. Šeit ir mājas – pilsētiņa, kur 
aizvadīta bērnība, ģimene – mamma, brā-
lis, vecmamma, draugi. Rinalds uzskata, 
ka katram varakļānietim vajag ielikt kaut ko 
no sevis pilsētiņas attīstībā.

Manas mājas – Varakļāni
Rinaldu atpazīst kā vienu no „Ghet-

to Football” laureātiem, pagājušajā gadā 
komanda „Varakļāni” izcīnīja pirmo vietu 
Eiropas mēroga sacensībās. Draugos ar 
futbolu viņš ir jau no triju gadu vecuma. 
Futbols ir intelektuāla spēle, labam futbo-
listam nepieciešams attīstīt kvalitāti, spēku, 

ātrumu, veiklību, izturību, bet, galvenais, 
domāšanu. 

Futbols Rinaldam ir kā dzīvesveids. 
Vasarās viņš spēlē Lielo futbolu I līgā pie 
Preiļu PJSS, pludmales volejbolu (ir div-
kārtējie Latvijas čempioni, paredzēts brau-

Turpinājums 19. lpp.
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Lieldienu dievkalpojumi Varakļānu 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

14.04. LIELĀ PIEKTDIENA plkst. 18.00
16.04. LIELDIENAS plkst 18.00

VARAKĻŌNU DRAUDZĒ
13. aprelī Lelō Catūrtdīna
14.00 dīvkolpōjums 
Adorācija 
15.00 – 16.00 Grozu, Maurānu, Mozūs 
Leimaņu, Stradeņu ticeigī
16.00 – 17.00 Kokaru cīma, Bikšu Nagļu, 
Puntužu, Jurašinku ticeigī;
17.00– 18.00 Varakļōnu piļsātas Rēzeknes, 
Vidzemes, Daugavpils, Jaunatnes īlas 
ticeigī
18.00 Ryugtōs Sōpes
14. aprelī Lelō Pīktdīna 
Adorācija 
8.00 – 9.00 Varakļōnu piļsātas 
Kosmonautu īlas ticeigī; 
9.00 – 10.00 Varakļōnu piļsātas Lubōnas, 
Mīra, Dōrzu īlas un Skapstotu ticeigī; 
10.00 – 11.00 Ļovōnu, Višņevsku, Poču 
ticeigī;
11.00 – 12.00 Tyltagola, Apšu Veipu, 
Šķēļu, Klušu, Rokuļu, Pauneņu, Stabulnīku 
ticeigī;
12.00 – 13.00 Dekšōru, Brangovas, 
Trokšu, Puduļu, Mōlnīku ticeigī;
13.00 – 14.00 Seiļukolna, Grybolvas, 
Stykōnu, Spruksteņu ticeigī;
14.00 Krystaceļš
15.00 Krysta pagūdynōšonas 
dīvkolpōjums
17.00 – 18.00 Varakļōnu piļsātas 
Borkovas, Zaļōs, Saules, Kalēju īlas ticeigī; 
18.00 – 19.00 Varakļōnu piļsātas Reigas 
īlas ticeigī; 
15. aprelī Lelō Sastdīna 
Adorācija 
8.00 – 9.00 Varakļōnu piļsātas Krustpils, 
Ganeibu, Kalēju, Preiļu īlas ticeigī; 
9.00 – 10.00 Bokōnu, Ōžinīku, Dekšōru 
Jaunsaimnīku, Gryužinīku, Styuku, 
Madžuļu ticeigī;
10.00 – 11.00 Sārnu, Lelūs Strodu, 
Mežastrodu, Pušču, Darvinīku ticeigī;
11.00 – 12.00 Atspukas Jaunsaimnīku, 
Armušku, Aļņu, Cakulu, Soltōs, Ļōdānu, 
Asnīnes ticeigī;
12.00 – 13.00 Varakļōnu piļsātas Pils, 
Mehanizatoru, Latgales, Raiņa īlas ticeigī; 
13.00 – 14.00 Varakļōnu piļsātas 
Zemgales, Parka, Skūlas, Breiveibas īlas 
ticeigī; 
14.00 – 15.00 Varakļōnu piļsātas Reigas 
īlas ticeigī;
15.00 – 16.00 draudzes bārni un jaunīši;
16.00 – 17.00 Varakļōnu piļsātas 
Kosmonautu īlas ticeigī; 
17.00 Krystaceļš
18.00 dīvkolpōjums, svētej guni, yudini, 
Lēldiņu ēdīņus 
16. aprelī Leldīnas
10.00 procesija un sv. Mise
17. aprelī 
10.00 sv. Mise

13. aprelī 16.00 Lelōs Catūrtdīnas 
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes 

14. aprelī Lelō Pīktdīna 
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes

15. aprelī Lelōs Sastdīnas 
dīvkolpōjums 
11.30 Krystaceļš, Ryugtōs sōpes
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

Stirnienes  TN
Gleznu izstāde „Avots” aplūkojama līdz Lieldienām, darbdienās no 9.00 • 
līdz 15.00, sestdienās un svētdienās – piesakoties 29678002
20. aprīlī 9.00 kopīgā talka Stirnienes kapos, līdzi jāņem darbarīki• 
22. aprīlī Lielā Talka, lūdzam pieteikt teritorijas, ko ieplānots sakopt, un • 
paņemt lielos atkritumu maisus. Tel. Nauris 27790021, 22005606
22. aprīlī 19.00 Lustīgais pavasara koncerts ar Riebiņu KN vīru ansambli• 

Stērnīnes bazneicā 13.00 sv. Mise un procesija, 
svēteiba šoferim, svētej 
transportleidzekļus

30. aprelī 13.00 sv. Mise

Lyudzam fi nansiāli atbalsteit 
apkures sistēmas īreikōšonu 
Stērnīnes bazneicā. Zīdōjumus 
var atdūt personiski prāvestam voi 
pōrskaiteit uz kontu: 
Stirnienes sv. Laura Romas 
katoļu draudze
reģ. nr. 99500002201
konts LV19HABA0551007280398
a/s Swedbank 
ar norādi „Baznīcas remontam”

Paļdis!

Visiem novada 
iedzīvotājiem, 
muzeja Goda viesiem, 
apmeklētājiem un 
atbalstītājiem novēlam:

Saulainas un 
priecīgas Lieldienas!
Lai laba veselība, 
stipras un krāsainas 
Lieldienu olas!

Varakļānu Novada 
muzeja kolektīvs
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Šogad tieši pūpolsvētdienā – 9 aprīlī, 
Varakļānu KN aicināja kopā visus mazos 
dziedātājus uz ikgadējo konkursu – VA-
RAKĻĀNU CĀLIS 2017.

Lai iedrošinātu mazos konkursantus 
uzstāties, kā pirmā uz skatuves tika aicinā-
ta pagājušā gada uzvarētāja un titula „VA-
RAKĻĀNU CĀLIS 2016” ieguvēja LAURA 
MARIJA SONDORE

Kā jau visos konkursos, arī šeit mazos 
dziedātājus vērtēja žūrija 3 cilvēku sastā-
vā:

mūzikas pedagoģe, kordiriģen-- 
te un vokālo prasmju meistare, skolotāja, 
kura izaudzinājusi vairākas mazo mūziķu 
paaudzes – ĀRIJA TUMANE;

mūziķis un dziedātājs, grupu - 
„The Kuthus” un „Labais krasts” līderis, 
viena no konkursa „Lai skan Varakļānos” 
viens no 1. vietas ieguvējiem, Jauno iz-
pildītāju konkursa „Jaunās zvaigznes” un 
Latvijas jauno izpildītāju konkursa „Super-
Mikrofons” dalībnieks – KRISTAPS VĒ-
VERS;

Varakļānu novada domes priekš-- 
sēdētājs – MĀRIS JUSTS.

Šogad konkursam bija pieteicies liels 
dalībnieku skaits – 12 mazie dziedātāji. Tā 
kā mazie solisti bija vecumā no 3 līdz 6 
gadu vecumam, žūrijas darbs bija diezgan 
sarežģīts, JO dažiem no mazajiem kon-
kursantiem jau ir ar diezgan liela skatuves 
pieredze, kā piemēram Evelīnai Cinei, kura 
(pēc vecāku teiktā) piedalījusies vairākos 
dziedāšanas konkursos, bet dažiem šī bija 
tikai pirmā uzstāšanās uz lielās skatuves, 
kā, piemēram, Ronaldam, Dārtai, u.c.

Katrs no konkursa dalībniekiem ie-
guva kādu „cālisko” titulu un personīgu 
dāvaniņu.

Bet galveno šā gada konkursa titulu 
„VARAKĻĀNU CĀLIS 2017” ieguva 5-ga-
dīgā konkursa dalībniece –  LUĪZE IKAU-
NIECE

Vārds, uzvārds/ 
iegūtais tituls Mazais cālēns vecāku raksturojumā Skolotāja

Evelīna Cine
(6 gadi)
SKANĪGĀKAIS CĀLIS

Evelīna, kad izaugs, vēlas kļūt par balerīnu vai autobraucēju. Evelīnai ļoti 
patīk rūpēties par dzīvniekiem, dziedāt. Evelīnai negaršo picas, izņemot tēta 
gatavotās, saka, ka tās esot visgardākās pasaulē. Nevienu citu picu pat ar 
apmānu nevar iemānīt.

Jolanta Ceruka un 
Agnese Solozemniece

Ronalds Odumiņš (3 gadi)
DROSMĪGĀKAIS CĀLIS

Ronaldam vislabāk patīk dinozauri. Viņš ir arī „Ķepu patruļas” fans. 
Ronalds gribētu kļūt par policistu un ķert bandītus. Vispār Ronalds grib būt 
„Zirnekļcilvēks”, bet ja nevar kļūt par to, tad par policistu.

Līva Kanča

Dārta Zepa 
(11. aprīlī paliks 4 gadi)
KOŠĀKAIS CĀLIS

Kad izaugs, vēlas kļūt par dakterīti. Patīk būvēt mājas no Lego, piemērīt kurpes 
(ne tikai savas) un braukt ar transporta līdzekļiem – moci. 

Līva Kanča

Evelīna Vulāne 
(4 gadi)
SAPŅAINĀKAIS CĀLIS

Evelīna ir aktīva meitene, kurai patīk gan dejot, gan dziedāt, kā arī iejusties 
skolotājas lomā, parādot citiem, kas jādara un kā būtu labāk. Evelīnai patīk 
rotaļāties un iet uz bērnudārzu, it īpaši dienās, kad viņa ir dežurants, bet 
domas par nākotnes profesiju viņai mainās ļoti bieži. Uz doto brīdi viņa vēl 
domā, par ko kļūt, kad izaugs.

Līva Kanča

Santis Sprūdžs (4 gadi)
ELEGANTĀKAIS CĀLIS

Kad izaugs, vēlas kļūt par policistu. Garšo saldējums, patīk skatīties televizoru. 
Gribētu ķert haizivis.

Līva Kanča

Patrīcija Saleniece 
(gandrīz  5 gadi)
SMAIDĪGĀKAIS CĀLIS

Patrīcija par sevi saka – karaliene, princese, modele. Patīk kaitināt māsu un 
tēlot mammu lellēm. Garšo suši.

Līva Kanča

Varakļānu 
cālis 
2017
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Markuss Solovjevs 
(5 gadi)
NOPIETNĀKAIS CĀLIS

Kad izaugs, vēlas kļūt par tēti. Garšo paprika, patīk spēlēties ar mašīnām. Līva Kanča

Katrīna Kanča
(5 gadi)
PAVASARĪGĀKAIS CĀLIS

Visgaršīgākās ir zemenes, neatsakās no citiem ēdieniem, it sevišķi saldumiem. 
Patīk arī pavadīt laiku ārā, garas pastaigas, ar riteni braukāt, izdomāt rotaļas. 
Labprāt iesaistās spēlēs, mājās visas maliņas pārvēršas par lielu leļļu māju. 
Patīk paslēpes spēlēt, un visus pārējos arī pasauc. Atraktīva, mazliet kautrīga. 
Kad izaugs, vēlas kļūt par ārstu. Katrīna ir izpalīdzīga. Protams, arī paslinko. 
Pie vecvecākiem labprāt dodas, nevar sagaidīt brīvdienas, kad jau dosies 
ciemos.  Nepatīk kārtot mantas, celties agri no rītiem.

Agnese Solozemniece

Luīze Ikauniece 
(5 gadi)
VARAKĻĀNU CĀLIS 2017

Luīzei vismīļākā nodarbošanās ir dziedāšana, zīmēšana un sportošana. 
Nākotnē domā kļūt par princesi un autosportisti. Neizsmeļamā enerģija rodas, 
mielojoties ar cukurvati un saldējumu.

Gunta Juste

Jēkabs Urka 
(6 gadi)
RITMISKĀKAIS CĀLIS 

Jēkabs ir sirsnīgs, draudzīgs un muzikāls puisis. Kad izaugs liels, viņš grib būt 
robotu pārdevējs un vakaros spēlēt roku. Viņam patīk braukt ar riteni, spēlēt 
futbolu, doties ekskursijās un ēst saldumus. Jēkabs vienmēr priecājas par 
ciemiņiem un labiem jokiem. 

Gunta Juste

Gustavs Broks (6 gadi)
ROMANTISKĀKAIS CĀLIS

Gustavs par sevi stāsta tā – kad izaugšu liels, gribu būt muzikants. Garšo 
man putukrējums ar ķīseli. Vislabāk es spēlēju bumbu kopā ar lielo brāli un 
apmeklēju futbola treniņus. Mans moto – vienmēr un visur būt pirmajam.

Līva Kanča

Elizabete Boikova
 (6 gadi)
SAULAINĀKAIS CĀLIS

Elizabete gribētu būt skolotāja, daktere, dejotāja, māksliniece. Garšo zemenes, 
āboli, arbūzs, burkāni, gurķi. Patīk spēlēties, mācīties, palīdzēt mammai 
gatavot ēst.

Līva Kanča

Kamēr žūrija apspriedās, gan mazos cālēnus, gan visus pārējos mazos klātesošos disenītē izdancināja kolorītais pasākuma va-
dītājs, „O!kartes skatuve 2“ dalībnieks KAŠERS jeb Kaspars Blūms – Blūmanis.  Paldies visiem vecākiem, vecvecākiem par ieinte-
resētību, atsaucību; paldies bērnu pedagogiem par ieguldīto darbu un laiku jauno talantu sagatavošanā, kā arī žūrijas pārstāvjiem un 
visiem klātesošajiem par līdzjušanu. Uz tikšanos nākošajos pasākumos!

Līga, Varakļānu KN

ciens uz Eiropas čempionātu Portugālē 
kopā ar Renāru Pastaru), piedalās ielu fut-
bola sacensībās ar komandu „Varakļāni”. 
Ziemā aizraujas ar telpu futbolu, arī virslī-
gā, kur ir gan spēlētājs, gan treneris.

„Katra pieredze ir prieks,” atzīst Ri-
nalds. Tāpēc viņš aktīvi iesaistījies „Futu-
re Football” darbā. Pagājušajā gadā viņi 
izsludināja septembri par futbola mēnesi 
un organizēja Futbola dienas Kazahstānā, 
Itālijā, arī Latvijā – Liepājā, Jūrmalā, Rē-
zeknē, Varakļānos, Preiļos, Rīgā. „Future 
Football” Latvijā turpina aktīvi strādāt, lai 
arī turpmāk ievestu vēl vairāk futbolu bēr-

nu sirdīs. Jau no augusta Varakļānos regulāri notiek treniņi 
3 vecuma grupās – apmēram 40 jauno futbolistu vecumā 
no 3 līdz 13 gadiem. Bērnus šajās nodarbībās piesaista 
modernais inventārs – bumbu tramplīni, bumbas atlecieni, 
veiklības stafetes, viņi ne tikai individuāli attīstās, bet iemā-
cās cienīt viens otru, disciplīnu, neizpaliek arī jokošanās un 
prieki. Rinalds atzīst, ka katrā treniņā viņš arī sevi pilnveido, 
mācās mācot. Katra lieta jādara no visas sirds un ar pilnu 
atdevi, jācīnās pašam, lai būtu labi, lai būtu rezultāts. Un 
visu laiku nepieciešams progresēt, ļoti labs dzinulis – kat-
ru aizvadīto gadu novērtēt, ko esmu izdarījis, un nākošajā 
gadā pacelt latiņu augstāk. Sasniedz vienu, kāp augstāk.

Mīlestību uz futbolu Rinaldam iedeva pir-
mais treneris – Juris Daleckis – stūrakmens, tie 
ir viņa rezultāti, viņa sasniegumi, viņa mīlestība 
uz futbolu. Neaptverams PALDIES! Milzīgu pa-
teicību Rinalds izsaka arī saviem draugiem - Re-
nāram un Jānim Pastariem, Paulam Mesteram, 
ar kuriem kopā viņš spēlē un ne reizi vien izjutis 
uzvaras prieku. Tā ir vārdos neaprakstāma sajū-
ta, vislabākā, kad skudriņas skrien pa visu ķer-
meni – UZVARA! Viņam ir paveicies – savā dar-
bībā satikt labus un atsaucīgus cilvēkus – tas ir 
Edgars Gavričs, kas potenciāli saredzēja puisī 
gan labu spēlētāju, gan perspektīvu treneri. Tas 
ir Armands, ar kuru kopā pirms diviem gadiem 
dibināta futbolkomanda „Madona”. Daudzi pa-
līdz – komandas garam ir milzīga nozīme.

Rinalds Zeps ir pārliecināts, ka nepiecie-
šams tiekties uz augšu, uz dzīvi jāskatās platā 
leņķī. Tiem, kas mūžīgi čīkst, jāpadomā, vai ir 
izdarīts viss, lai būtu labi. Un plāni Rinaldam ir 
milzīgi – iesākti projekti attīstīt futbolu ZA reģio-

nā, viņš domā par futbola skolas izveidi. Plāni aug ar katru gadu, dažreiz ar mērķtiecību, 
dažreiz spītību (mammas un vecmammas gēni).

„Dari to, kas tev patīk, un tev nekad nebūs jāstrādā!” tāds ir Rinalda Zepa dzīves 
moto.

Turpinājums no 17. lpp.
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IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715

Lūgsim Tavai dvēselītei
Debessceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.

Lai klusa līdzjūtība 
ANNAS STAFECKAS piederīgajiem, 

pavadot viņu mūžības ceļā.
Bijušie darba kolēģi 

Stirnienes pamatskolā

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,-
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

10.03.2017. – 01.04.2017. 
mūžībā aizgājuši:

Varakļāni
Gertruda Piziča – 77
Vilis Sima – 89
Anna Stafecka – 87
Veronika Trūpa – 76
Veronika Kočāne – 70

Murmastienes pagasts
Vitālijs Leimans – 76

Varakļānu novada pašvaldība 
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju 

tuviniekiem 

Mums jau nevajag daudz –
Pietiks ar laimi, 
Zini, kā viņu sauc. 
Laimei vārdu ir daudz, 
Tikai neviens, tikai neviens 
To nenojauš, cik tā ir tuvu ...
 /G. Račs/

Sveicam vecākus: 
Dainu Turlo-Pastari un Aldi Pastaru ar 
dēla Paula Vincenta dzimšanu
Mārīti Peilāni un Sandi Beču ar meitas 
Paulas dzimšanu
Lauru un Inti Bērziņus ar dēla Druvja 
dzimšanu
Kristiānu Inķēnu un Gintaru Latkovski 
ar meitas Emīlijas dzimšanu

Dzīve tik strauji
kā pavediens ris,
Pēkšņi viens mirklis –
un zaudēts viss.

Lai klusa līdzjūtība piederīgajiem
JĀNI GRĒVELI

pavadot mūžības ceļā.

Bijušie darba kolēģi Stirnienes 
pamatskolā

Pasaule ir brīdis, dvēsele – mūžība...

Varakļānu veselības aprūpes centra 
darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību 

Leontīnai Sārnai, pavadot mūžībā 
māsu KONSTANCIJU LAZDĀNI.

Un kas par to,
ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi
laika vāzēs mirdz.
Gan sūrumu, gan
prieku katrs slēpis,
bet viss ir bijis
vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik
dzīve tomēr skaista,
kur tā kā darba
bite vari būt.
To sudrabu no
mirkļu kārēm vācot,
kas neapsūdz un
vējos nepazūd.

Vissirsnīgākie sveicieni un 
stipras veselības vēlējumi 
nozīmīgā dzīves jubilejā:
ELGAI ALEKSANDROVAI,

JURIM KRASTAM
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

05.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. 
J.S. vadīja a/m VW Golf, būdams alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 2,57 pro-
miles alkohola.

05.03. Varakļānos, pa Miera ielu, pils. 
M.M. vadīja a/m Audi 80, būdams alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 1,36 pro-
miles alkohola.

05.03. Murmastienes pag., „Oškalni”, 
dega pirts griestu segums.

06.03. Varakļānos, Pils ielā 25A, SIA 
„Varakļānu veselības un aprūpes centrs” 
telpās, pils. A.B., būdams alkohola reibu-
mā, uzvedās agresīvi. 

07.03. Murmastienes pag., „Vecum-
niekos”, dega elektrolīnijas balsts.

09.03. Varakļānu pag., „Rancāni”, 
elektroinstalācijas īssavienojuma rezultātā 
nodega dzīvojamā māja.  

09.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. 
E.S. vadīja mopēdu, būdams alkohola rei-
bumā, pārbaudē konstatētas 1,83 promiles 
alkohola.

10.03. Varakļānu pag., „Krustceļi”, no-
zagts pils. J.S., piederošais planšetdators.

11.03. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13A, veikala „Mini top”, telpās pils. V.S., 
būdams alkohola reibumā, traucēja veikala 
apmeklētājiem.

17.03. Varakļānos, Rīgas ielā 36-2, al-
kohola koplietošanas laikā izcēlies konfl ikts 
ar paziņām.

18.03. Varakļānos, Rēzeknes ielā 
20-8, tika skaļi atskaņota mūzika, traucējot 
naktsmieru.

19.03. Varakļānu pag., „Dadzīšos”, 
pils. I.E. konfl ikts ar civilvīru. 

25.03. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13A, pils. P.B. nozaga 2 litru tilpuma alu. 

29.03. Varakļānos, Pils ielā 7c, veika-
lam „Simona”, sabojāta ārējās sienas daļa. 

29.03. Murmastienes pag., „Seimuš-
kās”, konstatēts, ka akmens ēkai nojaukts 
jumts.

30.03. Varakļānu pag., pie dzelzceļa 
pārbrauktuves Nr. 513, dega kūla. 

M. Lindāns 

Policijas informācija
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Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim.
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim,
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Atvainojos marta jubilārei par 
sagādātajām neērtībām, kuras radījusi 
mana rīcība, norādot nekorektu 
informāciju marta laikrakstā 
„Varakļōnīts”. 

Ar cieņu – Rita 
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