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Kamēr trīs zvaigznes
pār Latviju gaismu metīs,
kamēr vien latviešu valoda
tautai uz lūpam būs,
kamēr cits citam roku
pastiepsim draudzīgi pretī, –
pretspēka nebūs,
kas varētu uzvarēt mūs.
        /K. Apškrūma/

Klāt ir neparasti krāšņā un 
siltā rudens pēdējais, gada tum-
šākais mēnesis – novembris. Tas 
atnāk ar mūsu valsts svētkiem – 
Lāčplēša dienu un valsts dzim-
šanas dienu. Pirms 93 gadiem 
lielajā, nezināmajā tumsā tika 
izauklēta mūsu Latvija. Kopš 
tās dzimšanas brīža  visa tālākā 
Latvijas valsts attīstība ir bijusi 
lielu pārdzīvojumu, uzupurē-
šanās un pacietības pārbaudes 
laiks. Mūsu zemes un tautas 
gaitas allaž bijušas smagu pār-
baudījumu pilnas.

Tā kā mūsu Latvija ir dzi-
musi tumšā laikā – tad mums 
ir vajadzīgi gaismas apliecinā-
jumi ar svecēm, lāpu liesmām, 

kopā būšanu, kas rada vieno-
tības sajūtu un ticību Latvijas 
nākotnei. Tāpēc aicinu visus 
novada iedzīvotājus svētkus 
svinēt kopā ar ģimenēm, drau-
gu pulkā iededzot sveču liesmi-
ņas logos, dziedot valsts him-
nu, vērojot svētku salūtu ( kaut 
vai TV ekrānos) un apzinoties, 
ka esam viens vesels. Novēlu 
saglabāt ticību gaišajam, pašu 
spējām un varēšanai. 

Lai ikvienam svētkos ir sajū-
ta, ka dzimst jauni cerību asni, 
kas ar cilvēku atsaucību un la-
bestību izaugs, ziedēs un nesīs 
augļus mūsu Latvijai un tautai 
par svētību. Lai novada iedzī-
votājiem ir skaisti un piepildīti 
valsts dzimšanas dienas svētki! 
Mūsu gaišās domas un labie 
darbi būs labākā dāvana mūsu 
Latvijai dzimšanas dienā!

  Varakļānu novada dome, 
priekšsēdētāja 

Modra Vilkauša

Domes deputāti izvirza 
gada izcilākos novada 
iedzīvotājus 2. lpp.

Lāčplēša dienas pasākumi: 
jaunsargi nodod svinīgo 
zvērestu,
lāpu liesmās tiek godināti 
kritušie cīnītāji  3. lpp. 

Sveicam novada jubilārus 
4. lpp.

Draudzība aizsākusies 
skolas gados 5. lpp.

Pasākumi novembrī 6. lpp

Problēmraksts – cik ilgi 
cilvēks var dzīvot bez 
ūdens?  7. lpp.

Murmastienes skolai 45 
8. lpp.

Mācāmies taupīt enerģiju
Fanojam par mūsu 
hokejistiem 9. lpp.

Lai skan Varakļānos! 
Dziedošie bērni 10. lpp.

Jaunieši rāda savu 
varēšanu 
Uzvara konkursā
Sacenšas stāstnieki 11. lpp.

Lielie un mazie darbi 
jubilejas gadā novada 
muzejā 12. – 14. lpp.

Interesantu fakti par botāniķi 
Eduardu Lēmani
Nekrologs Vladislavam 
Saleniekam15. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2011. gada 27. oktobrī Nr. 11

1. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Gro-
zījumi 25.08.2011. saistošajos no-
teikumos Nr. 5 „Pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”” apstiprināšana.

2. Par pašvaldības iestādes „Mur-
mastienes kultūras centrs” izveidi.

3. Par izmaiņām Varakļānu nova-
da pašvaldības Sociālā dienesta ama-
tu un mēnešalgu sarakstā.

4. Par zemes ierīcības projekta 
„Eglinieki A“ apstiprināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma „Vijolī-
tes” sadali.

6. Par nekustamā īpašuma „Ezē-
ni” sadali.

7. Par nekustamā īpašuma „Prie-
žusalas” sadali.

8. Par iespēju turpināt būvniecību 
Mehanizatoru ielā 15, Varakļānos.

9. Par ēku un būvju ekspluatācijā 
pieņemšanas komisiju izveidošanas 
deleģēšanu Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotajai būv-
valdei.

10. Par Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotās būvval-
des nolikuma apstiprināšanu.

11. Par projektu „Peldbaseina iz-
veide Varakļānu pilsētā”.

12. Par naudas balvas piešķirša-
nu.

13. Par īres līguma laušanu.
14. Par atteikumu pārslēgt īres lī-

gumu.
15. Par pašvaldības palīdzību dzī-

vokļa jautājumu risināšanā.
16. Par atteikumu piešķirt vienrei-

zēju materiālo pabalstu.
17. Par apbalvojumiem Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienā:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
uzņēmēju Aldi Nagli;
Z/S „Rutki” īpašnieku Valdi Gailu-

mu;
biedrības „Pieaugušo attīstības 

projekts” aktīvisti Ingu Gruduli;
Brīvības ielas 1, Varakļānos, mājas 

apsaimniekotāju Jevgeniju Dudaru;
dziedošo Šminiņu ģimeni;
izpilddirektoru Māri Justu;

Attīstības nodaļas vadītāju Aiju 
Ščucku;

Murmastienes feldšerpunkta vadī-
tāju Valentīnu Veipu;

Stirnienes kora diriģentu Jāni Gru-
dulu

2. Apbalvot ar Pateicības raks-
tiem:

Varakļānu vidusskolas skolotāju 
Ievu Mozgu;

Varakļānu vidusskolas skolotāju 
Sandru Gruduli;

Varakļānu vidusskolas skolotāju 
Ilgu Krūmiņu;

Varakļānu mūzikas skolas skolo-
tāju Agniju Strūbergu;

Varakļānu pilsētas iedzīvotāju An-
tonu Dubinski;

Murmastienes pagasta kultūras 
darba organizatori Ritu Ivenkovu;

Murmastienes un Varakļānu pa-
gastu pārvalžu vadītāju Jāni Mozgu;

traktoristu Ivaru Vilkaušu;
Varakļānu novada muzeja darbi-

nieci Ļiļu Molčanovu;
Varakļānu pansionāta „Varavīk-

sne” darbinieci Veltu Onufrijevu;
Varakļānu PII „Sprīdītis” darbinieci 

Ilgu Šusti;
Varakļānu PII „Sprīdītis” darbinieci 

Janīnu Grāveli;
Stirnienes pamatskolas darbinieci 

Annu Erdmani;
Murmastienes pamatskolas darbi-

nieci Annu Zepu;
SIA „Varakļānu veselības aprūpes 

centrs” medicīnas māsu Anitu Zepu.
18. Par trīspusēju līguma pacien-

ta ievietošanai SIA „Varakļānu veselī-
bas aprūpes centrs” sociālajās gultās 
slēgšanu.

19. Par sociālās aprūpes mājās lī-
meņa maiņu.

20. Par Ziemassvētku dāvanām:
1. Noteikt, ka Varakļānu novada 

domes 27.08.2009. saistošo noteiku-
mu Nr. 4 „Par godalgām, naudas bal-
vām un materiālo palīdzību Varakļānu 
novadā” 2.4.1. punktā paredzētajām 
iedzīvotāju kategorijām vienas Zie-
massvētku dāvanas vērtība ir Ls 2,30 
(divi lati un 30 santīmi),

2. Papildus saistošajos noteiku-
mos paredzētajām iedzīvotāju kate-
gorijām – dāvanas pasniegt visiem Va-
rakļānu novada pirmsskolas vecuma 

bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi.

21. Par nekustamā īpašuma sada-
līšanu.

22. Par nekustamā īpašuma no-
saukuma maiņu.

23. Par adreses noteikšanu.
24. Par biedrības „Pieaugušo at-

tīstības projekts” projektu „Dzīvosim 
veselīgi”:

 Projekta „Dzīvosim veselīgi” reali-
zācijas gadījumā nodrošināt biedrībai 
„Pieaugušo attīstības projekts” līdzfi-
nansējumu līdz Ls 200,00 (divi simti) 
apmērā no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

25. Par numuru piešķiršanu paš-
valdības ceļiem.

26. Par līdzfinansējuma piešķir-
šanu biedrības „Pieaugušo attīstības 
projekts” dalībnieku braucienam uz 
Turciju.

 Piešķirt finansējumu Ls 300,00 
(trīs simti) kopsummā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem biedrības „Pieau-
gušo attīstības projekts” dalībnieču 
Staņislavas Počes un Lindas Gran-
dānes brauciena uz Turciju projekta 
„Senās pilsētas un to atspulgs mūs-
dienu pasaulē” ietvaros 22.11.2011. – 
26.11.2011. daļējai apmaksai.

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Turiet savu zemi ciet.

Zeme taisās projām iet.
Projām iet ar svešām kājām,
Prom ar šūpuļiem un mājām –
Turiet ciet.

Savu zemi paturēt –
Savas mātes valodiņu;
Valodiņa zemi tur,
Zeme tur valodiņu.

Nevaram – viens bez otra nevaram.
Vienam zūdot, otrs mirst;
Vienam otrā turoties,
Itneviens mūs neizšķirs.
  A. Eglītis
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Papildinās jaunsargu rindas

Lāčplēša dienā jau par tradīciju kļuvis 
lāpu gājiens uz Varakļānu kapiem, lai go-
dinātu kritušos cīnītājus. Arī šogad vairāk 
kā 200 skolēnu, skolotāju un vecāku no 
visa novada devās šajā gājienā.

Svinīgais gājiens Varakļānu Romas 
katoļu baznīcas mācītāja Vladislava La-
peļa un luterāņu mācītāja Reiņa Kulberga 
vadībā, Latvijas karogiem plandot, devās 
no pilsētiņas centra uz piemiņas vietu. 
Skolēnu un pilsētas iedzīvotāju rokās lā-
pas kā apliecinājums tam, ka mēs katrs 
esam savas dzimtenes aizstāvis un svēti 
pieminam tos, kas nežēloja savas dzīvī-
bas, lai mūsu valsts pastāvētu.

Svētbrīdī klātesošos uzrunāja Jaun-
sargu vienības vadītājs Oskars Kančs, 
atgādinot vēstures lappuses un to, ka 
jaunsardze māca savās sirdīs izjust pat-
riotismu pret Latviju. Jaunsargus un no-
vada iedzīvotājus svētkos sveica novada 
domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša. 
Sveču liesmas, kas mirgoja pie kapličas 
un pieminekļa, bija kā mūžības un svētu-
ma atgādinājums, ko papildināja mācītāji 
Reinis Kulbergs un Vladislavs Lapelis ar 
savām uzrunām. Latvijas valsts himna 
šajā svētvietā izskanēja kā tautas lūgšana 
par pagātni un nākotni.

Lai mīlētu savu zemi un savu tautu, 
nevajag daudz, tikai pašaizliedzīgu darbu 

Jaunsargu kustībai Varakļānu vi-
dusskolā un novadā ir dziļas tradīcijas. 
Ik gadu jaunsargu rindas papildinās ar 
jauniem dalībniekiem.

Tieši Lāčplēša dienā jaunsargi ar 
svinīgo solījumu saņem apliecības par 
piederību jauno Dzimtenes sargu rin-
dās.

Šogad jaunsargu apliecības saņē-
ma 32 skolēni un audzēkņi no Varakļānu 
vidusskolas 6. un 10. klases, kā arī Dek-
šāru pamatskolas un Barkavas AVS.

Ceremonija sākās ar jaunsargu ie-
maršēšanu kultūras nama zālē Oskara 
Kanča vadībā. Svinīgi tika atskaņota 
Valsts himna, vecāko grupu jaunsargi 
stāvēja goda sardzē pie Valsts karoga 
un vienības vimpeļa. Svinīgajā ceremo-
nijā piedalījās pārstāvis no zemessar-
dzes 25. kājnieku bataljona virsleitnants 
Uģis Jakubovskis, Varakļānu zemes-
sargi. Apsveikuma vārdus teica novada 
domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša, 
viņa novēlēja jaunsargiem „cēli nest sa-
vas dzimtenes, savas skolas, savas pil-
sētas vārdu”.

Skan svinīgais solījums: „Svinīgi 

Lāpu gājiens un svētbrīdis kapos

Jaunsargu kopbilde.

Jaunsargu godasardze.

un svētu ticību tam, ko darām! Un mēs 
varam, to apliecina sveču gaišās liesmas 
un apņēmība mūsu sejās.

Foto Sanda Ozoliņa

apsolu nežēlot savus 
spēkus un prātu labā-
kas dzīves veidošanai 
manas dzimtās ze-
mes un Latvijas tautas 
labā!”

Augsim Latvijai!
Noslēgumā jaun-

sargi noskatījās filmu 
„Gods kalpot Latvijai”.

Foto Sanda Ozoliņa

Sagatavošanās lāpu gājienam.

Svētbrīdis kapos.
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Kas dienas bijušās var 
pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas 
aizgājušo vietā,
Un gadi tad starp tām kā 
dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā 
laika siets.

15
Undis Sprūdžs
Ralfs Inķēns

18
Toms Ašmanis
Mārtiņš Latkovskis
Gunta Slūka
Zane Zaķe
Inga Gerasimova 

20
Intars Vēveris
Laimonis Lemps

25
Kristīne Dokāne
Dace Ščucka
Aleksandra Frolova
Elīna Pastare
Kristīne Pauniņa
Gatis Sprindžs
Edgars Strods

Fotomirkļi no pagasta svētkiem

Sirsnīgi sveicam novada novembra 
jubilārus!

30
Andris Madžuls
Vilis Bērziņš
Inga Gabriša
Lolita Skaba

35
Imants Krasts
Svetlana Opule
Līga Veipa

40
Vija Eiduka
Ilga Grudule
Sarmīte 
Solzemniece-Saleniece

45
Aina Kazāka
Juris Zeps
Arnis Barkāns
Sandra Grudule
Andris Pastars
Oskars Trops

50
Jānis Čevers
Arnolds Strods
Marija Budule
Jānis Bikovskis
Silvija Vērmane

55
Leons Leišs

60
Ņina Zepa
Antoņina Slavinska

65
Pēteris Gruduls
Anna Mestere
Valentīna Pelša

70
Leontīne Garanča
Valija Švarce
Leontīna Tuča

 
75
Valentīna Briška
Olīvija Pastare

80
Pēteris Mālnieks
Janina Mestere
Adelaida Mičule
Vincenta Rimša
Veronika Cakule
Jānis Indāns
Antons Strods

85
Monika Šakele

90
Tekla Vilkauša
Emīlija Kokina
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Ja skola ir lukturis, kas 
dāvā gaismu, tad skolotāja 
ir šī luktura liesmiņa.

Par „lukturu liesmiņām” 
droši var nodēvēt novembra 
jubilāres – atraktīvās Varakļānu 
vidusskolas skolotājas Ainu Ka-
zāku un Sandru Gruduli.

Sākotnēji Aina mācījās Stir-
nienes skolā, bet Sandra mācī-
bas apguva Varakļānu vidussko-
lā, taču pēc kāda laika, Sandras 
pamudināta, Aina pārgāja uz Va-
rakļānu vidusskolas sporta novir-
ziena klasi, ar ko arī aizsākās abu 
skolotāju kopīgais dzīvesstāsts...

Sarunā ar Sandru un Ainu 
valda neparasti pacilāta un po-
zitīva noskaņa. Abas skolotājas 
smejoties atzīst, ka tikai viņas 
zinot patieso iemeslu, kas mu-
dināja Ainu pāriet uz klasi, kurā 
mācījās Sandra. Izrādās „vaini-
nieki” esot bijuši klases simpā-
tiskie puiši.  Abas meitenes tolaik 
sēdējušas pēdējā solā un nereti 
esot uznākuši smieklu uzplūdi, 
taču, kā apgalvo Aina, kopumā 
abas esot bijušas nosvērtas un 
ļoti apzinīgas skolnieces, kuras 
nopietni izturējās pret mācību 
procesu un skolas dzīvi. Aktīvi 
piedalījušās arī dažādos sa-
biedriskos pasākumos. Kā jau 
sporta novirziena klasei piedie-
nas, abas meitenes aktīvi pie-
dalījušās dažādas sacensības, 
sporta treniņos, it sevišķi Aina. 
Sandrai ļoti patikušas dejas 
un viņa dziedājusi skolas korī 
un ansamblī. Aina bijusi sko-
las jauniešu līdere. Pateicoties 
atraktīvajai klases audzinātājai 
Rainai Rotkevičai, klase daudz 
ceļojusi pa toreizējām repub-
likām, pabijuši arī Maskavā un 
Ļeņingradā.

Studijas katra sākušas un beigušas 
savā augstskolā – Sandra Liepājas Peda-
goģiskajā institūtā izmācījās par sākum-
skolas skolotāju. Liepājā dziedāja korī 
„Atbalss” un prestižajā ansamblī „Līga”.  
Aina studēja ģeogrāfos LVU, kopā ar 
kursabiedriem daudz ceļoja. Ceļošana 
ir Aina dzīves neatņemama sastāvdaļa, 
gandrīz katru gadu kopā ar ģimeni viņa 
dodas kādā ceļojumā. Pagājušajā vasa-
rā ar dēlu Artūru pabija Norvēģijā.

Lai gan studiju gados Sandras un 

Meitenes no vienas klases

Ainas ceļi šķīrās, tomēr sakarus vienmēr 
esot uzturējušas, tāpēc draudzība nav 
izjukusi līdz pat šai dienai. 

Pēc studijām Aina atgriezās Varakļā-
nu vidusskolā, lai strādātu par ģeogrāfi-
jas skolotāju, viņu iemīļojuši jaunieši par 
dzīvesprieku, milzīgajām darba spējām, 
jaunu ideju īstenošanu, prasmi aizraut. 
Sandra pēc studijām strādāja Preiļos, 
bet tad atgriezās Varakļānos un māca 
mazajiem iepazīt pirmos burtiņus, ienirt 
skaitļu pasaulē. Viņa arī dejo un sporto. 
Joprojām lielā mīlestība ir dziesma, ir 

sieviešu kora „Dzelvērte” prezi-
dente.

Šajā brīdī saruna ievirzās 
mazliet nopietnākā rāmī...

Kādu brīdi iestājas klusums, 
un Aina ierunājas: „Sandra vien-
mēr ir bijusi kopā ar mani. Gan 
lustīgos, gan skumjos brīžos 
esmu saņēmusi atbalstu. Arī tad, 
kad kļuvām par kolēģēm Varakļā-
nu vidusskolā, nepameta sajūta, 
ka esam lielisks tandēms.”

Turpinot sarunu par drau-
dzības nozīmību, Sandra atbild : 
„Liela māka ir uzturēt draudzību, 
un es to novērtēju, taču mēs ne-
kad nejaucam personīgās lietas 
ar darbu. Ir jāmāk to nošķirt. Ār-
pus darba esam gājušas ne tikai 
uz teātriem un kocertiem, bet arī 
līmējušas tapetes, rakušas kar-
tupeļus, apēdušas visus Ainas 
dārza ķiršus un pat gājušas mak-
šķerēt.”

Dzimšanas dienu svinības 
Ainai un Sandrai vienmēr ir biju-
šas atmiņu vērtas. Sevišķi lielus 
pārsteigumus ir sagādājuši Vara-
kļānu vidusskolas kolēģi. Par iz-
domas bagātību sūdzēties nevar. 
Sandra ar smaidu sejā atceras, 
kā kādu rītu plkst. 7.30 atskanējis 
zvans pie durvīm. Atverot durvis, 
Sandru pārsteidzis milzīgais rožu 
pušķis vāzē, kas bijis veltījums no 
kolēģiem.

Arī Ainai ir ko atcerēties. 
Smejoties viņa apgalvo, ka uz ju-
bileju esot sarīkots vesels samits, 
kad ieradušies pārstāvji no Fran-
cijas, Ķīnas, Vācijas, utt. Katrs no 
šiem pārstāvjiem dāvinājis savai 
valstij raksturīgas, simboliskas 
dāvaniņas.

Pamazām noslēdzot saru-
nu, skaidri manāms tas, cik dzī-
vespriecīgas un atvērtas ir abas 
„vienas klases meitenes”. Ieru-

nājoties par jubilejām, Aina un Sandra 
smejas un atbild: „Mēs nekad nekaut-
rējamies atklāt gadus. Svinēsim ļoti lielu 
jubileju. Šā gada novembrī mums kopā 
paliks 90”.

Vēlējums jubilārēm – 
Nevajag daudz, 
Pavisam maz, 
Pavisam nieku, 
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku...

Sanda Mālniece

Aina Kazāka un Sandra Grudule.

No kreisās Aina, klasesbiedrs Ģirts, Sandra 
9. klases izlaidumā.
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80
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Adelaida Mičule
Vincenta Rimša
Veronika Cakule
Jānis Indāns
Antons Strods

85
Monika Šakele

90
Tekla Vilkauša
Emīlija Kokina
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Prīceigō dīna Stērnīnē
Stērnīnes vyduceitī storp Teiču 

tymsnejū dyuksnōju, Varakļōnu saulrītā 
myrdzūšim klānim, Atašīnes septeņstoru 
vīraksni, Seiļukolna Garū pūru i Rudzātu 
augleigim teirumim, vyduceitī storp sōr-
tim dīvnoma tūrņim i senejū skūlas āku, 
pi boltajim muižys vōrtim parka kūkūs 
īsaslēpīs sērms, mozs i mīļš tautasnoms. 

Tys ir vacais muižas vystu klāvs, kas 
uzcalts 1886. godā, lelas pōrbyuves pī-
dzeivōjis pēckarā 1946. godā, kod te 
īreikōja skūlu, vālōk ilgus godus  beja 
bibliotēka i klubs. I tagad, kod āka svin 
sovu 125 jubilejas godu, ir  pīdzeivōts 
milzeigs remonts. Muižas kompleksā 
atjaunoti centrālī vōrti, izbruģāts pībrau-
camais ceļš, gōjēju celeņi, stōvlaukumi 
pi ākom, izgaismots parks. Šei ir breiniš-

Rudens ir bagāts – pilns rosīgiem 
darbiem – ar gatavošanos Valsts svēt-
kiem, ikdienas mācību darbu, skolēnu un 
darbinieku rudens talku Stirnienes parkā. 
Skolēni izspēlēja bleibleitu sacensības 
skolotāja I. Grāmatnieka vadībā, Mārtiņ-
dienā bija lielais rudens tirgus – ar saim-
niecībā noderīgām lietām un brīnumgar-
diem pīrāgiem, sulīgām kūciņām, krauk-
šķīgiem cepumiem, saldām vafelēm un 
daždažādiem kārumiem. Vecāko klašu 
skolēni 11. novembrī devās uz Kapinie-
ku kapiem, lai ar piemiņas brīdi godinā-
tu Latvijas Lāčplēša ordeņa kavalierus. 
Nedēļa izskanēja ar bērnu piedalīšanos 
tautasnama atvēršanas koncertā. 15. no-
vembrī uz kopīgu pasākumu, kas veltīts 
Latvijai dzimšanas dienai, ciemos brauca 
Varakļānu novada pirmskolas bērni. Jau 
devīto gadu novembra beigās svinēsim 
mūzikas aizbildnes sv. Cecīlijas dienu ar 
latgaliešu un garīgo dziesmu koncertu.

Stirnienes skolas vēstis

ķeiga dōvona Stērnīnes ļaudim, vysam 
Varakļōnu nūvodam i vysai Latvijai. 

Ar pašdarbnīku i skūlas bārnu kon-
certu prīceigi otkol atsōkam kultūras ak-
tivitātes Stērnīnes tautasnoma telpōs i ai-

cynojam uz pasōkumim myusu skaistajā 
i omuleigajā mōjūklī. 

Nu sirds pasateicūs Varakļōnu nūvo-
da pašvaldeibai i vysim, vysim, vysim 
lobajim un breinišķeigajim cylvākim, kuri 

vysdažaidōkajūs veidūs atbalsteja i palei-
dzēja lelajūs dorbūs.

Daudz laimes, Tāvzeme!

Stērnīnes Īva
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24. novembrī plkst. 16.00
Varakļānu kultūras namā

Muzikāla pasaka pēc H. K. Andersena 

„Princese uz zirņa”
Šī klasiskā, visiem labi zināmā pa-

saka jaunajā iestudējumā iegūs atšķirīgu 
interpretāciju. 

...Princis, kurš ļoti gribēja precēties, 
apceļo puspasaules līgavas meklējumos. 
Viņš apmeklē dažādus galmus, piedzīvo 
pārbaudījumus un nokļūst traģikomiskās 
situācijās – gan Francijas galma bale-
ta stundā, gan kaimiņvalsts galmā, kur 
mēģinās sasmīdināt princesi Ņesmejanu 
(Nesmejīti), gan Venēcijas karnevālā.

Mīļi aicinām līdzsekot un līdzdarbo-
ties īstās līgavas meklējumos un, kas zin, 
varbūt kopīgiem spēkiem Princim izdo-
sies satikt savu Princesi...

Izrādes režisore – Dita Balčus
Komponists – Valts Pūce
Horeogrāfe – Ieva Ozoliņa
Aktieri un mūziķi – Krišjānis Salmiņš, 

Kristiāna Balčus, Zane Meldere, Enriko 
Avots, Aīda Ozoliņa, Egija Silāre, Elizabe-
te Balčus.

Tālrunis uzziņām 29240684
IEEJA  – Ls 1,50 un Ls 2,-

26. novembrī plkst. 15.00 
Stirnienes tautasnamā 

mūziķu aizbildnei 

sv. Cecīlijai veltīts koncerts

18. novembrī plkst.12.00
Varakļānu kultūras namā

Valsts svētku koncerts

„Sajūti Latviju!”
Koncertā piedalās: 

Varakļānu kultūras nama senioru sievie-
šu vokālais ansamblis „Sidrablāses” un 

sieviešu koris „Dzelvērte”, 
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” audzēkņi, Varakļānu mūzikas 

skolas kapela, vijoļu ansamblis, 
vokālais ansamblis un marimbas solisti

Retorisks jautājums. Taču šoreiz ne-
runāsim par to, cik dienas cilvēks var iztikt 
bez ūdens vai kurš dzīvnieks visilgāk var 
izdzīvot bez valgmes, bet gan par pavi-
sam prozaiskām lietām tepat – mūsu Lat-
vijā, Varakļānos.

Uz mirkli mēģiniet iedomāties, kā tas 
būtu, ja jūsu mājās nav ūdens – no rīta 
nomazgāties nevarat, tējas vai kafijas krū-
zi uztaisīt nav iespējams, ar ko lai mazgā 
veļu, istabu, traukus, kā lai uzvāra pusdie-
nas? 

Izrādās, ka šādos neapskaužamos 
apstākļos Krustpils ielā 29b dzīvo mūsu 
pilsētiņas iedzīvotāja Antoņina Sipoviča 
jau 20 gadus.

Sākās pavisam prozaiski. Tajā tālajā 
senatnē, kad Rīgas ielas 61 daudzdzī-
vokļu namā vēl darbojās SPEC PMK, ar 
ūdeni no dziļurbuma tika apgādāta gan 
šī daudzdzīvokļu māja, gan Krustpils ie-
las nami, taču tad iestādi slēdza, un visi 
palika bez ūdens, jo dziļurbuma aku at-
slēdza. Lielās mājas iedzīvotāji viens pēc 
otra atstāja savus dzīvokļus, jo cik tad ilgi 
var dzīvot bez ūdens. Krustpils ielas iedzī-
votāji palika, un ūdens tika nests no kai-
miņu akām, vasarā ar pielāgotiem bērnu 
ratiņiem, ziemā – ar ragaviņām. Un tā 20 
gadus... Lai varētu nomazgāties vannā, 
jādodas pie radiem.

Šā gada maijā sirmā kundze saspa-
rojās un iedzīvotāju sapulcē pastāstīja par 
savām bēdām. Un tika sadzirdēta. Nova-
da domes pārstāvji solīja, ka ūdens būs. 
Tas bija maijā.

Pienāca jūnijs, un sākās riņķa dancis 
no kabineta uz kabinetu domes ēkā. Jā-
saka, ka Antoņina Sipoviča nav no tiem 
cilvēkiem, kurš mīl šādu nodarbi. Katrs 
gājiens uz domi viņai prasīja milzīgu pie-
spiešanos, taču, ja solīts, tad varbūt bei-
dzot tomēr beigsies viņas mocības. Tā 
no kabineta uz kabinetu, ne JĀ, ne NĒ, 
VAJAG PADOMĀT....

Beidzot saule iespīd pensionāres pa-
galmā – ierodas divi vīri „speciālisti” no 
SIA „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
(tautā saukts KUK). Tiek meklēta vieta, 
kur izdevīgāk rakt, paliek pie varianta, ka 
akai jābūt starp abām blakus esošajām 
viendzīvokļu komunālajām mājām. Sākas 
rakšana, izrok apmēram 2,5m dziļumā. 
Atbrauc priekšnieks, liek aizbērt, lētāk bū-
šot pieslēgties pie vecā dziļurbuma, vēlāk 
izrādās, ka tas atrodas uz privātas zemes 
un tāpēc izmantot nevar (tas nekas, ka tur 
viss gadiem ilgi aizaudzis ar zāli un krū-
miem). Turpinās akas rakšana pie žoga. 
Atved grodu, to ieliek.  21. augustā atveda 
arī stabus, caurules, skrūves... Pastrādā, 
pastrādā atpūšas... Šķiet, ka visvairāk jā-
strādā pašai Antoņinai, kā ne kā katru ne-

Cik ilgi var dzīvot bez ūdens?

dēļu no pagalma jāaizvāc maiss ar tukšo 
taru.

Pienāk augusta vidus. Sākas akas 
kalšana, atved ūdens konteineru. Jēgas 
nekādas. Lūst inventārs, motori, saplīst 
blīves, bojājas elektropadeve. Tā visu au-
gustu un septembri – paurbj, paurbj, at-
pūšas. Septembra beigās aizvelk piekabi 
ar konteineru, salasa inventāru, atslēgas, 
izvelk no iesāktās akas visas caurules, un 
strādnieki pazūd. Kas viņiem – priekšnieks 
divus mēnešus minimālo algu ir apsolījis, 
laiks beidzies. Bet ūdens kā nav, tā nav.

Oktobrī ierodas citi vīri, pamazām sāk 
urbināties ar gluži arhaiskiem paņēmie-
niem, griežot sviru, cerībā, ka izurbsies 
cauri granīta gabaliem.

Ir jau pienācis novembris. Dienā, kad 
aizgāju apskatīt dižo būvi, pensionāre 
priecīgi stāstīja, ka no rīta atkal redzējusi 
strādniekus. Gāju projām pēcpusdienā, 
bet no darba rūķiem ne miņas...

No solījumiem paēdis nebūsi, arī 
ūdens pats no sevis netecēs. Vai tiešām 
mūsdienās cilvēkam jādzīvo bez ūdens 
un pus gada laikā nevar izrakt aku? Ja 
prasītu kādam svešiniekam – neticētu. Iz-
rādās, ka var!

Sirmās pensionāres bēdas uzklausīja 
Aina Jaunzeme

Foto – A. Jaunzeme

Dīvkolpōjumu kōrteiba Varakļānūs 
2011. g. novembrī

20.11. – III MIENEŠA SVĀTDĪNA – 

Kristus karaļa svātki
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00, kristaceļš
Rūžukrūņi dzīd: Asnīnes, Ļodānu, Lakta, 
Sūļagola s.t. (Kolekte teik vōkta goreigō 

seminara vajadzeibom)

27.11. – IV MIENEŠA – 

I Adventa svātdīna
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00

Rūžukrūņi dzīd: Garvacainīku un Čeveru s.t.
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Salidojums Murmastienes pamatskolā
Atgriešanās savā bērnības skolā... 

Satraukums, prieks, bailes un saviļņo-
jums vienlaicīgi. Tik ļoti gribētos visu at-
rast tāpat kā bija... kā bija toreiz, kad es 
pats šeit mācījos. Un tomēr, ir liels prieks 
redzēt, kā viss mainījies, attīstījies un piln-
veidojies.

22. oktobra vakars... Mūsu skolā tiek 
svinēta 45 gadu jubileja. Murmastienes 
pamatskolas klases un gaiteņus piepil-
da absolventu, viesu, bijušo un esošo 
darbinieku soļi un čalas. Gaiteņa sienas 
rotā neskaitāmas fotogrāfijas un absol-
ventu darbi. Katrs cenšas saskatīt kādu 
atmiņu par sevi un saviem laikabiedriem. 
Priecīga satikšanās. Satikšanās, lai celtu, 
nevis meklētu kļūdas un neizdošanos, 
jo visi esam atgriezušies mājās. Ar kādu 
sajūsmu tiek uztverts tik bieži nīstais un 
sen nedzirdētais skolas zvans! Tas aicina 
pulcēties zālē. 

Skanot skolas himnai, Murmastienes 
pamatskolas zālē ienāk skolotāji un viņu 
skolēni. Tik dažādas paaudzes ir kopā... 
tajā pašā sporta zālē, kur aizvadīti daudzi 
svarīgi mūsu dzīves brīži. Mūsu pirmais 
zvans... mūsu pēdējais zvans... mūsu iz-
laidums... izlaiduma balle... varbūt arī pir-
mais kritiens un uzvara... Un, ziniet? Šādā 
brīdī aktu zāles trūkums mūsu skolā šķiet 
priekšrocība, nevis trūkums.

Pagātne nepārtraukti mijas ar ta-
gadni. Skolas zvanu iezvana klātesošais 
vecākais absolvents kopā ar šodienas 
pirmklasnieci. Skolu sveikt ieradušies ab-
solventi, bijušie darbinieki un kolēģi no 
citām skolām. Skaisti redzēt un dzirdēt, 
kā dejo un dzied skolas skolēni. Tikpat 
skaisti redzēt, kā skolā iesākto turpina nu 
jau bijušie absolventi – dziedot dziesmas, 
spēlējot dažādus mūzikas instrumentus 
un dejojot tautiskās dejas. Dažu klašu 
absolventi ir sagatavojuši aizkustinošu 
apsveikumu saviem mīļajiem skolotājiem. 
No skolotāju teiktā tiek uztverts katrs 
vārds. 

Noslēgumā visi klātesošie vienojas 
kopīgā dziesmā un nu jau ar jaunu sparu 
absolventi dodas uz klasēm, lai satiktos, 
izrunātos, izdziedātos, smietos un atcerē-
tos, lai smeltos spēku dzīves ikdienai. Ar 
ovācijām klasēs tiek sagaidīti skolotāji. Un 
ir jūtams, kā notrīs viņu sirds, uzlūkojot 
savus lielos „bērnus”. Tik savādi apjaust, 
ka ir taču kāds, kurš par tevi ik pa laikam 
atceras, padomā un sūta laba vēlējumus, 
kāds, kuram rūp, lai tava dzīve būtu izde-
vusies, lai tu nebaidītos kļūdīties un vien-
mēr sākt no jauna, kāds, kurš vienmēr ir 
un paliks... tavs skolotājs. 

Sirsnīgs paldies visiem skolas dar-
biniekiem, skolotājiem, skolēniem un 

visiem labvēļiem par iespēju satikties. 
Paldies katram absolventam, kas cēlās 
un devās ceļā. Gluži kā asinsķermenīši 
esam pabijuši dzīves sirdī, lai dotos tā-

lāk..., lai atkal atgrieztos.
Ilze Zepa,

  Murmastienes pamatskolas  
absolvente un skolotāja 
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Veido izpratni par energoefektivitāti
Jau pavasarī nodibinājums „Lubānas 

mitrāja kompleksa fonds” sadarbībā ar 
SIA „Energocilvēks” aizsāka realizēt Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sēto projektu “Energoefektivitātes popu-
larizēšana izglītības iestādēs Vidzemē”, 
kura ietvaros Madonas apkārtnes skolēni 
un skolotāji tiek informēti par energoefek-
tivitāti. Šobrīd projekts turpinās un tiks 
realizēts līdz rudens beigām. 

Projekta mērķis ir veicināt Vidzemes 
izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par 
energoefektivitāti, enerģijas patēriņa ie-
tekmi uz klimata pārmaiņām pasaulē un 
enerģijas taupīšanu ikdienā. 

Tā aktivitātēs iesaistījušās 10 skolas 
– Madonas pilsētas 1. vidusskola, Mado-
nas pilsētas 2. vidusskola, Madonas Valsts 
ģimnāzija, Ļaudonas, Ērgļu, Cesvaines, 
Lubānas, Varakļānu vidusskolas, Barkavas 
arodvidusskola, Ērgļu arodvidusskola.

Šo skolu audzēkņi piedalās interaktī-
vā lekciju ciklā par energoresursu izman-
tošanu, to ietekmi uz klimata pārmaiņām, 
energoefektivitātes pasākumiem un al-
ternatīvo enerģētiku, kurā tiek iztirzātas 
sekojošas tēmas – enerģijas patēriņa 
ietekme uz klimata pārmaiņām pasau-
lē, enerģijas taupīšana mājsaimniecībā, 
energoefektivitātes pasākumi un tehnolo-
ģijas ražošanā un sabiedriskajā sektorā, 

alternatīvo enerģijas avotu izmantošana, 
praktiskie pasākumi enerģijas taupīšanā. 
Projekta ietvaros skolēni saņem informa-
tīvas grāmatzīmes, kas atgādina par lie-
tām, ko katrs var izdarīt ikdienā, lai sama-
zinātu enerģijas patēriņu un tā ietekmi uz 
klimata pārmaiņām pasaulē.  

Izstrādātā programma sniedz pado-
mus, kā efektīvāk izmantot enerģiju, un 
veicina izpratni par energoefektivitāti. Tās 
autors un interaktīvā lekciju cikla vadī-

tājs ir SIA „Energocilvēks” valdes locek-
lis, inženierzinātņu maģistrs Ivars Pelšs. 
Lektors jauniešiem liek aizdomāties par 
tēmas aktualitāti, un projekta autori sagai-
da, ka rezultātā katrs tā dalībnieks ikdienā 
apzināsies enerģijas taupīšanas nozīmi, 
uzvedīsies atbildīgi pret dabu un arī citus 
mudinās rīkoties videi draudzīgi.

Mairita Zvanberga,
SIA „Energocilvēks” projektu vadītāja

Visiem zināms, ka latvieši ir lielākie 
hokeja fani par savu komandu. Par to 
pārliecinājāmies arī klātienē, kad 31. ok-
tobrī apmeklējām vienu no spēlēm arē-

Hokeja fani

nā „Rīga”. Uz hokeja spēli devāmies lielā 
pulkā – Dekšāru pamatskolas skolēni un 
Varakļānu vidusskolas 6. un 11. kl. Pirms 
tam tika izgatavoti dažādi plakāti un at-

ribūtika. Paldies Dekšāru skolotājai Ilzei 
Valeniecei par milzīgo darbu, lai varētu 
aizvest uz spēli vairāk kā 60 līdzjutējus.
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Jauniešu projektiem desmit gadi

Lai skan Varakļānos!

Mazliet tramīgi, ar lielām gaidām 
un cerībām, pozitīvām emocijām un 
ārkārtīgi skanīgi – tā 5. novembrī Va-
rakļānu kultūras namā jau ceturto reizi 
norisinājās Varakļānu novada bērnu 
un jauniešu mūzikas svētki „Lai skan 
Varakļānos!”.  

Pasākumu atklāja pagājušā gada 
skatītāju simpātijas ieguvējs Armīns 
Apeins. Koncertā piedalījās Gundars 
Vigulis, Amanda Vingre, Ērika Kanča, 
Enita Šminiņa un Paula Jukšinska, Dei-
vija Zepa, Sanita Strode, Jānis Zeps 
un Kalvis Mālnieks. Katrs no viņiem 
bija īpašs, talantīgs un dāvāja sev un 
skatītājiem jaukus mirkļus, izpildot 
gan latviešu, gan ārzemju mūziku, kā 
arī pašsacerētus skaņdarbus. Vienmēr 
ir jauki apzināties, ka tev apkārt ir tik 
daudz talantīgu cilvēku, kuri dara to, 
kas viņiem patīk, un šis koncerts deva 
tādu iespēju katram, kurš ieradās.

Pasākumu vadīja brāļi Puncuļi, 
kuri kopā ar koncerta dalībniekiem iz-
veidoja prieka pilnu noskaņu ikvienam 
pasākuma apmeklētājam – mazliet 
smīdinot, mazliet liekot būt nopietniem 

un neviltoti smaidot.
Dalībniekus vērtēja ne tikai skatītā-

ji, bet arī koncerta atbalstītāji. Par A/S 
Swedbank simpātiju kļuva Gundars 
Vigulis, BTA Apdrošināšanas balva 
pienācās Deivijai Zepa, Amanda Vin-
gre ieguva „Ziedu dārzs” balvu, savu-
kārt, par SIA Lekon veikala „mini top” 
simpātiju kļuva Ērika Kanča. Pasāku-
mu atbalstīja arī SIA JILLS, SIA Antaris 
„Saules veikals” un Varakļānu novada 
pašvaldība. Savas simpātijas noteica 
arī duets Inga un Normunds, tās pie-
nācās koncerta vienīgajam duetam 

– Sanitai Strodei un Jānim Zepam. 
Vairākumam skatītāju iepatikās Ērikas 
Kančas uzstāšanās, tāpēc tieši viņa ie-
guva skatītāju simpātiju balvu.

Varakļānu novada bērnu un jau-
niešu mūzikas svētki „Lai skan Va-
rakļānos!” ir lieliska tradīcija, kura 
sagādā prieku ikvienam, kurš ļaujas 
burvībai – nav svarīgi, vai tu esi solists, 
spēlē kādu mūzikas instrumentu vai 
vienkārši atnāc paklausīties. Sajūta 
jebkurā gadījumā ir kā svētkos!

Māra Uzuliņa
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Stāstnieku konkurss

No 22. līdz 24. oktobrim Varakļā-
nu vidusskolā norisinājās „Jauniešu 
iniciatīvas projekta par sociālo iekļau-
šanu rakstīšanas sesija”. Sesijas mēr-
ķis bija uzrakstīt un iesniegt jauniešu 
iniciatīvas projektu programmā „Jau-
natne darbībā” un tas tika veiksmīgi 
sasniegts. Projekts iekļauj sevī ko-
munikāciju un tūri pa bērnu namiem 
un SOS ciematiem, kā arī labdarības 

Jauniešu iniciatīvas projekta par sociālo iekļaušanu rakstīšanas sesija
festivālu. Projekta tapšanā piedalījās 
jaunieši no Varakļāniem, Kocēniem, 
Nīcas, Jēkabpils un Pļaviņām, kuri 
piedalījušies programmas „Jaunatne 
darbībā” organizētajās jauniešu inicia-
tīvas projektu apmācības „Palaid savu 
ideju!”. Projekts ir iesniegts „Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentū-
rā” un tiek izskatīts. Ceram un ticam, 
ka tas tiks apstiprināts un vasarā va-

rēsim patiesi iepriecināt bērnu namu 
bērnus un jauniešus!

Pateicamies par atbalstu Z/s „Gab-
riši” Varakļānu veterinārajai aptiekai, 
SIA MEIERS veikalam „Ziedu Dārzs”, 
SIA JM Slat, SIA Lekon veikalam „mini 
top”, Varakļānu pirmsskolas izglītības 
iestādei “Sprīdītis”, kā arī Varakļānu 
novada pašvaldībai.

Valsts izglītības satura centrs sa-
darbībā ar Rīgas Latviešu biedrības 
Folkloras komisiju, folkloras un māks-
las institūtu, novadu bērnu un jauniešu 
folkloras kopu koordinatoriem ik gadu 
Latvijā rīko stāstnieku konkursu „Teci, 
teci valodiņa”.

Šāds konkurss notika arī Varakļā-
nu vidusskolā, kurā piedalījās 23 skolē-
ni no 2. līdz 12. klasei.

Jaunie stāstnieki stāstīja sev tuvās 
latviešu tautas pasakas. Atraisīti, ieintri-
ģējoši skanēja pasakas par dažādiem 
dzīvniekiem, to dabu, par cilvēku sadzī-
vi un notikumiem. Šajā konkursā varē-
jām dzirdēt arī pasakas latgaliski.

Žūrijas komisija – Varakļānu kultū-
ras nama folkloras kopas vadītāja Kris-
tīne Strode, skolotājas Aina Jaunzeme, 
Aija Caune, Lilija Čerņecova – ar lielu 
atbildības sajūtu izvērtēja dalībnieku 
sniegumu un uz reģionālo konkursu tika 
nolemts sūtīt labākos no labākajiem: 

Kristapu Vingri (12. kl.), Jāni Strodu (7. 
kl.) Rihardu Pastaru (4. kl.) un Melāniju 
Paulu Upmali (3. kl.). 

Vidzemes augstienes novada kon-
kurss notika 12. novembrī Madonā.

A. Jaunzemes teksts un foto

28. novembrī risinājās Zemkopības 
ministrijas rīkotā konkursa „Mūsu ma-
zais pārgājiens” noslēguma pasākums, 
kas notika Mežaparka estrādes telpās. 
Varakļānu vidusskolas 10. klases ko-
manda bija devusies saņemt atzinības 
rakstu par iegūto 1. vietu vidusskolu 
grupā, ko pasniedza rakstnieks un 
publicists E. Hānbergs un Zemkopības 
ministrijas pārstāvji. Konkursam kopā 
bija iesūtīti 147 kolektīvu darbi. Pēc 
apbalvošanas bija iespēja piedalīties 
izzinošās darbnīcās, brīvdabas meža 
spēlēs, koka ripu zāģēšanā un kopā ar 
arboristiem rāpties kokos.

Annija Strode

Mūsu mazais pārgājiens

Konkursa uzvarētājas, no kreisās – 
Līga Stafecka, Annija Strode, Zane 

Zalužinska, Daiga Sondore.
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Jubilejas gads muzejā

 Grāfs Jans Mihaels Borhs 
(1753 – 1811).

Gadam abi gali balti, vidus krā-
sainos un raibos toņos. Tāpat arī 
muzejam – šā gada sākums bija 
balts un cerību pilns. Raibais vidu-
cis sākās ar pavasara atnākšanu un 
tūrisma sezonas sākšanos. Šis gada 
posms prasīja no muzeja personā-
la daudz dažādu aktivitāšu un lielu 
darba ieguldījumu. Pirmkārt, pava-
sara saules staros viss ir redzams 

„Staņislāde”

Polijas karalis Staņislavs Augusts II 
Poņatovskis (A. Mencela zīmējums).

J. M. Borhs. Poēma par Polijas 
karaļa Staņislava II varonīgo 

izglābšanos. 1791.

„Es apdziedu šo laikmetu un slavu, 
un šausmas
Jā, es vērtēju mana karaļa likteni”
  [J. M .Borhs]

2011. gada 3. novembrī apritēja 
300 gadi kopš notikumiem, kas risi-
nājušies saistībā ar J. M. Borha mili-
tāro darbību Polijā.

Tālajā 1771. gada 3. novembrī 
Lietuvas kājnieku gvardes kapteinis 
Jans Mihaels Borhs ir Polijas karaļa 
miesassardzē Varšavā, un, aizstāvē-
dams karali, konfederātu sazvērnieku 
uzbrukuma laikā tika sašauts (doku-
mentālas liecības par Borha ievaino-
šanu vēl nav atrastas). J. M. Borhs 
izpelnījās ārkārtēju Polijas karaļa uz-
ticību un labvēlību, saņēma paaug-
stinājumus un apbalvojumus. 1776. 
gadā Staņislavs Augusts II paaugsti-
na Borhu par huzāru pulkvedi. Viņam 
tika uzticēti diplomātiski uzdevumi. J. 
M. Borhs intensīvi sarakstījies ar Sta-
ņislavu Augustu II un uzskatījis to par 
izglītota un humāna valdnieka ideālu, 
izjuzdams pret karali dziļu cieņu.

Šim notikumam J. M. Borhs ir uz-
rakstījis poēmu „Poēma par Polijas 
karaļa Staņislava II varonīgo izglābša-
nos”. Iespiesta 1791. gadā, Varšavā. 
J. M. Borhs poēmas 10 dziedājumos 
apdzejo Polijas karaļvaru, skumst par 
šķelšanos, krīt izmisumā par nācijas 
likteņiem un apliecina padevību kara-
lim Staņislavam Augustam II Poņatov-
skim. 

Ir saglabājies nostāsts, ka svēt-
kos Varakļānu pils parkā tikuši uzvesti 
„Staņislādes” fragmenti un rādītas ai-
nas par sazvērnieku uzbrukumu kara-
lim un karaļa izglābšanu.

Pastāv vēsturiskas liecības par 

ar saviem pavalstniekiem, kur atzī-
mējuši valsts svētkus.

Latvija 18. novembrī mēs svinam 
savas valsts dzimšanas dienu. 13. 
novembrī arī Polijas valsts atzīmē 
savu Neatkarības dienu. Katru gadu 
Polijas valstsvīri viesojas kādā no Lat-
gales pilsētām, kas veicina savstar-
pēju projektu realizāciju. Šogad Dau-
gavpils Poļu biedrība organizē plašu 
pasākumu un uzņem Polijas valdības 
pārstāvjus šo svētku atzīmēšanai. 
Pamatojoties uz augstāk minētajiem 
vēsturiskajiem faktiem, mēs varētu 
pamēģināt nodibināt kontaktus un 
rast sadarbības iespējas ar Polijas 
valsti.  

Materiālu no Varakļānu Novada 
muzeja arhīva apkopoja T. Korsaka

un krīt acīs daudz vairāk kā rudens 
pelēkajās dienās, un tas nozīmē, ka 
ir jāsasparojas ikvienam muzeja dar-
biniekam, pildot savus darba pienā-
kumus, lai pienācīgi varētu uzņemt 
muzeja apmeklētājus. 

Visu gadu muzejā ir apskatāmas 
pastāvīgās ekspozīcijas par novada 
kultūrvēsturi. Pavasara sākumā mu-
zejā bija skatāmas divas amatnieku 

izstādes – varakļānieša Jura Krasta 
pinumi un preilēnieša Antona Salīša 
no klūdziņām veidotas dekoratīvās 
gleznas .

Lielākais pavasara pasākums 
bija „Muzeju nakts”, kura tēma šo-
gad bija „Kaimiņi”. Muzeja ievēro-
jamākais kaimiņš vienmēr ir bijusi 
vidusskola. Tāpēc paralēli tika orga-
nizēta tematiskā izstāde „Varakļānu 

to, ka Polijas karalis Staņislavs II 
Poņatovskis ir viesojies Varakļānu pilī 
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ģimnāzijai un vidusskolai – 90”, kurā 
bija apkopoti materiāli par skolas 
dzīvi un absolventiem no 1921. līdz 
1960. gadam. 14. maijā visu dienu 
un naktī muzejs aicināja apmeklē-
tājus, kā arī bijušos skolas absol-
ventus apmeklēt muzejā iekārtotās 
izstādes, uz tikšanos ar bijušajiem 
skolasbiedriem, noslēgumā izbaudīt 
muzeju nakts spociskos piedzīvoju-
mus un noslēguma balli.

Jūlijā muzejs labprāt piedalījās 
novada svētkos, atvēlot savas telpas 
un jauko pils gaisotni jaundzimušo 
bērnu un to vecāku sumināšanai, kā 
arī vienmēr atsaucīgo un izpalīdzīgo 
pensionāru atpūtas pēcpusdienai.

Augustā muzeja apmeklētāji tika 
aicināti uz brīvmākslinieces Ligitas 
Stafeckas pirmo personālizstādi, 
kurā bija apskatāmi gan zīmēti, gan 
gleznoti portreti, klusā daba un da-
žādi floristikas darbu veidojumi. 

Iestājoties zeltainajam rudenim, 
piedāvājam gleznu izstādi no mu-
zeja krājuma „Pretī rudenim”. Šajā 
izstādē ir apkopoti gleznotāja un 
dzejnieka, bijušā novadnieka Kon-
stantīna Broka akvareļi un eļļas dar-
bi. Izstāde ir krāsaina un dzīvesprie-
cīga. Visas izstādes un pasākumus 
muzeja darbinieces organizē un ie-
kārto pašas. 

Pāri visam pasākumu klāstam 
nenogurstoši tiek uzņemti dažādi 
muzeja apmeklētāji un viesi. Muzej-
nieka darbs prasa labas komunikā-
cijas spējas ar sabiedrību. Darbi-
niekam jābūt atsaucīgam, laipnam 
un novada vēsturi zinošam, kā arī 
enerģiskam, lai apmeklētājam ras-
tos labs kopējais iespaids. Šovasar 
muzejā viesojās dažādi apmeklētā-
ji, ar kuriem bija jāsazinās ne tikai 
latviski, bet  arī vāciski, angliski vai 
krieviski.

Visu laiku nepārtraukti muzejs 
nodarbojas ar muzeja krājuma pa-
pildināšanu. Dažādi eksponāti mu-
zejā nokļūst gan dāvinājumu, gan 
iepirkumu, gan no citām iestādēm 
ieguvumu veidā. Katru dienu notiek 
šo eksponātu atlase, aprakstīšana 
un sistematizācija. Pie šī pedantiskā 
darba cītīgi, ar lielu atbildības sajūtu 
strādā krājuma glabātāja Liļa Mol-
čanova. Jāpiezīmē, ka Liļa muzeja 
darbu ir apguvusi piecu gadu laikā 
pašmācības ceļā un to veic ļoti aug-

stā kvalitātē.  
Šovasar mums bija lieliska iespē-

ja doties triju dienu zinātniski pētnie-
ciskajā ekspedīcijā uz Ukrainu un ie-
gūt daudzus materiālus no grāfa J. M. 
Borha arhīva, kurš glabājas Ukrainas 
Nacionālajā zinātņu bibliotēkā. Par 
iespēju nokļūt Ukrainā mums jāsaka 
liels paldies Varakļānu novada do-
mes izpilddirektoram Mārim Justam. 
Par piekļūšanu arhīva materiāliem 
– Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 
direktorei Ventai Kocerei un bibliote-

kārei Aijai Taimiņai, kā arī Ukrainas 
Nacionālās zinātņu bibliotēkas vadī-
bai un darbiniekiem. Šajā J. M. Borha 
arhīvā, kurš Pirmā Pasaules kara laikā 
tika izvests uz Ļvovu, glabājas 165 lie-
tas, kurās iekšā ir vēl simtiem doku-
mentu un liecību, inventāra grāmatas 
par Borhu īpašumiem no 1680-tajiem 
gadiem, grāfa Jana Mihaela Borha 
sarakste ar sievu Eleonoru Borhu un 
saviem vecākiem, dokumenti par ar-
hitekta Vinčenco Mazotti dzimtu u.c. 

Liļa Molčanova.

Malkas skaldīšana.

turpinājums 14. lpp.
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Protams, visu arhīvu trijās dienās ne-
bija iespējams apgūt, bet diezgan ie-
vērojamu materiālu klāstu esam iegu-
vuši. Šobrīd muzejā notiek šo iegūto 
liecību sagrupēšana un izpēte. Izpē-
tes darbs notiek lēnām, jo dokumenti 
ir latīņu, itāļu, franču, poļu un krievu 
valodā. Šie dokumenti ir vislielākais 
ieguvums muzeja 10 gadu pastāvē-
šanas laikā, un tiem ir neaprakstāma 
vērtība. 

Pārmaiņas ir skārušas arī muze-
jā strādājošos darbiniekus. Lai cik 
dīvaini tas nebūtu, taču strādājošo 
„rotācija” šogad ir kā vēl nekad. Pa-
vasarī darbā tika pieņemts remont-
strādnieks, bet vasaras otrajā pusē 
sakarā ar dzīvesvietas maiņu viņš 
uzteica darbu. Tūrisma informācijas 
centrā arī nomainījās darbiniece, jo 
arī mums jāveicina demogrāfiskais 
stāvoklis valstī. Jāsaka, ka muzeja 
darbs ir ļoti specifisks, kas prasa 
lielu rūpību, pacietību un pedantis-
kumu. Muzejā strādājošajam daudz 
jādomā, jālasa, jāanalizē un jāmāk 
atšķirt svarīgāko no nesvarīgākā. Tā-
pēc tas var daudziem nepatikt, likties 
garlaicīgs. Tikai pašam pastrādājot 
un izbaudot muzeja darba augļus, 
saprotam, ko nozīmē muzeja darbs 
pa īstam, bieži vien apjaušot to, ka 
šis darbs nav priekš manis. Rudens 
atnāca ar jaunu konkursu amata 
vakancei „Dokumentu sistēmu va-
dītājs”. Atkal tas būs laiks, kad jau-
najam darbiniekam jāapgūst muzeja 
darba skola, jāiekļaujas kolektīvā, 
jākomunicē ar apmeklētājiem. Kā 
tam veiksies un vai patiks strādāt ar 
atdevi un entuziasmu, to rādīs laiks.

Sadarbībā ar Barkavas arodvi-
dusskolu šoruden esam ieguvuši di-
vus praktikantus, kuri muzejā apgūst 
zināšanas tūrisma jomā. Viņi pēta 
Varakļānu novada dabas objektus, 
lai nākotnē tur varētu izveidot jaukas 
tūrisma un atpūtas vietas. Daudzi cil-
vēki nesaprot un brīnās, ko gan mu-
zeja darbinieki tur dara, kad beidzas 
tūrisma sezona? Ja kāds vēlas to 
zināt, tad tiek laipni aicināts uz mu-
zeju, un mēs labprāt izstāstīsim un 
izrādīsim visu, ar ko nodarbojamies 
tad, kad mums nav apmeklētāju.

Visu raibo gada posmu esam 
centušies labiekārtot muzeja apkārt-
ni – stādot puķes, ravējot un pļaujot 
zāli. Muzeja apkārtnes teritorija ir ļoti 

liela, tāpēc arī darbs ir jāiegulda pa-
matīgs un neatlaidīgs. Šajos darbos 
cītīgi ir strādājuši daudzi nodarbinātie 
„astoņdesmitlatnieki”. Liels paldies 
par skaisto puķu dobju un apkārtnes 
uzturēšanu kārtībā jāsaka Initai Tipai-
nei, Allai Klimakovai, kā arī pārējām 
izpalīdzēm, kuras strādāja pie muze-
ja teritorijas sakopšanas. Arī malkas 
sagatavošana šovasar prasīja milzīgu 
darbu. Sagriezti un saskaldīti ir vairāk 
kā 100 m3 malkas. Par šo milzīgo 
darbu muzejs saka paldies Aivaram 
Līpiņam, Ivaram Mesteram un viņa 

strādniekiem – Andrejam Petrovskim, 
Aivaram Garančam, Antonam Suha-
čevam u.c. palīgiem.

Šis bija neliels ieskats muzeja ju-
bilejas gadā (muzejs dibināts 2001. 
gada 30. janvārī). Gada raibais 
posms tuvojas noslēgumam cerībā, 
ka tā beigas būs baltas un Jaunais 
nāks svētīgs ar jauniem un centī-
giem strādniekiem, vēsturiskiem un 
nozīmīgiem jaunieguvumiem.

Teksts un foto – T. Korsaka
Varakļānu Novada muzeja vadītāja 

Ļvovas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Reto grāmatu nodaļā, Pirmais 
no kreisās Daugavpils Universitātes docents Dr. hist. Kaspars Kļaviņš, LU 

Akadēmiskās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Aija Taimiņa, sēž Terese Kor-
saka – Varakļānu novada muzeja vadītāja, Linda Grandāne – dokumentu 

sistēmu vadītāja
Foto – Irina Kačur

Zālāja appļaušana.

turpinājums no 13. lpp.



„VARAKĻõNĪTS” 2011. gada novembris 15

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz padomiņu prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aiz-
ejot.

Pa rudens zelta lapu pa-
klāju no tālā Lapmežciema uz 
dārgo dzimto pusi – Varakļā-
niem – uz mūža mājām liktenis 
atveda mūsu Vladislavu Sale-
nieku.

Nodzīvots skaists, darbīgs 
mūžs, vairāku gadu desmitu 
garumā strādājot gan kā Vara-
kļānu pilsētas izpildkomitejas 
priekšsēdētājam, gan Varakļā-
nu patērētāju biedrības valdes 
priekšsēdētājam. Viņš vienmēr 
bija saskarsmē ar cilvēkiem.

Vladislavs Salenieks prata 
ikvienam pirmajā vietā kā gal-
venās vērtības likt godīgumu, 
patiesumu, labestību, sirsnī-
bu. Saprašanās ar cilvēkiem 
bija viņa dzīves mērķis darba 
uzvaru, atzinības un labklājī-
bas radīšanai kolektīvā. Un tas 

Vladislavs Salenieks
 1927. gada 9. maijs – 2011. gada 20. oktobris

19. gadsimtā Latgalē tikuši veik-
ti vairāki botāniskie pētījumi. Sēlijas 
austrumdaļas un Latgales dienvid-
daļas floras izpētes devums bijis ļoti 
ražīgs. Šeit gandrīz visa gadsimta 
garumā krustojušies vairāku izcilu 
Latvijas botāniķu ceļi. Viens no izci-
lākajiem Latvijas un it īpaši Latgales 
botāniķiem bija EDUARDS LĒMA-
NIS, dzimis 1841. g. 2. jūlijā Rīgā. 
1858. gadā 17 gadus vecais ģimnā-
zijas priekšpēdējās klases audzēknis 
veica nozīmīgus pētījumus Ilūkstes 
apriņķī. Vienā no izbraucieniem ap-
meklēja arī Krāslavu. 1860. gadā pēc 
ģimnāzijas pabeigšanas E. Lēmanis 
iestājās Tērbatas Universitātē, taču 
materiālu apsvērumu dēļ izvēlējās 
studēt medicīnu, nevis bioloģiju. 

1866. gadā E. Lēmanis absol-
vēja universitāti un jau kā brīvi prak-
tizējošs ārsts apmetās uz dzīvi Va-

Izcilais botāniķis Eduards Lēmanis (1841–1902)
rakļānos, kur vienlaicīgi varēja sākt 
arī savu lielo Latgales floras izpētes 
darbu. Te 1872. gadā viņš apprecē-
jās un jau 1874. gadā pārcēlās dzīvot 
uz tuvējo apriņķa pilsētu Rēzekni. Va-
rakļānos E. Lēmanis nostrādājis par 
ārstu no 1866. – 1874. gadam vecajā 
zviedru kara laika Lazaretē (saukta 
par Lazarku), kura bijusi pirmā slim-
nīca lauku apvidū Livonijas zemē. To 
grāfs Borhs iekārtojis kara algotņu un 
muižas ļaužu ārstēšanai. 

Septiņpadsmit gadu garumā no 
1866. līdz 1882. gadam E. Lēmaņa 
veiktie Latgales floras pētījumi bija 
galvenokārt nejauši, un tie tika veikti 
dodoties ārsta vizītēs un pastaigās. 
Sākot ar 1882. gadu, E. Lēmaņa 
veiktie pētījumi kļuva arvien intensī-
vāki un mērķtiecīgāki. Viņš sāka veikt 
regulāras ekskursijas visos virzienos 
ap Rēzekni, dzelzceļa līniju stacijām 

veiksmīgi tika arī sasniegts.
Mīlestība uz ziediem un 

to selekcijas darbs palīdzēja 
atpūsties, rast jaunas idejas, 
radīt ko jaunu rītdienai.

Liels paldies mūsu cienīja-
majam priekšniekam par kopā 
nostrādātajiem gadiem, par to, 
ka retu reizi tikām sabārti, bet 
tūlīt atradās vārdi, lai mierinā-
tu. Paldies par vienkāršību un 
cilvēcību, par padomu, ko devi 
grūtos brīžos, paldies, ka Tu 
biji...

Aizlidoja gājputni, nobira 
kokiem lapas, noziedēja pu-
ķes... Pavasarī tas viss atgrie-
zīsies, tik vien par Vladislavu 
Salenieku varakļāniešu un viņa 
līdzgaitnieku sirdīs atgādinās 
visgaišākās un neaizmirsta-
mās atmiņas.

Skumjās – bijušie darbi-
nieki Varakļānu patērētāju 

biedrībā
Foto V. Salenieks

un daudzu muižu centriem. Plašie un 
ilggadīgie E. Lēmaņa Latgales floras 
pētījumi 1895. gadā tika apkopoti un 
izdoti viņa apjomīgajā „Latgales un 
kaimiņapgabalu florā”. Tajā minētas 
1338 augu sugas, kā arī 767 varietā-
tes, 183 formas un 146 savvaļā pār-
gājušas augu sugas, kas kopumā 
sastāda 2434 taksonus. E. Lēmanis 
miris 1902. gada 18. maijā Rēzeknē. 
Mūsdienās E. Lēmaņa „Latgales un 
kaimiņapgabalu flora” joprojām kal-
po par nozīmīgu izziņas avotu dau-
dziem botāniķiem.

Avots: U. Suško – 
„19. gs. botāniskie pētījumi 

Dienvidaustrumlatvijā”, 
Latvijas Botāniķu biedrības 

mājas lapa: http://botanika.sapnis.
com/2009/05/19-gadsimta-botanis-

kie-petijumi-dienvidaustrumlatvija/ 
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Ar autora vārdu, segvārdu vai 
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mus rakstus redakcija nepieņem.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu izgata-
vošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdie-
nās un katra mēneša 2. svētdienā 

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Dziedi skaļi, leci augsti,
Nesot dēlu istabā.
Lai puisītis dižs izaugtu,
Gudru ņemtu padomiņu.

    Sirsnīgi sveicam
Jeļenu Baikovu un 
       Oļegu Pavlovu ar 
              dēla Ritvara 
     piedzimšanu!

Gudru ņemtu padomiņu.

 ar 
Ritvara

Lai Jūs vienmēr ilgotos 
pacelties spārnos,
Lai vilinošs liekas debesīm 
mākoņu zelts
Un kā nieks liekas tas grūtums,
Kas ejot ir jāpārvar.

Daudz radošu domu, milzīgu 
gribasspēku un nenogurstošu 

darbaprieku, stipru veselību un 
labus cilvēkus apkārt 

vēlam
Ainai KAZĀKAI

Sandrai GRUDULEI
Ievai MOZGAI

nozīmīgā dzīves jubilejā!
Varakļānu vidusskolas skolotāji un 

skolēni

Mirdz mūžs ar to,
Ko citiem atdot proti –
Vēl pieder Tev joprojām raiti soļi
Un sapņu pilna, mīļa, laba sirds.
Lai līst pār Tevi laimes zelta 
lietus,
Ik mūža gads kad prom ar 
dzērvēm iet.

Vislabākie novēlējumi 
Valentīnai BRIŠKAI 

dzimšanas dienā!
Bijušie kolēģi Varakļānu vidusskolā

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām 
līdzjūtību piederīgajiem par 
OKTOBRĪ MIRUŠIEM:

Marija Prohina – 85 
Ludis Zīraks – 67

Mirdzumu acīs un mirdzumu 
dvēselē,
Veselību pašai un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un 
laiku rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un 
lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus 
blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un 
mīlestību pret sauli aiz loga...

Sveicieni un vislabākie vēlējumi
Valentīnai BRIŠKAI skaistajā 

dzīves jubilejā!
Brišku, Upenieku, Mozgu, 

Karpovu ģimenes

Tu jau nekur neaizej – 
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu – vējā un saulē,
Tu – savējo sirdīs.
Tie Tevi neaizmirsīs.

Visdziļākā līdzjūtība 
sievai Lidijai, meitai Sibillai, 
brālim Oļģertam un visiem 
tuviniekiem, mīļo, gādīgo, 

sirsnīgo Vladislavu Salenieku 
mūžībā pavadot.

Varakļānu patērētāju biedrības 
bijušo darbinieku vārdā – 

Vija Eiduka

Pārdod sausu saskaldītu malku.
Iespējama piegāde.

Kravas cena ar piegādi – 
Ls 80,00

T. 26563524

Pārdod 2-istabu privatizētu 
dzīvokli Varakļānos.

T. 25946067; 29951244


