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Jauno skolas gadu uzsākot
Varakļānu novadā
Varakļānu novadā jauno mācību
gadu uzsāka Stirnienes pamatskola,
Murmastienes pamatskola, Varakļānu vidusskola. Varakļānu novadā pirmsskolas
izglītību bērnudārzā „Sprīdītis” apgūs 54
mazie Varakļānu novada bērni. Muzikālos
un mākslinieciskos talantus Varakļānu
novada jaunā paaudze attīstīs Varakļānu
Mūzikas un mākslas skolā. 1. klasē novada skolās mācības uzsāka 37 skolēni.
Kopā novada skolās visās izglītības pakāpēs mācīsies 406 skolēni.
Skolas jaunajam mācību gadam
sagatavotas, izremontēti un renovēti mācību kabineti. Pašvaldība kopā ar valsts
finansējumu ir nodrošinājusi mācību un
metodisko literatūru, darba burtnīcas.
Ar dažādu projektu palīdzību skolas
atjaunojušas spēļu un rotaļu laukumus:
Stirnienes pamatskolā ar ESF un Varakļānu novada līdzekļiem izveidots pirmskolas un 1. – 4. kl. rotaļu un spēļu laukums.
Murmastienes pamatskolā ar LADa projekta atbalstu renovēts basketbola un volejbola laukums, iegādāts sporta inventārs; ar Sorosa fonda atbalstu iekārtots
pirmskolas rotaļu laukums.
Uz Varakļānu viduskolas sporta bāzes visā vasaras garumā notika basketbola un futbola sporta nometnes novada
un valsts mērogā.
Jaunums Varakļānu vidusskolā –
10. kl. skolēniem mācību firma „BUTS”
piedāvā apgūt profesionālo arodizglītību
uz pašvaldības interešu izglītības bāzes,
iegūstot kvalifikāciju „apdares darbu
meistars”, „šuvējs”.
Šis jauninājums varētu būt interesants katram, kurš vēlas līdz ar vidējo
izglītību iegūt praktiskas iemaņas un kvalifikāciju specialitātē.
Lai vienotos kopīgiem mērķiem izglītības jomā, 30. augustā Varakļānu
vidusskolas telpās notika Varakļānu novada pedagogu augusta konferencepārdomas, uzdevumi, jaunumi, vēlējumi
2013./2014. m.g.
Konferenci vadīja Varakļānu vidus-

1. septembris Varakļānu vidusskolā – uzstājas pirmklasnieki.
skolas direktors Juris Daleckis.
Novada pedagogus sveica Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris
Justs, uzsverot, ka katrs izglītojamais no
pirmskolnieka līdz vidusskolēnam novadā ir ļoti nozīmīgs. Varakļānu novada dome
atbalsta izglītošanās
procesu arī praktiski,
skolas un pirmskola
ir apgādātas ar visiem
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem,
ir brīvā zupa, transports, tiek atbalstītas
daudzveidīgās novada skolēnu ārpusstundu aktivitātes.
Sveicienus un situācijas analīzi kolēģiem vēlēja Murmastienes pamatskolas
direktore Ingūna Pelse, Stirnienes pamatskolas direktore Rita Pelša, pirmskolas
izglītības iestādes vadītāja Ilga Mestere,
Mūzikas un mākslas skolas pārstāve Agnija Strūberga.
Pedagogi uzklausīja policijas vecāko
inspektoru Māri Lindānu un novada sociālā dienesta vadītāju Ainu Kanču, kuri
raksturoja situāciju novadā, un ieteica
vēlamos problēmrisinājumus.
Varakļānu vidusskolas direktors Juris

...vīzija ir nākotnes
redzējums, ko skola vēlas
sasniegt...

Uz pirmo stundu.
Daleckis uzsvēra aktuālo izglītības jomā,
analizējot jaunos MK noteikumus, kas
nosaka mācību un audzināšanas darba
organizāciju un mācību procesa norisi.
Varakļānu vidusskolas ārpusklases
darba organizatore Aina Kazāka pastāstīja par pasākuma cikla „Mana Latvija” norisi novadā un galvenajiem uzdevumiem
pilsoniskajā audzināšanā, sagaidot Latvijas Republikas 95. gadadienu.
Skolas darbības stratēģiskos pamatus nosaka skolas misija, vērtības un vīzija.
Turpinājums 3. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada
domes ārkārtas sēde
2013. gada 22. augustā
Nr. 14

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Varakļānu novada muzeja – pils ēkai”.
2. Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes tautas nama
ēkai”.
3. Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes pamatskolas
internāta ēkai”.
4. Par 30.05.2013. lēmuma Nr.
8.18 „Par finansiālu atbalstu Boļeslava
Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanai” atcelšanu.

Varakļānu novada
domes sēde
2013. gada 29. augustā
Nr. 15
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Varakļānu novada vēlēšanu
komisijas izveidošanu
1. Izveidot Varakļānu novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt par Varakļānu novada
vēlēšanu komisijas locekļiem:
2.1. Eviju Suhačevu;
2.2. Sanitu Svalbu;
2.3. Ēriku Zeimulu;
2.4. Indru Balodi;
2.5. Līgu Sondori;
2.6. Aiju Ščucku;
2.7. Guntu Āboliņu.
3. Iekļaut Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
3.1. Ingu Gruduli.
2. Par izmaiņām jauniešu centra
„Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā.

3. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.
1. Piešķirt vienreizēju materiālo
palīdzību skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu novada administratīvās
teritorijas vispārizglītojošās skolas
skolēnam, kurš 2013. gada septembrī
uzsāk mācības 1. klasē, izsniedzot dāvanu karti Ls 10,00 vērtībā.
4. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs
2013./2014. mācību gada I semestrī.
1. 2013./2014. mācību gada I semestrī nodrošināt visiem Varakļānu
novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem bezmaksas ēdināšanu ar
zupu Ls 0,25 vērtībā vienu reizi dienā.
2. Bezmaksas zupas un brīvpusdienu izdevumus segt no sociālajai
palīdzībai paredzētajiem pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
3. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – Varakļānu novada
vispārizglītojošo skolu skolēniem (papildus bezmaksas zupai), un pirmsskolas izglītības iestāžu 5 – 6-gadīgajiem bērniem – uz vecāku iesnieguma
pamata apmaksāt brīvpusdienas 0,35
Ls/dienā.
4. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – citu novadu arodskolu
audzēkņiem – uz vecāku iesnieguma
pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz
0,60 Ls/dienā.
5. Apstiprināt vecāku maksu par
ēdināšanu:
5.1. pusdienas Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – Ls 0,35 dienā;
5.2. launags Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – Ls 0,20 dienā;
5.3. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai
Murmastienes pamatskolā Ls 0,60
dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,10;
pusdienas – Ls 0,40;
launags – Ls 0,10;
5.4. Varakļānu PII „Sprīdītis”
Ls 0,85 dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,20;
pusdienas – Ls 0,45;
launags – Ls 0,20.
6. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Stirnienes pamatskolas internātā
– Ls 0,80 dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,25;
launags – Ls 0,20;
vakariņas – Ls 0,35.

6.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas internātā ir 50% apmērā no
pilnās cenas.
5. Par zemes nomu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
7. Par adreses noteikšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Strautiņi” sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Gulbīši” sadalīšanu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
11. Par pašvaldībai piederošas
ēkas Dārzu ielā 3, Varakļānos, nojaukšanu.
12. Par nojaucamās dzīvojamās
mājas Dārzu ielā 3, Varakļānos, īrnieku izmitināšanu.
13. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
16. Par precizētās Varakļānu novada attīstības programmas 2013. –
2020. gadam apstiprināšanu.
17. Par SIA „Raibais Asaris” kafejnīcas darbības uzsākšanu.
18. Par akcizēto preču mazumtirdzniecības atļauju.

Varakļānu novada
domes sēde
2013. gada 2. septembrī
Nr. 16
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par apbalvošanu ar Atzinības
rakstu.
Izskatot Varakļānu vidusskolas direktora J. Dalecka iesniegto priekšlikumu par atzinības izteikšanu skolotājai
Alevtinai Kondratjevai par radošu un
kvalitatīvu darbu skolēnu izglītošanā
un sekmīgu sagatavošanu centralizētajiem eksāmeniem un sakarā ar 60
gadu jubileju, Varakļānu novada dome,
NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Atzinības rakstu par
radošu un kvalitatīvu darbu skolēnu
izglītošanā un sekmīgu sagatavošanu
centralizētajiem eksāmeniem bijušo
Varakļānu vidusskolas skolotāju Alevtinu Kondratjevu.
Lietvedības nodaļas vadītāja
I. Broka
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Turpinājums no 1. lpp.

Apzinoties skolas misiju, mēs atbildam uz jautājumu: „Kas mēs esam šobrīd?”
Vērtības raksturo skolā esošās attiecības, uzvedības principus un saskarsmes kultūru.
Vīzija ir kā nākotnes redzējums, ko
skola vēlas sasniegt. Vīzija fokusējas uz
nākotni. Tas ir spilgts, idealizēts uz nākotni vērsts redzējums. Vīzija atbild uz
jautājumu: „Uz kurieni mēs dodamies?”
Tāpēc katrai novada izglītības iestādei
būtu jāatrod savs īpašais piedāvājums
un nākotnes vīzija, lai piesaistītu skolēnus.
Piedaloties IAC tālākizglītības kursu īstenotajā programmā „Metodiskais
darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos”, guvu daudzas atziņas par izglītošanos 21. gadsimtā. Situāciju izglītības
laukā mūsdienās raksturo britu skolotāja Heidija H. Džeikobsa :
„Es bieži domāju, vai daudzi skolēni nejūtas kā ceļotāji laika mašīnā, kad
viņi no rītiem ienāk pa skolas durvīm. Vai
viņi, pārkāpjot skolas slieksni, nesajūtas
kā nokļuvuši pagājušā gadsimta 80-tajos gados, bet pēcpusdienā, izejot no
skolas, atgriežas atpakaļ.”
21. gadsimta skolēnam nepieciešama jauna izglītība.
Skolēna motivācijas trūkums un
bieži vien arī neiesaistīšanās atspoguļo
izglītības sistēmas nespēju savienot saturu ar reālas dzīves pieredzi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, arī atbilstīgi sociālām un

ekonomikas vajadzībām, ne tikai skolēna vēlmēm. Ir nepieciešams pārdomāt
nozīmi un pielietojumu it visam, kas tiek
mācīts. Ir jārada lielāks līdzsvars starp
konceptuālo un praktisko. Piemēram,
vai trigonometriju nevajadzētu aizvietot
ar statistikas mācību? Vai nevajadzētu
par obligātiem priekšmetiem izvirzīt tādas disciplīnas kā personīgās finanses,
saskarsme, uzņēmējdarbība. Kāda ir
mākslas loma izglītībā, un vai to varētu
izmantot, lai veicinātu radošumu citos
priekšmetos?
Mūsdienu skolēnam jāapgūst augstākas pakāpes prasmes, piemēram, tādas kā radošums, kritiskā domāšana,
komunikācija, sadarbība un citas, ir nepieciešamas, lai būtu iespējams pielietot
iegūtās zināšanas un veiksmīgi strādāt.
Tomēr mācību programma jau tagad ir
pārblīvēta ar saturu, tāpēc stundu laikā
ir ļoti grūti iegūt noteiktas, ar zināšanām
saistītas prasmes. Mācību gada laikā
tam atliek maz iespēju.
Mūsdienās nepieciešams, lai jaunais cilvēks sekmīgi reaģētu uz pasaules
izaicinājumiem. Jo komplicētāka kļūst
ikdiena, jo vairāk tiek novērtētas adaptēšanās spējas, neatlaidība, elastīgums,
taisnīgums, ētika.
Globālās pārmaiņas, kas bieži tiek
sauktas par „21. gadsimta prasmju” kustību, palīdz pavirzīt skolas tuvāk tādiem
mācīšanas modeļiem, kas labāk sagatavo skolēnus veiksmīgai mācību apgūšanai, darbam un dzīvei.
Skolēni pakāpeniski koncentrēsies
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uz 21. gadsimta iemaņu un zināšanu apgūšanu, spējot reaģēt reālās situācijās,
nevis tikai iemācoties mācību grāmatās
iegūstamos faktus un formulas. Tas palielinās radošuma un inovāciju līmeni, tas
nodrošinās labāku prasmju apguvi, tādējādi radot labākas darba vietas, labāku
sabiedrību un, visbeidzot, labāku dzīvi.
Jaunā situācija prasa arī citu pedagoģisko stratēģiju un reālo darbību.
Lai izprastu un iekļautos 21. gs.
procesos, skolotājam pašam jāmainās,
jāpilnveido zināšanas par globālo pasauli, starpkultūru jautājumiem, jauno
mācāmajā priekšmetā, psiholoģijā un
pedagoģijā. Lai inovatīvi un radoši varētu izmantot digitālos mācību līdzekļus,
jāpilnveido tehnoloģiju prasmes.
Mūsdienu pedagogam jāattīsta arī
daudzveidīgas personības iezīmes un
vērtības: empātija, uzskats, ka visi bērni var mācīties, apņemšanās strādāt ar
katra bērna potenciālu, attieksme pret
dažādību kā vērtību, profesionālā un vispārcilvēciskā ētika, sociālā un emocionālā inteliģence.
Šodien pasaule aicina uz Izglītošanās mūža garumā skolēnus, vecākus un
skolotājus.
Jaunais mācību gads nāk ar jauniem uzdevumiem un jaunām cerībām
katram izglītības procesā iesaistītajam.
Lai pietiek enerģijas un radošuma īstenot visu iecerēto!
Anita Saleniece
Varakļānu novada izglītības darba speciāliste
Foto Aina Jaunzeme

Varakļānu novada skolu absolventu tālākās gaitas
Stirnienes pamatskola
9. klasi beidza 3 audzēkņi.
1 – mācās Rudzātu vidusskolā,
1- mācās Ogres valsts tehnikumā
1 – strādā mājās.
Murmastienes pamatskola
9. klasi beidza 9 skolēni.
1– mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,
2 – mācās Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikumā,
1 – mācās Preiļu profesionālajā
vidusskolā,
2 – mācās Rēzeknes Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā,
1 – mācās Madonas ģimnāzijā,
1 – mācās Cēsu profesionālajā vidusskolā,
1 – mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā.
Varakļānu vidusskolas
9. klasi beidza 23 skolēni.
16 skolēni turpina mācības Varakļānu
vidusskolas 10. klasē,

1 – mācās Rīgas celtniecības koledžā.
10. klasē mācās 2 skolēni
no Dekšāru un Sīļukalna pamatskolas.
Varakļānu vidusskola
12. klasi beidza 28 skolēni.
3 – absolventi mācās RTU,
2 – mācās LLU,
4 – mācās Rēzeknes Augstskolā,
2 – Biznesa vadības koledžā,
3 – LU,
1 – Kultūras koledžā,
3 – Daugavpils Universitātē,
3 – LLA,
2 – Jēkabpils Agrobiznesa ko-

2 – skolēni mācās Malnavas koledžā,
1 – mācās Viļānu profesionālajā tehnikumā,
1 – mācās Jaungulbenes tehnikumā,
1 – mācās Rīgas profesionālajā vidusskolā,
1 – mācās Jēkabpils valsts ģimnāzijā,

ledžā,
1 – Rīgas 1. medicīnas koledžā,
1 – Valsts robežsardzes koledžā,
1 – Nacionālo Bruņoto spēku Kājnieku
skolā Alūksnē,
2 – uzsākuši darba gaitas.
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Lai cik liels ir pavasaris dabā,
Tas zūd, rudens salnām atnākot.
Dzīves pavasari sirdī glabā
Un nekādas salnas neskars to.

Sirsnīgi sveicam
septembra jubilārus
novadā!
60
Pēteris Ikaunieks
15
Sigita Upīte
Amanda
Dzērvīte
Ralfs Paklons
Jānis Pastars
Laura Prusakova
Diāna Truhina

40
Mārīte Bernāne
Anete Bindmane
Elmārs Grudulis

25
Ritvars Brizga
Mārtiņš Bukovskis
Ilze Gailīte
45
Ineta Gailīte
Jānis Sondors
Sergejs Kuļepovs
50
30
Tatjana Belašova
18
Arta Bistrova
Elizabete Bikovska
Līga Piļpuka
Artūrs Bistrovs
Aivars Lipskis
Igors Stepanovs Irina Frolova
Roswitha Schaefere
Egija Tīriņa
Ilona Ragause
Inga Strode
Zane Zalužinska Kaspars Sondors
Andrejs Strods
Kristīne Upmale
20
Aļesja Ušakova
55
Agnese Gabriša
Jānis Bārbals
Didzis
35
Jānis Eiduks
Miķelsons
Raitis Badūns
Janīna Grudule
Sintija Stafecka Guntis Šķēls
Elza Rimša
Lauris Strods
Sarmīte
Margarita Tselmans
Airita Vintiša
Gasparenoka
Aivars Zeps

65
Marija Kivriņa
70
Rasma Skangale
Veronika Vaikevica
Paulīna Zalāne
75
Emīlija AnčevaGrandāne
Jūlija Solzemniece
80
Broņislava Mocāne
Genovefa Salmane
85
Tekla Dilbeka
Visvaldis Hofmanis
90
Augusts Veips
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Kas jauns DzKU
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji interesējas, ar ko nodarbojas SIA „DzKU“; par to izprašņāju
uzņēmuma valdes locekli ILMĀRU BASANKOVIČU.
Kas jauns Dzīvokļu komunālā uzņēmuma darbā? Kā
veicas ar namu siltināšanas
projektiem?
Jāsaka, ka ir veiksmīgi parakstīti līgumi ar LIAA par Kosmonautu ielas 13. un 15. nama
siltināšanas pasākumu un tātad
nepieciešamais finansējuma atbalsts ir piešķirts.
Cik liels šis finansējuma
atbalsts ir?
Finansējuma atbalsts piešķirams atbilstoši MK noteikumiem, bet ne lielāks
kā 50% no projekta izmaksas. Precīzi šo
skaitli nevaru nosaukt, jo reāli tas nav ieskaitīts kontā. Jāsaprot, ka šī nauda tiks izlietota par veiktajiem darbiem. Atbalstāmā
summa varētu būt tuvu ap 250 000 latu,
tātad šāds atbalsts tiks sniegts no EIROPAS šo namu iedzīvotājiem.
Vai ir sācies celtniecības materiālu
iepirkšanas konkurss?
Pašreiz darbojamies pie iepirkuma. Ir
nosūtīts iepirkuma plāns, un nu izstrādājam iepirkuma specifikāciju. Ar siltināšanu
paspējām pēdējā brīdī, jo īsi pirms jūlija
mēneša beigām šis finansējuma atbalsts
tika slēgts. Tātad tās varbūt ir pēdējās mājas, kuras tiks siltinātas ar Eiropas atbalstu.
Paskaidrojiet, lūdzu, tuvāk, ko nozīmē „iepirkuma specifikācija”?
Iepirkuma specifikācija nosaka konkrēto materiālu tehniskos rādītājus. Tā
ir siltuma vadītspēja siltināšanas materiālam, apmetumam – cietības un kārtas
biezuma rādītāji, prasības pret siltuma
pievadošo tīklu caurulēm un visi citi specifiski dati, kuri nosaka darbos noteikto
materiālu kvalitāti. Jāsaka, ka projektā
ietverto materiālu dažādība ir ļoti liela un
jo precīzāk tiks noteikta šī specifikācija, jo
atbilstīgāk varēsim vērtēt būvnieka paveik-

projekta slīpēšana neizvērsīsies
divu gadu garumā.
Vai šajā gadā vēl līdz jaunajai apkures sezonai tiks veikti
katlu māju remonti?
Ir pieņemts projekts, kura ietvaros tiks uzstādīti siltuma skaitītāji. Nebūtu pareizi pašreiz pašiem
likt siltuma skaitītājus un maksāt
par tiem bargu naudu. Vidēji siltuma skaitītājs uz vienu namu izmaksā Ls 2000. Kāpēc to darīt par
šādu naudu, ja pusi dos Eiropa?
Tātad uz vietas nestāvam – lai arī
Daudzdzīvokļu nams pirms renovācijas.
lēni, bet uz priekšu dodamies.
Ko vēl Jūs gribētu pateikt
tos darbus un prasīt kvalitatīva gala rezulvarakļāniešiem?
tāta iznākumu.
Pilsētā sāk sirot zaglēni. Viņu guvums
Vai domāts par siltuma zuduma sanav liels, jo pārdot nozagto var par nieka
mazināšanu?
santīmiem, bet nodarītais posts ir liels.
Vēl ļoti svarīgs notikums bija 31. jūlijā,
Tika nozagts auto vedēja sakabes mehākad iesniedzām jaunu projekta pieteikunisms. Lai to iegādātos, ir jāiegulda laiks
mu katlu mājas un siltumtrašu renovācijai.
un līdzekļi. Taču, nododot lūžņos, par to
Šis projekts ir ļoti nozīmīgs māju siltuma
var dabūt labi ja 3 lati; var to pārdot kāapgādē, jo paredz siltuma trašu renovācidam no Varakļānos esošajiem auto veju un jaunu trašu izbūvi, ka arī katlu mājas
dēju īpašniekiem. Man tika nozagta auto
nelielu rekonstrukciju ar triju apkures katlu
radio un ritenis. Guvums zagļiem tikai par
uzstādīšanu. Rezultātā būs par vienu katlu
riteni labi ja Ls 10, radio nulle, jo tam ir
māju mazāk un klāt nāks jauns klients –
nepieciešams kods. Turklāt, demontējot
skola. Tātad varētu būt mazākas izmaksas
radio, ir sabojāta auto instalācija. Rezultrašu zudumos un personāla izmaksās.
tātā guvums ir sīkums ar radītajiem zauTas viss nes līdzi samazinājumu siltuma
dējumiem. Zagļi nezagtu, ja nebūtu, kur
ražošanas izmaksās, bet pats galvenais
pārdot iegūto. Nav daudz Varakļānos auto
– drošību un stabilitāti pašā siltuma apgāvedēju un droši vien sakabes mehānisms
des sistēmā. Par šā projekta realizēšanu
par lētu naudu nonāks kāda auto vedēja
lielākais paldies jāsaka Mārim Justam,
īpašumā. Radio arī tiks piedāvāta kādam
kurš ar savu enerģisku rīcību un kolektīva
Renault auto īpašniekam. Gribas aicināt
saliedēšanas spējām panāca projekta izsnepirkt zagtas lietas, jo jau rīt pats pircējs
trādi un iesniegšanu tā izskatīšanai LIAA
un zagļu atbalstītājs var tikt apzagts. Mūsu
īsā laikā. Ceru, ka projekts tiks atbalstīts,
mazpilsēta ir bijusi viena no tīrākajām pilun Varakļāni varēs lepoties ar jaunu sakārsētām Latvijā, turēsim to tādu arī šodien.
totu siltuma apgādes sistēmu.
Bet garnadžiem ieteiktu atgriezt zagtās
Tas ir vērienīgs projekts. Cik ilgā
mantas īpašniekiem un ne tikai man, jo
laikā tas tiktu veikts, ja LIAA to akceptas galu galā nav tā vērts, lai nonāktu aptētu jau šogad?
cietinājumā vai pakļautu briesmām savu
Esam saņēmuši LIAA atbildi par diveselību.
viem projektiem, ko iesniedzām. Abiem ir
Paldies par interviju. Lai viss izdopiešķirti identitātes numuri, tātad tas norādas, kā iecerēts!
da, ka neesam noraidīti. Projektu varētu
Rita Liuke
sākt realizēt nākošgad, ja tikai atkal kāda

Augusta krusta ceļš
Rit deviņdesmitais dzīves gads stiprākajam, jaunākajam Jezupa un Helēnas
Veipu dzimtas dēlam AUGUSTAM VEIPAM, kurš dzimis piecpadsmitais kuplajā
16 bērnu pulkā 1923. gada 13. septembrī
Varakļānu pagasta Mazo Veipu sādžā.
Mana māte Zuzanna, kas toreiz bija 11
gadus veca, atcerējās šo notikumu emocionāli skaisti: „Pi bogōtō Brīža ganēju 12
gūvis ūtrū vosoru. Bolss beja loba, un es
dzīdōju, ka vysa bērzeite skanēja. Tyvumā

gūvis ganeja ari mōseņa Tekla (Zuzannas
dveiņu mōseņa), kas ar sovom gūteņom
dasalaide tyvōk un priceiga sauce: „Zoņa,
Zoņa, myusim ir mozs brōleits!“ Beja pīdzims Augusts. Brīža saimineica Anna
Pīcepe kvīšu karašas ar bīzpīnu viersā,
salyka pylnu skalineiti un sacieja: „Zuzon,
ej sovu mameņu apraudzēt! Tev ir brōleits
pīdzims.” Pīvakarē, kod sadzynu gūteņas
klāvā, es aizskrieju iz sātu pi mameņas; jei
beja prīceiga par munu apcīmōjumu. Šyu-

peleitī gulēja un kunkstēja mozs, dzeivs
komuleits – muns brōleits.”
1923. gadā nomiris vecākais brālis
Jāzeps 19 gadu vecumā no plaušu karsoņa; māte ļoti pārdzīvojusi vecākā bērna
nāvi, bet mirstošais dēls mierinājis māti,
norādīdams uz Augustu kā tuvāko mātes
palīgu, lai arī viņš toreiz gulēja šūpulī. Jaunākais brālītis auga bezrūpīgs un priecīgs
divu brāļu un 5 māsu stingrā uzraudzībā
Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

mugurā. No vācu lēģera atsvaun nesavtīgā mīlestībā; mājās
binātus, savukārt kā padomju
viņu dēvēja par Gustiņu.
režīmam neuzticamus, viņus
7 gadus mācījies žīdu skoaizved uz Poliju un iesloga palā Varakļānos, uz kurieni kājām
domju režīma lēģerī. Pēc damērojis 3 kilometrus no Mazažām dienām aizvesti uz Ukrainu
jiem Veipiem turp un atpakaļ ik
lēģerī Harkovā, kur Augusts un
dienas, arī sestdienās.
citi, kas devās uz Latviju, pava1939. gadā, kad Augusdījuši 2 mēnešus; te vairākkārt
tam bija 15 gadu, nomira tēvs.
mainītas ieslodzījuma vietas.
Saimnieciskās rūpes gūlās uz
Krievu karavīri ar šautenēm
mātes Helēnas un brāļu – 25arestētos ļoti uzmanījuši un sargadīgā Vincenta un 21-gadīgā
gājuši kā bīstamus noziedzniePētera pleciem; no viņiem makus; ļoti slikti baroti: saņēmuši
zais Gustiņš mācījies ne vien
labi strādāt, bet arī agri spēlēt
Zuzannas kāzās 1939. gada 5. februārī. 700 gramu maizes un vienu
uz pašdarinātajiem mūzikas
No kreisās 1. rindā piektā Broņislava, karoti cukura uz diennakti. No
instrumentiem: vijoles, cītara,
3. rindā otrais Augusts. bada ieslodzītie appampuši. Augusts saslimis ar plaušu karsoni
harmonikām, bungām; muziar temperatūru virs 40 grādiem,
cēja līdz ar visiem, arī nedaudz
ievietots slimnīcā. Šajā laikā
dziedāja. Viensētā darba bija
saņemta pavēle – lēģerniekus
daudz, jo bija jāturpina tēva ieizsūtīt uz savu dzimto vietu.
sāktais, jāapstrādā 14 hektārus
Ārsta pierunāts, Augusts palicis
zemes, lai ar nodokļiem norēķislimnīcā vēl 2 nedēļas, kamēr
nātos ar valsti. Trūkumu puika
nedaudz atlabis. Citi latvieši jau
neizjuta, jo tā dzīvoja toreiz visi
bija devušies uz Latviju.
zemnieki, bez tam bija jauns,
Paņemts 18 gadu vecumā,
laimīgs un dzīvespriecīgs zēns.
un kara laikā nometnēs kopuMāte gan izjuta vīra zaudējumu,
mā pavadījis garus 4 gadus,
un govis vairāk nepieaudzēja
atgriezies dzīvē 22 gadus jauns
un saimniecību samazināja. No
1946. gadā.
mājām bija aizgājušas meitas
Brīvs! Augusts ar brīvbiļeti
izprecoties: 21 gadu vecā Anna
Zuzanna ar vīru Leonardu 7. maijā 1939. gadā no Harkovas līdz Rīgai Latvijā
1928. gadā, 22 gadus vecā JadMazajos Veipos. No kreisās 1. rindā Pēteris, Broņislava, aizbraucis vien līdz Rēzeknei,
viga 1931. gadā un 23 gadus
Augusts, aiz viņa Vincents. kur viņu gaidījusi māsa Zuzanvecā Tekla 1935. gadā un 1939.
na. Pateicoties māsas Zuzangadā 26-gadīgā Zuzanna. No
nas pūlēm un drosmei, brālis
1939. gada mājās dzīvo vien 3
ātri ēst, jo tad viņš dabūjis zupas papildno cietuma Rēzeknē tika pasargāts. Zubrāļi un jaunākā māsa Broņislava ar māti
porciju; bez tam pieradinājies regulāri tīrīt
zannas Brizgo vīrs Leonards vācu laikā
Helēnu. 1943. gadā 29 gadu vecumā
zobus, jo tualetes priekšistabā bijusi no1941. gadā tika ieslodzīts un bez izmekmirst Vincents un 1945. gadā Madonas
likta bezmaksas zobu pasta, zobu birstīte
lēšanas un tiesas nogalināts; sakarā ar to
cietumā nogalina 28 gadus veco Pēteri.
bijusi jānēsā līdzi pašam sava; zobus tīrīt
Zuzanna bija vācu režīmā cietusī un varēja
Arī šo brāļu nāvi (tāpat kā vecākā brāļa Jāvarējis ilgi, jo neviens viņus nav kontrolējis
palīdzēt Augustam pēc Liela Tēvijas kara
zepa nāvi dažu mēnešu vecumā) Augusts
un nav aizrādījis par bezdarbību. Gultas
1946. gadā. Savārgušais Augusts ar paneatceras, jo jau 1942. gada 11. martā tiek
veļa bijusi balta un tikusi regulāri nomairakstu vien apliecinājis, ka nekavējoties
saņemta pavēste ierasties Rēzeknē nonīta; telpas uzkopuši paši, vienā istabā ar
iestāsies valsts darbā.
teiktā adresē, kur viņu aizved brālis Pēteris
divstāvu gultām nomitinājās 10 cilvēku. Ar
Mazajos Veipos Augusts ticis nozīar zirdziņu, un viņš tiek paņemts darbā
darba drēbēm bijis trūcīgi, tās paši savas
mēts par ziņnesi Varakļānu ciema padouz Vāciju. Bija kara laiks un atteikties nav
lāpījuši un centušies uzturēt kārtībā. Sākumē; viņš gājis kājām pie sādžu vecākiem
bijis iespējams, jo atteikšanās sekas nemā ieslodzītie tikuši apsargāti, bijis pat noar pavēstēm zemniekiem, galvenokārt par
varēja prognozēt. Pēc paša Augusta stāsžogojums, bet vēlāk nebija ne apsardzes,
nodokļiem. Strādājis bez algas. Viņš ticis
tītā, viņš nekad neesot iesaukts nevienā
ne nožogojuma. „Kur tu aizbēgsi, kur tu
uzskatīts par neuzticamu un rūpīgi izsearmijā, visus kara gadus strādājis Vācijā
aizskriesi?! Galvenais – ka tik dzīvs un
kots un novērots, noklausītas pat viņa sacivilapģērbā. Sākās Augusta Veipa smaga
paēdis” – atceras Augusts. „Arī transporta
runas. Lai atgūtu fizisko veselību pilnībā,
krusta ceļš.
nekāda; cik tālu kara laikā tiksi kājām.”
pagājis vairāk kā gads: palīdzējis tas, ka
Tūlīt Vācijā Šverinā visiem 120 latvieKara beigās nākusi pavēle atbrīvot
Augustam bija vien 22 gadi, bet morālā
šiem likts parakstīties, ka viņi no Latvijas
ieslodzītos un atļaut viņiem braukt, kur
trauma palika uz visu mūžu. Cilvēki, kas
tikuši izsūtīti kā vāciešiem neuzticami.
paši vēlas. Augusts Veips nolēmis doties
agrāk pazina Augustu, brīnījušies, cik
Jaunietim darbs bijis nesamērīgi grūts:
uz Dzimteni, lai kādi pārbaudījumi viņu arī
mazrunīgs, noslēgts, kluss un nopietns
no preču vagoniem jālādē laukā un jānes
sagaidītu.
viņš kļuvis. To bija iemācījusi dzīves skokastes ar karam vajadzīgām mantām pat
Vācijā uz austrumu robežas (vāciešu
la ieslodzījumos, kur viens neapdomīgs
100 kilogramus smagas. Vācijā izsūtītie
Rietumvācija un Krievijas Austrumvācija)
vārds, pat nepareiza balss intonācija vai
strādnieki tiek baroti labi un akurāti: maize,
atbrīvotie ieslodzītie tikuši padomju varas
žests varējis pazudināt cilvēku uz mūžu...
desas, pusdienās gaļas zupa, nedaudz
robežsargu sagaidīti un no personīgajām
Jau 1949. gadā tiek dibināts kolgaļas, sviests un cits stingri noteiktajā
mantām „atbrīvoti”, atstājot vien to, kas
hozs „Gaišais ceļš”, kur Augusts strādājis
daudzumā. Šajā laikā Augusts iemācījies
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būvbrigādē un plēsis jumtu skaidas, saņemot nelielu atalgojumu.
Vēlāk kolhozs pārtapis par „Latgali”. Kā strādīgam un prātīgam puisim Augustam piedāvāts mācīties
traktoristu kursos. Ieguvis traktorista tiesības, viņš visu savu darbīgo
mūžu nešķīries no traktora, uzturēdams to vienmēr labā tehniskā
stāvoklī. Lēģeros bija iemācījies būt
paklausīgs, tāpēc bez ierunām darījis visus darbus, ko likusi priekšniecība, strādājis no agra rīta līdz
melnai naktij. Darbs labi šķīries, un
viņš ticis godināts kā pirmrindnieks
ar goda rakstiem un pateicībām,
bet no neuzticamo laužu saraksta
neticis svītrots.
Augusts dzimis un izaudzis
dievbijīgā, lielā saimē. Paši vecāki
bija lielisks ticības piemērs, pateicoties kuram pasauli ieraudzīja visi
bērni, ko Dievs deva. Māsas laulību
slēdza Romas katoļu baznīcā. Vienīgās kāzas, ko viņš spilgti atceras,
ir māsas Zuzannas un Leonarda
kāzas Viļānu baznīcā un Sakstagalā svinētas, kur viņi bijuši abi ar
māsu Broņislavu un abiem brāļiem,
kad jaunākajam brālītim Gustiņam
bija vien 15 gadu. Māsas Broņislavas kāzās bijis jau pieaudzis puisis.
Lūgšanas pavadījušas Augustu
visu mūžu, īpaši izsūtījumos, un
palīdzējušas. Dzīves laikā atbalstījis
baznīcu ar lielākiem ziedojumiem.
Pēdējos gados katoļu dievnamu Varakļānos apmeklē vai ik svētdienas
un visas svētku dienas.
Atgriezies civilajā dzīvē 1946.
gadā, mājās sastapis vien māsu
Broņislavu un māti Helēnu, kuras
cīnījās par izdzīvošanu, jo no liesās
zemītes bija jāsagrabina nodokļi un
kara posts bija smagi skāris šo ģimeni (miruši abi dēli). Vienīgajam
vīrietim Mazajos Veipos darba bijis
neaprakstāmi daudz, kā sagādāt
visu vajadzīgo. 1949. gadā Broņislava
atstāj mājas apprecoties. Augusts iepazīstas ar meiteni no Teiceinieku sādžas
Konstanciju Zepu, ar kuru, izrādās, viņi
dzimuši vienā gadā un vienā dienā, un
1953. gadā nosvin kāzas, laulību slēdzot
katoļu baznīcā Varakļānos. Apprecēšanās
ievada jaunu posmu Augusta dzīvē: „Kopdzīvi sākām no nulles. Sagādājām visu
nepieciešamo. Vēlāk, kad biju nedaudz
sapelnījis naudiņas, nopirku akordeonu
un spēlēju savam priekam, arī kāzās, lielākos godos,” – atceras Augusts. Vēlāk viņš
nopircis pat vieglo automašīnu, jo abi ar
sievu bija centīgi, godīgi un taupīgi ļaudis.
Sieva bijusi uzticīga, saprotoša, strādīga
sieviete. Arī māju no Mazajiem Veipiem
pārveduši uz Varakļānu pilsētu, kur tāpat
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ves nesaskaņu dēļ starp vīramāti
un vedeklu māte Helēna pēdējos
3 gadus dzīvojusi pie meitas Teklas Apšu Veipos, kur arī pārkāpusi
mūžības slieksni 1960. gadā. Māte
pēdējā gaitā izvadīta no mājas Mazajos Veipos; arī kapa krustu uzlicis
Augusts, kā māte bija vēlējusies.
Šogad abiem vecākiem – Jāzepam
un Helēnai – tiks atjaunotas piemiņas zīmes Varakļānu kapsētā, kur
vislielāko atsaucību un finansiālo
palīdzību sniedz Augusts.
Raksts būtu nepilnīgs, ja es nepieminētu sava tēvoča Augusta izpalīdzīgo dabu. Man personīgi viņš
ļoti palīdzēja kādā sarežģītā dzīves
situācijā, nerēķinoties ar sliktajiem
laika apstākļiem un neaizbildinoties ar nevaļu, un palīdz arī šodien.
Laulības svētsolījumu atjaunošana Varakļānu Tāpat daudzi Varakļānu mazdārzibaznīcā 2003. gada 13. septembrī. ņa īpašnieki ir pateicīgi vēl šodien
traktoristam Augustam par rūpīgo
zemes darbu, ko veicis tieši viņš.
Šodien sirmgalvis smagi pārdzīvo vientulību un bezdarbību. Pieradis pie darba, arī šodien Augusts
bez tā garlaikojas. Mājlopus netur,
vismaz nelielu prieku dod vistiņas
un 2 zosis, par kurām jārūpējas.
Tāpat apstrādā mazdārziņu, kur izaug kartupeļi un dārzeņi. Augļu koki
dod lielu plūmju, ābolu ražu. Katru
dienu seniors izbrauc ar divriteni
10 – 12 kilometrus; ziemā staigā
kājām. Labi, ka viņa dzīves ceļā ir
pagadījušies labi, izpalīdzīgi, pretimnākoši cilvēki – Mesteru pāris.
Pats Augusts sev sagādā pārtikas
produktus. Vien nav pieradis pie
„sieviešu darbiem” – veļas, apģērba mazgāšanas, telpu uzkopšanas,
ēdiena gatavošanas – to labprāt
darot Marta Mestere. Savukārt Alberts Mesters labprāt ņem Augustu
izbraukumos, ekskursijās, aizved visur, kur kājām nevar tikt, un iesaista
darbā sievas mātes piemājas dārPie dzidrā avota šodien. zā, par ko priecājas sirmgalvis.
Šodien Augusts brīnās, kā visu
turējuši gotiņu, cūciņu, vistas. Vienmēr
to dzīvi varējis panest un kas devis tik lielu
bijis suns un kaķis. Bērnus Dievs nav deizturību un spēku tik ilgus gadus nodzīvot.
vis. Veipi norobežojušies no sabiedrības,
Dzīve vecumā esot varonība ik uz soļa.
jo represiju gadi bija uzspieduši traģisku
Dzīve turpinās. Tikko ceļa asfalta sepiesardzības un neuzticēšanās zīmogu;
gums atbrīvojās no sniega un ledus, sebijis jādomā, ko un kā runāt, kā uzvesties,
niors Augusts atsāka savu izbraukuma
lai atkal neatrastos kādā vēl briesmīgākā
sezonu ar divriteni līdz avotam Dekšārēs,
lēģerī. Kādā aizdomu brīdī Konstance sakas tāpat kā viņš priecājas par pavasari.
dedzinājusi visus dokumentus un fotogrāLai Dieva žēlastība pavada Augustu
fijas, kas atradās mājās. Veipu Augusta
Veipu arī turpmāk!
un Konstancijas laulības solījumi atjaunoti
Rita Liuke,
80 gadu vecumā 2003. gadā Varakļānu
seniora Augusta māsas meita
baznīcā, atzīmējot Zelta kāzu jubileju.
Rakstā izmantotas Augusta Veipa un
Pirms 4 gadiem pavasarī sieviņa mūviņa māsas Zuzannas Brizgo atmiņas.
žīgā mierā guldīta Varakļānu kapsētā.
Foto no Zuzannas arhīva un autores
Augusta sievai bijušas sarežģītas
fotografētas
attiecības ar vīramāti Helēnu. Sīku sadzī-
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Ziedi un mūzika Varakļānos
Varakļānu vasara nav iedomājama
bez pasākuma „ZIEDI UN MŪZIKA VARAKĻĀNOS”.
Varakļānu lapsa sarunā tikšanos ar
uzticamo kučieri Jāni, un viņi dodas ceļā.
Mūzikas skaņu vilināti, viņi ierodas pie
kultūras nama. Mazās lapsiņas (Varakļānu vidusskolas mazās dejotājas Ilonas
vadībā) dejo goda deju Varakļāniem, ar
dziesmu Sanita sveic sauli, un mazās
notiņas (Sigita, Amanda, Melānija Paula),
Kristīnes iedvesmotas, runā dzeju par Varakļāniem un ziediem. Rīta pārsteigums
ir ziedu instalācijas pilsētā. Par tām liels
paldies: Laumai Ikšei, Kristīnei Samušenkovai, Ligitai Stafeckai, Ingai Vilkaušai,
Ingai Grudulei, Mūzikas un mākslas skolai, Agnesei un Edgaram Šimanovskiem,
Zigrīdai Madžulei, Ritai Zepai, Ainai Upītei, Birutai Bricei.
Varakļānu LAPSA arī piedzīvo pārsteigumu, mazās lapsiņas (Patrīcija) uzdāvina ziedu pušķi, cik aizkustināta jūtas
LAPSA. Ne par šo, ne par to uzdāvina ziedus. Savā aizkustinājumā viņa vēlas satikt
kādu – ko uzrunāt dzejā. Ieraugot Alitu
Svilāni, sajūta nepieviļ un saruna raisās.
Cik jauki būtu, ja mēs viens otru uzrunātu
dzejā. Redzot ziedu pušķi LAPSAS rokās,
Alita stāsta par šīsdienas sajūtām:
Būs puķzirnim smaržīgi ziedi
Mežģīnes vīs tas sprogainām ūsām
Taps pušķoti sētas izgāztie mieti
Un caurums žogā paslēpts tā klusām.
Bet pušķī saliktais puķzirņu klēpis
Gan līgavai derēs, gan cienīgai dāmai,
Jo visus viņš burvībā savā būs tērpis
Un nebūs vairs vietas salkanai drāmai.
LAPSAS uzmanību piesaista cilvēki
pie dēlīšiem ar otām un krāsām. Kāds
gudrais pačukst, ka tas esot PLENĒRS,
skan nopietni, par to LAPSAI zināšanu
maz.
Mūzikas skaņas šoreiz LAPSU vilina uz estrādi, viņa saprot, ka labu dzeju
var arī izdziedāt. Tam apstiprinājumu rod
koncertā, kuru ir noorganizējusi Agnese
Solozemniece. Ciemos pie Raģeļu-Zepu
ģimenes uz kopīgu sadziedāšanu ir ieradušās Pavlovsku un Laicānu ģimenes.
Cik daudz jaukuma visapkārt, reizēm
steigā daudz ko nepamanām. Tā nu ir,
mums visa ir tik daudz – mums tikai laika
nepietiek. Ballei gan pietika laika, varēja
ballēties līdz četriem rītā. LAPSAI patika
jaunie Varakļānu muzikanti: KASPARS,
REINIS, JĀNIS, ARMĪNS un LĪVA.
No rīta, dodoties mājup, Lapsa mazliet noskuma, bija pazudušas daudzas
instalācijas. Kāpēc tā?!? Bailes, neuzti-

Maija Jakoviča glezno.

Sveicam Varakļānos!

Laiks doties ceļā

Mīlestības un darba pieminekļi.
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Mazā bilžu rāmītī.

Uzzied pārsteiguma zieds.
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Dzeja pie sapņu koka.

Gaidot gardo ābolu zupu pie
SIENA PILS.

Par ko gan domā mazās
VARAKĻĀNU LAPSIŅAS?
cība mājo cilvēkos? Vēl gribējās baudīt
„LIETUS LĀŠU PRELŪDIJU”, sasveicināties ar ziediem pie Mūzikas un mākslas
skolas, pastāvēt zem „SAPŅU MEŽĀBELES”. Bet nekā!
Nobaudījusi kafiju pie instalācijas
„AICINĀJUMS UZ RĪTA KAFIJU”, nofotografējusies pie „RUDENS VĒSMĀM”,
atpūtusies „SALMU PILĪ”, LAPSA dodas
citā ceļojumā, vēl mājot atvadu sveicienu savai māsai patriotiskajā instalācijā
„SVEICAM VARAKĻĀNOS”.
Šie divi rīti VARAKĻĀNU LAPSAI ir
īpaši:
17. augusta rīts daudzsološs un nemiera pilns,
18. augusta rīts – pārdomu un sajūtu
pilns.
Kristīnes Samušenkovas foto

Rīta kafija kopā ar deju.

Zem laimīgā lietussarga.
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Lai padarītu pasauli labāku – vispirms sāc ar sevi!
Šī visiem labi zināmā patiesība saka,
ka pasaule kļūs labāka, ja mēs katrs izdarīsim kādu labu darbu, kaut pavisam
nelielu. Tā nu mēs – domu biedru grupa
(Līga Upeniece, Ilona Skutele, Evija Suhačeva un Sanita Svalba), jau otro gadu
pēc kārtas ar Nīderlandes fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij”
finansējumu un Varakļānu novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju līdzfinansējumu, projekta „Sabiedrība ar dvēseli”
2013 ietvaros, īstenojām projektu „Strītbola laukums Pils ielā 18”. Projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli” organizē
Cesvaines novada pašvaldība, un tajā ir
iespēja piedalīties Cesvaines, Varakļānu un Lubānas novadu iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros atjaunojām
veco basketbola groza statīvu un
uzstādījām jaunu vairogu ar grozu.
Strītbola laukums tika veidots 48 m2
platībā, noklājot to ar bruģakmeni.
Lai neapdraudētu pie daudzdzīvokļu mājas novietotās automašīnas,
laukums tika daļēji iežogots ar pītu
stiepļu žogu. Pie laukuma tika uzstādīti divi soliņi.
Projekta kopējais plānotais budžets bija Ls 700,00, no kura 50%
finansēja Nīderlandes fonds „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” un 50% līdzfinansējumu deva Varakļānu novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas gaitā gribējām to
pilnveidot, tāpēc radās daudzas jaunas
aktivitātes, kuru īstenošana prasīja papildus materiālos līdzekļus. Lai īstenotu visu

iecerēto papildus plānotajam projekta
budžetam, ar savu materiālo atbalstu palīdzēja vietējie uzņēmēji. Mūsu sponsori
bija: LPKS Vidzemes agroekonomiskā
kooperatīvā sabiedrība, „AĻŅI AS” SIA,

Abragciemā
Varakļānu vidusskolas komanda piedalījās AS „Latvijas Finieris”
organizētajā konkursā „Bērzs un
tā kaimiņi dažādos gadalaikos”.
Novērojumi bija jāveic vienu
reizi mēnesī no janvāra līdz aprīlim. Bija jāizpēta gan koks – bērzs
(stumbrs, kukaiņi, ķērpji), gan 3
metru teritorija tam apkārt. Pētījuma laikā veicām fotografēšanu,
kurā varēja redzēt sezonālo ritmu
pētāmajā teritorijā. Noslēgumā
izveidojām videomateriālu par pētījuma laikā gūtajām zināšanām.
Mūs vērtēja AS „Latvijas Finieris” vadošie darbinieki un Dabas aizsardzības
pārvaldes eksperti. Finālā iekļuva 14 labākās komandas. Mums bija liels prieks,
ka bijām viena no tām.
Mums, 9. klases skolēniem: Laurai,
Danai, Sigitai, Lindai, Inutai, Danielam,
Ingusam, Armīnam, Kasparam, Rihar-

dam vasarā bija tāda unikāla iespēja doties uz nometni Abragciemā.
Kad ieradāmies nometnē, ieraudzījām jūru, skaistās mājiņas un daudz nepazīstamu seju. Katra komanda saņēma
krekliņus un devās uz atklāšanas pasākumu. Pēc tam sekoja dažādas aktivitātes: skinbords, tas bija pavisam kaut kas

„JN SMIRNOVI” SIA, „JM Slat” SIA, „Austrumu būvnieks” SIA, „MAVEKS-V” SIA.
26. augusta pievakarē, par godu
jaunā strītbola laukuma tapšanai, tika sarīkots strītbola turnīrs, kas no vietējiem iedzīvotājiem guva lielu atsaucību. Pēc svinīgas laukuma atklāšanas un pateicību
pasniegšanas visiem projekta tapšanā iesaistītajiem atbalstītājiem, notika strītbola
mači jauniešu un bērnu komandām, kā
arī soda metienu un trīs punktu metienu
sacensības. Strītbola laukuma atklāšanas
pasākumu materiāli atbalstīja „SIA Jills”,
SIA „Lekon” un ziedu salons „Lillija”.
Liels paldies visiem, kas palīdzēja īstenot mūsu ideju!
Līga Upeniece
Foto Aina Jaunzeme

jauns un aizraujošs, jautrības
stafete ar finiera riteni, muzikāla
viktorīna, interaktīvas nodarbības
ar AS „Latvijas Finieris” darbiniekiem. Dienas beigās prezentējām savu komandu. Vakarā neformālā gaisotnē iepazināmies
ar jauniešiem no citām skolām,
vēlāk sekoja nakts ballīte, karaoke, multfilmas. Ballīte – lieliska. Nakts – negulēta. Draugu –
daudz. Iespaidi – neaizmirstami.
Nākošajā dienā devāmies uz rīta
rosmi, kopīgu sadziedāšanos un
kopbildes veidošanu.
Mēs piedalījāmies un daudz guvām, tāpēc mudinām arī citus jauniešus
piedalīties dažādos konkursos, jo visi,
kas dara, ir ieguvēji!
Dabas pētnieku komanda
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Kad atmiņu debesis pār galvu jumjā ...(M. Bārbale)
Ir atkal septembris ar rudenīgām
vēsmām, ikvienam sirdī uzplaukst atmiņu
ziedi; pirmā skolas diena, pirmā skola,
skolotāji, kuri mums bijuši kā bākugunis,
izgaismojot dzīvē ejamos ceļus. Visbrīnišķīgākā diena, protams, ir tiem, kuriem tieši
tagad būs jāmācās. Svētki, jauni iespaidi,
jaunas tikšanās, jauni uzdevumi rītdienām,
kuri prasīs apzinīgu, nopietnu pieeju mācību darbam. Savādas atmiņu trīsas pārņem
ikvienu, kad pietuvojas septembris. Arī tos,
kas izgājuši daudzās mācībstundas dzīves
skolā, tomēr septembris atkal un atkal mūs
atgriež tajos bērnības atmiņu brīžos, kad
sākām pa īstam spert savus apzinīgos cilvēkbērna soļus, sākām apzināties savu vietu pasaules telpā. Atmiņas par pirmo skolu,
tajā gūtos iespaidus glabājam īpašā „zelta
lādītē”, ik rudeni paveram, atceramies, salīdzinām ar nesalīdzināmajām tagadnes iespējām...Cik sekmīgi soļojam pa šo plašo
pasauli, daudz atkarīgs no mūsu pirmajiem
skolotājiem, kuri mūs ievada burtu, ciparu
Alma Kokare-Sila 90 gados.
brīnumainajā valstībā, aiz kuras seko vēl
vairāk nepieciešamā fiziskās
rosības – darba pasaule. Mūsu
ķermeņa vispusīgas attīstības
pamatu pamats ir kustības; sākušās jau mātes miesās, tās organiski prasās pēc izaugsmes.
No vienas brīnumpasaules ienākuši otrajā – LIELAJĀ DZĪVĒ,
sākumposmā joprojām esam
atkarīgi no vecāku, vecvecāku
(kā nu kuram lemts) mīlestības,
gudrības, varēšanas nodrošināt vajadzīgos apstākļus cilvēkbērna saprātīgi vispusīgai
izaugsmei. Cilvēce jau senatMurmastienē, 50-tajos gados kopā ar kolēģiem:
nē sapratusi, ka atkarībā no
1. rindā: G. Bule, V. Ščucka, Alma Kokare,
mērķiem zināšanas var kalpot
A. Grudule.
gan labajam, gan ļaunajam.
2. rindā: G. Rimša, A. Nikuļins, K. Arbidāne?.
Zināšanas bez gudrības mēdz
būt nesaprātīgas un, kā jau
16. jūnijā Antonijas un Konstantīna Kokaru
mūsdienās, kad visu regulē nauda, – sāk
ģimenē piedzima meitenīte, kuru krustīja
pietrūkt cilvēcības, mīlestības!
vārdā Alma. Kad Almai bija jau gadiņš, ģiCerību stariņš= SKOLA+ SKOLOTĀmene pārcēlās uz Varakļāniem. Te, netālu
JI! Tā ir iegājies, ka sabiedrība visas cerīno pienotavas, „Rozītēs” dzima pārējie Kobas liek uz skolu, un atmiņas par skolas
karu bērni: Marta, Roberts, Julijans, Alīda,
laikiem ir sildījušas un silda visas paauJānis. (Julijans, Jānis, Roberts un Marta
dzes. Septembris ir tas laiks, kad sirdsjau Taisaulē). „Rozītēs” izbaudīti bērnības
balss ierunājas par tiem, katram saviem,
jaukumi, jaunības prieks, arī sūrme. Lai vasenajiem, labajiem skolas gadiem, skorētu mācīties vidusskolā, bija jānopelna līlotājiem, kuriem gribas pateikt PALDIES.
dzekļi, tāpēc Alma strādāja Varakļānu pat.
„Varakļõnīša” lasītājiem piedāvāju iespēju
biedrībā. Pēc Varakļānu vidusskolas beig„pabūt kopā’’ ar kādreizējo Murmastienes
šanas (1950.) mācījās Jēkabpils pedagoskolas skolotāju, no kuras pozitīvo audziģiskajā klasē un pēc tam tika nozīmēta
nāšanas piemēru varam smelties vēl šopar 1. – 3. klašu skolotāju Murmastienes
dien – pansionātā „Varavīksne”. Smaidoseptiņgadīgajā skolā. Darbā viņu ievadīša, ar labu frizūru, ar interesi par cilvēkiem,
ja brālis Roberts Kokars, kurš te strādāja
apkārt notiekošo, tāda ir mūsu skolotāja
par direktoru un māsa Marta Leimane – arī
Alma (Kokare)Sila.
skolotāja. Dzīvojot Murmastienē, iepazīti
Barkavas pag. Aizkārklē 1923. gada

šejienes ļaužu likteņi, iemantoti sirsnīgi
draugi, paziņas. Te izveidojās māsas Martas ģimene ar Leonu Leimani (Bārbaļu
„Laimiņos”), te svinēti neskaitāmi ģimeņu
godi, kas satuvināja radus, paplašināja
paziņu loku. Skolā (1960./61. m.g.), audzinot 1. klasi (14 audzēkņi), Alma mācīja
praktiskos darbus 5. – 7. klasei, rokdarbus
3. klasei. Alma strādāja arī internetā par
audzinātāju, vadīja čaklo roku pulciņu skolā. Sabiedrībā viņa izcēlās ar savu iekšējo
un ārējo inteliģenci. Kultūras nama ballēs
Alma bija polonēzes uzsācēja, izcila tango
dejas meistare.
Pēc Murmastienes skolā nostrādātajiem 11 gadiem, viens gads Lizuma vidusskolā un 15 gadi Gulbenes rajona Gulbīšu
pamatskolā. Pēc aiziešanas pensijā padzīvoja savās „Rozītēs”, bet, kad noformēja
ģimenes dzīvi ar Juri Silu, dzīvoja pie vīra
Varakļānos. Pēc vīra aiziešanas mūžībā,
arvien smagāka izrādījās vientulības nasta, un 2006. gadā no savas mājas Brīvības
ielā Alma pārcēlās uz dzīvi pansionātā. Te
nosvinēta 85 gadu jubileja, te dvēseliski
piepildītās svētdienas ar Baltā Dievnama
apmeklējumiem, te pārdzīvotas smagas
stundas, cīnoties ar slimībām. Šīs vasaras dienas viņai ir bijušas īpaši garas, jo
atmiņās gar acīm aizritināta visa dzīve.
Deviņdesmit gadi! Tas ne pa jokam liek
aizdomāties ikvienam, kurš pārkāpj šo robežšķirtni. Mūsu dzejniece Marta Bārbale
jau savos 70 – dzejas rindās teica: „Vien
punktu neliec,/saki tam – nē./Jo punkts ir
beigas./Šajā nemiera pasaulē/vēlreiz ieej
bez steigas.//Tik daudz vēl redzamā,/acis
lai vaļā,/ar mīļumu sedzama/zāle zaļā.’’
16. jūnijā Varakļānu novada pansionātā „Varavīksne” svinējām Almas Silas 90-to
jubileju. Kopā ar pansionāta kuplo saimi,
jubilāri sumināja „Pīlādzīša” ansamblis
„Sidrablāses”, radi, draugi. Par svinīgu
atmosfēru rūpējās sociālā darbiniece Daiga. Vadītāja I. Mestere un citi darbinieki ar
ziediem un sirsnīgiem vēlējumiem iesildīja sirdis visiem klātesošajiem. Kopkora
dziesmas, atmiņu stāsti, jubilejas tortes un
citu cienastu baudīšana visus uzlādēja ar
pozitīvām emocijām. PALDIES pansionāta
darbiniecēm, kuras rūpējas, lai iemītniekiem te būtu māju sajūta, lai dažādi pasākumi visus saliedētu vienā lielā, draudzīgā
saimē.
Septembra sākumā laika grāmata
aizvērusies, un šis raksts ir kā atvadu sveiciens aizsaulē aizgājušajai.
Lai gaisma un prieks ienāk jūsu ikdienā un lai bagātīgi vairojas labo vārdu
krājums jūsu laika grāmatā!
Sekmīgus gadus visiem vēlot,
Valērija Murmastienē, 2013.
Foto no V. Solzemnieces albuma
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Murmastienes bērni Itālijā
Kad cilvēks uzsāk kaut ko darīt, ne
vienmēr var zināt, kurp tas viņu aizvedīs.
Tā arī Murmastienes bērni, pateicoties
projekta „Murmastienei ir jābūt!” aktivitātēm, ziemā sāka apgūt itāļu valodu, pat
nenojaušot, ka vasarā viņi patiešām arī
nokļūs bērnu nometnē Ziemeļitālijā.
Nu jau satraukums ir galā. Prātā vien
saulainas atmiņas. Datorā neskaitāmas
bildes, kuras ir teju vienīgie liecinieki laikam, ko tur pavadījām. Desmit skolēni
no Murmastienes pamatskolas 16. jūnija
svētdienas rītā pulcējās pie skolas, lai
dotos uz Rīgas lidostu. Sveikas uztraukti
laimīgajiem vecākiem un – Itālija, mēs
nākam!
Astoņas dienas pagāja nemanot.
Uzturējāmies Brešas apgabalā, kur mūs
laipni uzņēma Madonna della Neve skolā. Pirmais pārsteigums – nakšņošanai
tiekam sadalīti pa vienam katrs savā ģimenē. Neliels kultūršoks, neziņa un satraukums. Tomēr… lieliska iespēja iepazīt
īstu Itāliju, tās cilvēkus, kultūru un ikdienu. „Itāļi ir ļoti viesmīlīgi un labsirdīgi,”
stāsta Murmastienes jaunieši. Ikviens
dalībnieks vēlāk atzīst, ka visspilgtāk
no šī brauciena atcerēsies tieši ģimeni,
kurā dzīvoja.
Noteikti jāpiemin, ka nometnē bez
mums piedalījās aptuveni 120 Itālijas
bērni un jaunieši, kā arī daži latviešu
jaunieši no Rīgas katoļu ģimnāzijas. Ja
kaut reizi dzīvē ir gadījies būt ar itāļiem,
sapratīsiet, ka nometne ar tik daudz dalībniekiem varētu būt diezgan skaļš un
jestrs pasākums. Tā arī bija. Jebkas kļuva par piedzīvojumu. Brauciens ar velo-

Ceļā uz picēriju.

Milānas katedrālē.

sipēdiem 37 grādu karstumā, došanās
uz akvaparku, nacionālā dabas parka
apmeklējums, ekskursija akmeņu lauztuvē, ceļš kalnu līkumos, diena piedzīvojumu parkā, kāpelēšana pa kokiem,
dārgumu meklēšana naktī, braukšana
ar kartingiem. Neskaitāmas lietas, ko
daudzi no mums darīja pirmo reizi. Un
kāpēc lai tas nebūtu Itālijā?
Burvīgs piedzīvojums un vērtīga dzīves pieredze, kas prasīja arī lielu drosmi.
Būt svešā valstī, svešā vidē, kontaktēties
svešā valodā, tas nav nemaz tik vienkārši. Liels paldies arī vecākiem, kas nenobijās, uzticējās un deva savām atvasītēm
šo iespēju!
Ilze Zepa
Foto Vija Pelse

Pārvērtības autobusa pieturā – Murmastiene
Pašā vasaras plaukumā, jūlija
nogalē Murmastienes bērni vairākus vakarus pavadīja, atjaunojot
autobusa pieturu virzienā uz Varakļāniem.
Sākums šai aktivitātei meklējams krietni agrāk. Šī mācību gada
noslēgumā biedrība „Zemes bites”
izsludināja konkursu „Murmastienes vizītkarte”, kura ietvaros jaunieši tika aicināti uzzīmēt savu ideju, kā varētu izskatīties autobusa
pietura. Darbiņi tika apkopoti, atlasīti labākie un deviņi no tiem nodoti
vērtēšanai. Par idejisko motīvu pieturas
jaunajam izskatam katrs interesents varēja
nobalsot Murmastienes pagasta bibliotēkā.
Mīļš paldies bibliotekārītei Teresijai Ivenkovai, kura aktīvi ieinteresēja un iesaistīja balsošanā bibliotēkas apmeklētājus!
Ciema vīri jau mēneša sākumā izlīdzināja pieturas sienas un pielaboja laika

gaitā izbirzušos caurumus. Atlika tikai saskaitīt balsis, nopirkt krāsas un darbs varēja sākties! Konkursā vislielāko iedzīvotāju atbalstu bija saņēmis Edgara Žeikara
zīmējums. Tādēļ blakus vītoliem uzziedēja
ābeles. Tika pievienota pļava, lietus mākonis un stārķis. Un diez vai atradīsies
kāds, kurš, braucot garām Murmastienei,

nebūtu pamanījis košo sauli, kas
rotājas autobusa pieturas stūrī
un, cerams, sildīs visus arī ziemā.
Paldies pieaugušajiem, kas devās
palīgā – pieturas jumtam tika uzlikta arī jauna apmale!
Vislielākais paldies mūsu jauniešiem, kas ar prieku piedalījās,
lai izdarītu kaut ko jauku savai
Murmastienei. Tomēr jāatzīst, ka
pat labajiem darbiem nepietiek ar
iniciatīvu, atsaucību un darba prieku vien. Finansiālo un emocionālo
atbalstu projektam „Murmastienes
vizītkarte” sniedza Sorosa fonds – Latvija.
Projekts īstenots ar Atvērtās sabiedrības
fondu(Open Society Foundations – OSF)
finansējumu.
Lai mums visiem vēl daudz radošu
ideju, ko īstenot!
Ilze Zepa
Diānas Pelšas foto
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Murmastienes ķiparu nams
Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem,
nodrošinot kvalitatīvas mācīšanās pieredzes iegūšanu, veicinātu jaunākā
skolas vecuma bērnu attīstību un bērnu
vecāku pieredzes pilnveidi, no jūnija vidus līdz augusta vidum, katru otrdienu
Murmastienes pamatskolā rūķis Ķipars,
Karlsons un lellīte Dacīte, mūsu pašu zināmās skolotājas Vija, Edīte un Sintija,
pulcēja mazos Murmastienes ķiparus un
viņu draugus radošās aktivitātēs.
Murmastienes Ķiparu nama atklāšanas svētki sākas ar sava karoga izveidi, ko izveidoja mazo ķiparu plaukstiņu
nospiedumi. Pirmajā tikšanās reizē visi
vienojāmies par kopīgiem sadarbības
noteikumiem, lai jaukāk un draudzīgāk
pavadītu kopīgās darbošanās. Katrai
satikšanās reizei bija savs temats, kuram attiecīgi lielie palīgi Dacīte, Ķipars
un Karlsons aicināja uz radošām aktivitātēm dejojot, dziedot un pagatavojot
kādu pārsteigumu, ko paņemt līdzi uz
mājām atmiņai. Murmastienes ķipari un
viņu draugi tikās Puķu un Krāsainās pasaules dienās. Īpaši „garšīga” izdevās
Ogu diena ar saldējuma ēšanu. Ar dziesmām un dejām jaukas un interesantas
izdevās Dārzeņu un Dzīvnieku dienas.
Tā kā mazie ķipari ir ļoti sportiski, tika
rīkotas arī Sporta dienas, pirmajā reizē
mazie ķipari vairāk darbojās individuāli,
otrajā reizē tika rīkotas komandu spēles.
Par visvisradošāko izvērtās Modes die-

Vasaras burziņa pasākums.
na, kad katrs mazais ķipars gatavoja sev
tērpu, kuru vēlāk demonstrēja vecākiem
modes skatē. Tā radoši darbojoties, ik
reizi laiks paskrēja vēja ātrumā, vēl tik jāpaspēj nedaudz panašķēties, lai ir spēks
doties mājup priecīgiem, ar mazu piemiņas pārsteigumu rokās.
Vasaras aktivitātes noslēdzās ar Vasaras burziņu, kurā klātesošie varēja gūt
nelielu ieskatu dziesmās un dejās, ko
bērni bija iemācījušies. Visus klātesošos
aicinājām saskatīt, cik skaista, daudzpusīga, radoša un krāsaina ir pasaule, kurā
mēs dzīvojam, ja vien paši gribam un
spējam tādu to saredzēt. Vasaras burzi-

ņā neizpalika pārsteigumi – piepūšamās
atrakcijas, kopīgā svinību tortes ēšana,
mazas dāvaniņas dienām, kad gribas šo
to uzzīmēt, kā arī sen gaidītais sapnis –
rotaļu laukums pirmsskolas vecuma bērniem pirmsskolas laukumā.
Lai Murmastienē šī vasara būtu
savādāka, skolotāju izveidotā biedrība
„Zemes bites” iesniedza projekta pieteikumu „Murmastienes Ķiparu nams” Sorosa fondam Latvija. Projekts īstenots ar
Atvērtās sabiedrības fondu(Open Society Foundations – OSF) finansējumu.

pavadījām, apgūstot jaunas iemaņas
un zināšanas dažādās nodarbībās, iepazinām ūdens pasaules dzīves noslēpumus, planetārijā devāmies kosmosa
ceļojumā. Šķiet, ka vienaldzīgs nepalika
neviens.
Pabijām arī AHHAA 4D kino, kurš ir
viens no Eiropas labākajiem savā klasē, apvienojot modernas tehnoloģijas
specefektus, kustības un kvalitatīvu 3D

animāciju
Atgriezāmies mājās jaunu emociju
un izjūtu pārpilni, priecīgi par interesanti
un lietderīgi pavadīto laiku, uzlādējoties
jaunajam mācību gadam! Paldies lieliskajam šoferītim no „Ripo” par jauko un
raito braucienu! Aktivitāte īstenota ar Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society
Foundations – OSF) finansējumu!
Vija Pelses teksts un foto

Edītes Grudules teksts un foto

Atpūta Tartu
9. augustā Sorosa fonda projekta
„Murmastienei ir jābūt! ” ietvaros 5. – 9.
klašu skolēni un vecāki devās atpūtas
braucienā uz Tartu – Baltijas vecāko pilsētu, kuru sauc arī par „Labo domu galvaspilsētu”. Tas varbūt tāpēc, ka Tartu
ir universitātes un muzeju, jaunības un
piedzīvojumu pilsēta.
Pirmais mūsu apskates objekts bija
savdabīgais un interaktīvais Ledus laikmeta centrs, kur trijos stāvos apskatei
tiek piedāvātas dažādas ar ledus laikmetu
saistītas ekspozīcijas, aptverot 13,7 miljardus gadu. Tajā apskatāmi ledus periodā
dzīvojušie dzīvnieki reālā izmērā – mamutu, briedi, alu lauvu, kā arī polāro lāci u.c.
Centrā bija apskatāmas arī interaktīvas
filmas, kā arī mēs varējām piedalīties dažādās spēlēs, kuras ļāva vairāk iepazīt Ledus laikmetu. Te mēģinājām rast atbildes
uz jautājumiem, vai mūs sagaida jauns
ledus laikmets, vai gluži otrādi – globāla
sasilšana. Zinātniekiem par to ir dažāds
viedoklis.
Tālāk mūsu ceļš veda uz zinātnes
centru „AHHAA”, kur vairākas stundas
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Bīskapa B. Sloskāna 120. jubilejas svinības Stirnienē
Stirnienes baznīcā 25. augustā notika bīskapa Boļeslava Sloskāna 120.
jubilejas svinības ar bīskapu V.E. Antona Justa un V.E. Jāņa Buļa vizitāciju.
Dievkalpojuma laikā svinīgi atklāja piemiņas plāksni godināmajam bīskapam
Sloskānam. Īpašs pārdzīvojums bija
B. Sloskāna aculiecinieku klātbūtne –
viņa audzēknis bīskaps A. Justs, kā
arī priesteris Andrejs Marija Jerumanis
(Beļģija). Pateicamies bīskapiem un
priesteriem par kopīgajiem skaistajiem
svētkiem!
Dievkalpojumā vairāki desmiti
bērnu saņēma Iestiprināšanas sakramentu, skanēja komponista Riharda
Dubras bīskapam Sloskānam veltītā mesa Stirnienes garīgās mūzikas
kora „Reversium”, draudzes solistu
un mūsu mūzikas draugu izpildījumā,
dziedāja LNO solists Krišjānis Norvelis, kura dzimtas saknes rodamas Stirnienes draudzē. Īpašu svētību bīskapi
deva Stirnienes skolai, bērniem un jauniešiem. Uz svētkiem bija ieradušies
vairāki simti ļaužu, kā arī procesijas
dalībnieki no Jelgavas, Krustpils, Atašienes draudzes.
Bīskapa Sloskāna jubilejai Stirnienes draudze gatavojās jau vairākus
gadus – veicot dievnama remontus,
sakārtojot un kopjot apkārtni, atjaunojot procesijas tērpus un karogus, korim
apgūstot jaunus skaņdarbus, īpaši intensīvs darbu laiks bija pēdējās nedēļas
un dienas pirms svētkiem – vijot ozolzaru vītnes, veidojot ziedu kompozīcijas,
kora un procesijas mēģinājumos, cepot
plātsmaizes, gatavojot svētku mielastu,
lielos un mazos darbos, kuros iesaistījās vai ikkatrs draudzes loceklis. Tāpēc
vissirsnīgākā pateicība visiem, visiem
laba prāta, čaklu roku un dāsnas sirds
cilvēkiem par atbalstu. Īpašs paldies
par sadarbību un palīdzību Varakļānu
novada pašvaldībai un pagasta pārvaldei, par pasākuma apskaņošanas dāvinājumu – Aigaram Šķēlam. No sirds
pateicamies mūsu draudzes prāvestam Rolandam Abrickim.
Lūgsim godināmā bīskapa aizbildniecību mūsu vajadzībās – ne jau mēs
tik daudz dāvanu viņam sniedzam –
vislielākās, skaistākās un mums vajadzīgās caur Boļeslava Sloskāna aizlūgumu Visaugstais dāvā no debesīm.
Atliek tikai lūgt un pateikties.
Ieva Zepa
Foto Mārtiņš Gruduls
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Slavēts Kristus!
Savā un Stirnienes draudzes vārdā pateicos visiem, kuri jelkādā, pat
šķietami vismazākajā veidā piedalījās
godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 120. jubilejas pasākumu organizēšanā. Vislielākā pateicība Varakļānu
novada pašvaldībai, deputātiem un tās
priekšsēdētājam Mārim Justam, izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam un Varakļānu pagasta pārvaldniekam Jānim
Mozgam gan par finansiālo atbalstu,
gan aktīvu līdzdalību svētku organizēšanā. Bez pašvaldības un tās iestāžu
atbalsta un sadarbības mazā Stirnienes draudze nebūtu spējīga veiksmīgi
organizēt tik vērienīgu Latvijas mēroga
pasākumu. Tāpat nevar nepieminēt izcilo kora sniegumu, tā vadītājas Ievas
Zepas un kordiriģenta Jāņa Grudula
ieguldījumu, paldies visiem koristiem
un mūziķiem par sniegto baudījumu,

kā arī procesijas dalībniekiem un tās
vadītājiem. Liela pateicība par ieguldīto milzu darbu meistarei Santai Jokumai, Stirnienes skolas saimniekam
Naurim Lazdam un viņa strādnieku
komandai. Tik īpašu svētku noskaņojumu nevarētu iegūt bez skaisti
dekorētā dievnama – paldies brīnišķo
ozolu viju gatavotājiem, un graciozajām ziedu kompozīcijām, kuras, ar sev
raksturīgo dvēseles jūtīgumu, izveidoja Marija Pastare. Par dāsno atbalstu
tencinām čaklajām draudzes saimniecēm. Pateicība visiem ziedotājiem,
kuri mūs balstīja materiāli, kā arī tiem,
kuri lūdzās, lai šis pasākums izdotos.
Vēlreiz PALDIES visiem, visiem.
Lai godināmais bīskaps Boļeslavs
Sloskāns aizlūdz par mums!
Ar cieņu – Rolands Abrickis,
Stirnienes draudzes prāvests
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Dalos priekā

Lai arī ir pagājis kāds laiks, joprojām atmiņā spilgti saglabājušās emocijas no bīskapa Boļeslava Sloskāna
120 gadu jubilejas svinību dienas.
Bīskaps Sloskāns ikvienam no mums
ir lielisks piemērs, ka, neraugoties pat
uz lielām grūtībām, vajag mīlēt un ticēt, un priecāties par dzīvi, novērtēt
brīvību.
Bija neizsakāmi liels prieks vērot,
kā šāds notikums saliedēja cilvēkus.
Ikviens ieguldīja savu darbu, lai svinības notiku, ko novērtējām ne tikai mēs
paši, bet arī cilvēki no baznīcas augstākajām aprindām un daudzie viesi.
Kā stirnieniete jūtos ļoti lepna par
bīskapa Sloskāna svētkiem. Prieks, ka
tik mazai vietai ir tik dižs Cilvēks, ar ko
lepoties.
Ilze Mestere

Murmastienes Sporta spēles 2013
Pēc definīcijas Sports ir
fiziskas aktivitātes, kas tiek
veiktas saskaņā ar publiski
pieņemtiem noteikumiem atpūtas nolūkā: sacensībām,
pašpriekam, lai gūtu atzinību,
spēju izkopšanai. Sports ir
visu veidu individuālās vai organizētās aktivitātes fiziskās
un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā
arī panākumu gūšanai sporta
sacensībās.
Un pēc tradīcijas – augusts Murmastienē ir Sporta spēļu laiks. Šogad 24.
augustā Murmastienes pamatskolas sporta laukumā
valdīja īpaša rosība. Jau no
No kreisās: ārsta palīgs Valentīna Veipa, pavāre
agra rīta vēl pēdējos sagataAisma
Zvaigzne-Tavare, pagasta pārvaldes vadītājs
vošanas darbus veica galveJānis
Mozga, sporta spēļu galvenais tiesnesis
nais tiesnesis Māris Pauniņš
Māris Pauniņš.
ar palīgiem. Paldies! Šajā
dienā sapulcējās gan komandu, gan
mērķī, sitienos pa vārtiem, tāllēkšanā no
individuālo sporta veidu cienītāji, lai ar
vietas, pievilkšanās pie stieņa, fotoorienazartu, prieku un sportisku degsmi cīnītēšanās riteņbraucējiem, kā arī pāru satos par medaļām un/vai atbalstītu savus
censībās. Bet pirms apbalvošanas varēfavorītus. Šogad Sporta spēlēs piedalīja atvēsināties un uzjautrināties spēlējos
jās 4 futbola komandas – uzvaras laurus
un/vai vērojot „slapjo volejbolu”.
plūca komanda „Varakļāni”, 2 sieviešu
Īpašs paldies sponsoriem – Andrejam
volejbola komandas – uzvaras laurus
Pauniņam („Liepas AP”), Gatim Bakmaplūca komanda „Pino Colada” un 8 vīnim („GB Koks”) un Ivitai Lazdiņai („IK
riešu volejbola komandas – uzvarēja
Melita 96”)! Paldies, jo ar jūsu atbalstu
komanda „Elvis”. Savus spēkus, praskomandu sporta veidu pirmās vietas iemes un veiksmi bija iespēja izmēģināt
guvēji savā īpašumā ieguva bumbas, bet
arī individuālajos sporta veidos – šautripar dalību individuālajos sporta veidos
ņu mešanā, soda metienos grozā, baso
bija iespēja iegūt dažādas veicināšanas
kāju skrējienā (sievietēm), riepu ripinābalviņas! Paldies!
šanā, zābaka mešanā, bumbas mešanā
Paldies Murmastienes pamatskolai

No labās: sporta spēļu vecākais
dalībnieks Aleksandrs Latkovskis (85
gadi), jaunākā dalībniece
Leila Sendija Pauniņa (2 gadi) un
galvenais tiesnesis Māris Pauniņš.
par atbalstu Sporta spēļu norises vietas
un inventāra nodrošināšanā! Paldies visiem, kas bija iesaistīti sporta laukuma
sakārtošanā, paldies Kārlim Caunem,
paldies pavārītei Aismai Zvaigznei-Tavarei
par gardo pusdienu zupiņu sportistiem,
paldies ārsta palīgam Valentīnai Veipai
par veselības aprūpi!
Lai sportiskais gars un veselība visiem
sportistiem un atbalstītājiem! Uz tikšanoas
Murmastienes Sporta spēlēs 2014!
Rita Ivenkova, teksts un foto
Murmastienes KC vadītāja
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Baroka mūzikas tilts Stirnienē
Stirnienes svētā Laura Romas katoļu
baznīcā svētdien, 15. septembrī, izskanēja Baroka mūzikas dienu noslēguma
koncerts – izcili izpildītāji, brīnišķīga mūzika, burvīga publika. Koncerts bija arī
kā dāvana draudzes ērģeļu iesvētīšanas
5. jubilejā. Milzu prieks kopā ar starptautiski pazīstamajiem solistiem bija redzēt
un dzirdēt mūsu stirnienieti Ilzi Grēveli.
Par milzīgo darbu, lai līdz dzimtajai Latgalei un Stirnienei nonāktu un te skanētu
Eiropas skaistākie baroka laikmeta skaņdarbi, pateicamies pasākuma organizatorēm Ilzei Grudulei un Inesei Pāvulei,
Gruduļu ģimenei. Pasākumu atbalstīja
uzticamie draugi – Varakļānu novada pašvaldība, z/s „Sābri”, Irēna un Jānis Ereļi,
Anna un Jānis Eriņi, Māris Kančs, Arnis
Vaļka, Laimonis Stafeckis, SIA „Lauce”,
SIA „V55”, Bernadeta un Arno Eversi, ar
ziediem – Antons Bračka, ar dažādiem
gardumiem – draudzes daudzās izcilās
sievas, sumināmā godu saimniece Elita
Teilāne, Ieva Grēvele, Nellija Poča, Nauris
Lazda, visi čaklie, nemanāmie darbarūķi.

Vissirsnīgākais paldies!
Ir uzbūvēts vēl viens mūzikas, gaismas un mīlestības tilts starp dažādiem
laikmetiem un stiliem, daudzām tautām

un zemēm, no sirds uz sirdi. Uz tikšanos
pēc gada, lai svinētu 10. Baroka mūzikas
dienas Latgalē!
Ieva Zepa

Baroka mūzikas dienas

No 9. līdz 15. septembrim senās
mūzikas cienītājus priecēja tradicionālās Baroka mūzikas dienas Rēzeknē,
piedāvājot plašu koncertu, lekciju un
meistarklašu klāstu. Šī gada Baroka mūzikas dienas ar vadmotīvu „Es redzēju
jauno tiltu” bija veltītas nīderlandiešu
baroka mūzikai.
Baroka mūzikas dienas Latgalē ik
gadu ir īpaši gaidīts notikums mūzikas
gardēžiem. Taču šogad šīs dienas iegūst
arī jaunu koncerttelpu, jo pirmo reizi baroka mūzika būs klausāma mūsu jaunajā
koncertzālē GORS. Esam pateicīgi ilggadējām Baroka mūzikas dienu organizatorēm – Ilzei Grudulei un Inesei Pāvulei,
par uzticību, dodot iespēju klausīties šo
mūziku.
Šogad Baroka mūzikas dienas Rēzeknē ar mūzikas palīdzību vēstīja par un
ap tiltiem. Latgales Kultūrvēstures muzejā
ikvienu sagaidīja „Cerību tilti” – vakars bija
veltīts mūzikas instrumenta virdžināla skanējumam, Latgales vēstniecībā GORS baroka mūzikas cienītāji sastapās uz „Laikmetu tiltiem”. Koncertā notiks programmas
„An dem stillen Meeresstrade” („Klusajā

jūras krastā”) pirmatskaņojums Eiropā nīderlandiešu
ansambļa
„Melomania”
izpildījumā. „Melomania”
koncerts veidos tiltu starp
baroku un tagadni. Mūsdienu skaņraža Kasanovas,
īstajā vārdā Franka Nīvenhusa, renesanses un baroka stilā komponētās vokāli
instrumentālās miniatūras
uzburs Heinrika Heines
dzejas pasauli ar tās smalkākajiem, niansētajiem un daudzkrāsainajiem tēliem. Te
sastapā viss – mīlestība un nāve, cerības
un vilšanās.
Saklausīt un sajust „Pasauļu tiltus”
bija iespēja pat divreiz – Latgales vēstniecībā GORS un Stirnienes svētā Laura Romas katoļu baznīcā. Programmā iekļauts
nīderlandiešu baroka mūzikas koncerts
„Twee overzijden worden weer burden”
(„Divi krasti atkaļ kļuva par kaimiņiem”),
Benedikta Bunsa, Jana Baptista Verrijta
un citu komponistu darbi. Koncertā piedalījās Hugo Nessens (alts), Josts van
der Lindens (tenors), ansamblis „Kessel-

berg Ensemble” (Šveice) un Jāņa Ivanova
mūzikas vidusskolas koris. Programmas
mākslinieciskā vadītāja – Ilze Grudule. Nīderlandiešu vecmeistaru garīgo mūziku
atskaņoja festivāla dalībnieki – gan viesmākslinieki, gan vietējie instrumentālisti
un dziedātāji, tādā veidā kopīgi būvējot
tiltu starp Latviju un Nīderlandi.
Šogad Baroka mūzikas dienas no
aizmirstības cēla gaismā tos skaņdarbus,
kas gan šodienas klausītajam, gan pašiem
mūziķiem ir pirmatklājums.
/pēc Latgales Vēstniecības GORS
materiāliem/

Pasaules Sirds veselības diena – 29. septembrī!
29. septembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Sirds diena. Pasaules Sirds dienas
mērķis ir informēt ikvienu par sirds un
asinsrites slimībām, to izplatību un riska
faktoriem, jo šīs slimības ir nozīmīgākā
sabiedrības veselības problēma visā pa-

saulē – un arī Latvijā. Pasaulē katru gadu
17,3 miljoni nāves gadījumu saistīti ar
sirds un asinsvadu slimībām. Sirds un
asinsvadu slimības ir visbiežākais nāves
cēlonis Eiropas Savienībā, izraisot nāvi
aptuveni 40% jeb 2 miljoniem cilvēku

gadā. Statistikas dati liecina, ka sirds un
asinsvadu slimības joprojām ir galvenais
nāves iemesls Latvijā (56% no visiem mirušajiem).
Risku saslimt ar sirds un asinsvadu
sistēmas slimībām ir iespējams mazināt
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Ar ziedu kurpēm pa dzejas takām
12. septembrī Varakļānu bibliotēka
kopā ar novada pašvaldību un SIA „Lattelecom” aicināja izbaudīt tikšanos ar dzeju
un mūziku uz Lattelecom WiFi soliņa.
Sākumā Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Māris Justs un SIA
„Lattelecom” Biznesa klientu daļas direktors Gusts Muzikants svinīgi atklāja
Latvijā 14. WiFi soliņu, kas simboliski iezīmē teritoriju, kurā Varakļānu iedzīvotāji
un viesi turpmāk bez maksas varēs lietot
bezvadu internetu.
Tad vārds tika dots Varakļānu vidusskolas skolēniem, kuri patīkami pārsteidza ar savu radošumu, lasot pašu radītus dzejoļus un pārdomas par virtuālo
pasauli. Te skanēja gan humors, gan
skumjas, gan brīdinājumi par interneta
vidi un tā piedāvātajām iespējām. Liels
paldies jaunajiem talantiem un viņu skolotājām!
Klasiskākā variantā izpaudās vietējās dzejnieces Mārīte Strode un Alita
Svilāne, kuru izpildījumā dzirdējām viņu
sacerēto dzeju, kas vedināja uz mazliet
sērīgām noskaņām par nu jau atnākušo
rudeni.
Lai pasākums neizvērstos pārāk
nopietns, jauno soliņu izmēģināja skeču
meistares no Murmastienes. Paldies Ritai, Teresijai un Veronikai! Tāpat paldies
sakām Kristapam Vēveram par muzikālajām „odziņām”!
Lai ziedu un dzejas mēnesis septembris ienes spilgtas krāsas un notikumus
ne tikai dabā, bet arī ikvienā no mums!
Indra
Foto Aina Jaunzeme
vai pat novērst, izdarot
veselīgu izvēli un mainot
dzīvesveidu – nesmēķējot, veicot regulāras fiziskās aktivitātes, ievērojot
veselīga uztura pamatnoteikumus, izvairoties
no stresa.
Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi
iegaumēt šādus Latvijas ārstu biedrības
izvirzītos veselīga uztura izvēles principus:
1. Atpazīstiet labos un sliktos taukus!
Lietojiet zivis (vismaz 2 reizes nedēļā) un
kvalitatīvu augu eļļu!
• Vislabākie tauki ir zivs tauki.
• Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
• Labi tauki ir kvalitatīva rapšu eļļa un
citas nerafinētas augu eļļas.
• Slikti tauki ir dzīvnieku un piena tauki
(samaziniet tos uzturā).
• Vissliktākie tauki ir trans-tauki, kas veidojas augu eļļu rūpnieciskajā apstrādē

Atklāj WiFi soliņu.

Varakļānu vidusskolas
skolēni lasa savus dzejoļus.

Bibliotekāres Indra un Līga
pie svētku tortes.

(maksimāli tos izslēdziet
no uztura).
2. Ierobežojiet sāls
daudzumu uzturā! Ne
vairāk kā 5 g dienā!
• Nelieciet sāli klāt jau
gatavam ēdienam.
• Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
• Izvairieties no sāļiem ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz 400 – 500
g dienā) svaigu dārzeņu, salātu, arī augļu!
4. Izvairieties lietot uzturā ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram,
frī kartupeļi, burgeri u.tml. Paturiet prātā, ka augļi satur cukurus un ir kalorijām
bagāti!
5. Ik dienas uzņemiet vismaz 30 – 45
g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu
produktus, augļus un dārzeņus.
6. Kontrolējiet savu svaru – samaziniet saldumu un konditorejas izstrādājumu lietošanu uzturā, nelietojiet saldinātos

Dzejnieces
Mārīte Strode un
Alita Svilāne.

dzērienus, ierobežojiet uzņemto kaloriju
daudzumu!
7. Ierobežojiet alkohola patēriņu, dienā nepārsniedzot 2 glāzes (20 g alkohola
dienā) vīriešiem un 1 glāzi (10 g alkohola
dienā) sievietēm.
Ievērojot šos principus, katrs var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām
kā miokarda infarkts (sirdslēkme) vai insults (trieka).
Sekot līdzi kampaņas „Mīli savu
sirdi” aktivitātēm var mājas lapā www.
draugiem.lv/milisavusirdi, SPKC mājas
lapā www.spkc.gov.lv vai Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv.
Domājot par savu un tuvinieku
veselību, ievērojiet speciālistu ieteikumus! Izvēlieties veselīgu dzīvesveidu!
SIA „Varakļānu veselības
aprūpes centrs”
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Pensionāru aktivitātes
Šī vasara Varakļānu pensionāriem
bija bagāta ar dažādiem pasākumiem.
7. jūnijā Varakļānos viesojās Aizkraukles sociālā centra „Pīlādzis” pārstāvji, aicinot varakļāniešus uz „Pīlādžu”
salidojumu Aizkrauklē. Viņi apskatīja
mūsu sociālo centru, iepazīstināja ar pensionāru darbību Aizkrauklē.
7. augustā pensionāru padome organizēja ekskursiju, kurā kopā ar bērniem un
mazbērniem pensionāri apskatīja Rundāles pili, bija iespēja ar mini autobusiņiem
pavizināties pa skaisto Rundāles parku,
papriecāties par rožu neatkārtojamo krāsu
gammu. Vēlāk devāmies uz Pūres šokolādes muzeju, kur uzzinājām daudz jauna
par šokolādes vēsturi, bija iespēja pašiem
gatavot šokolādes figūriņas. Iegriežoties
Vecumniekos, bijām sajūsmināti par atraktīvā Jura Audžijoņa darinātajām mājiņām,
koka figūriņām. Saulrietu sagaidījām Likteņdārzā.
10. augustā Varakļānos viesojās pensionāru biedrības pārstāvji no Garkalnes.
Viņi pastāstīja par savu darbību, sociālo
centru. Mēs savukārt parādījām Varakļānu
nozīmīgākās vietas – viesi apskatīja baznīcas, novada muzeju, pastaigājās pa pils
parku. Noslēgumā pilsētas parka estrādē
notika neliels pašmāju un viesu koncerts.
Un tad jau pienāca 6. septembris, kad
Varakļānu pensionāru klubiņa „Pīlādzītis”
dalībnieki kopā ar rūpīgo, gādīgo un šarmanto Sociālā centra vadītāju Ainu Kanču
un klubiņa vadītāju Lidiju Jostsoni devās
uz Aizkraukles senioru klubiņu un dienas
centru, uz „Pīlādzīšu” salidojumu.
Stāsta pīlādziete Nora:
Vēja slota no debesīm bija noslaucījusi pat vismazāko mākonīti, un tā
kupols mirdzēja dzidri zils. Noskaņojām
sevi pozitīvi – es dzīvoju ar mīlošu sirdi,
mana enerģija šai dzīvē mani dara laimīgu
pašu un apkārtējos, jo viss labais sākas
pašam ar sevi.
Kultūras nama organizatori mūs viesmīlīgi sagaidīja ar rīta kafiju un garšīgām
maizītēm. Tālāk neliela ekskursija pa pilsētu. Tā celta pirms 60 gadiem uz astoņu
saimniecību zemes. Jauna, ar diženām
celtnēm, gaiši mirdzošiem logiem. Šeit
neatrast nevienu neuzkoptu pagalmu.
Pirmais apskates objekts – Romas
katoļu baznīca, iesvētīta 2000. gadā. Mirkli
pabijām klusumā un ieklausījāmies paši
sevī. Lai gan modernajā sabiedrībā ticība
nav tik svarīga, dievkalpojumus svētdienās šeit apmeklējot ap 200 ticīgo. Tālākais
ceļš uz muzeju „Kalna ziedi”, pēc tam
dienas centru „Pīlādzis”. Darba telpas plašas, izvietotas agrākajā bērnudārzā, kurš
nu pārvietots citur. Nobeigumā apskatījām sporta centru. Sporta halle piedāvā
spēlēt dažādas sporta spēles – volejbolu,
basketbolu, futbolu, rokas bumbu, otrajā

Ekskursijas dalībnieku kopbilde Vecumniekos.

Pensionāru klubiņa
„Pīlādzītis”vadītāja
Lidija Jostsone.

Šokolādes figūriņu veidošana.

Varakļānu pensionāru padome „Pīlādzītis”.
stāvā iespējas nodarboties ar vieglatlētiku,
spēlēt tenisu.
Tālāk savstarpējā pieredzes apmaiņa. Mums nav tā, kas citur, viņiem tā, kas
mums – humānā palīdzība un sociālā aprūpe mājās.
Senioru pašdarbības kolektīvi sniedza koncertu. Pašmāju dāmu kopa „Jautrās vecmāmiņas”, plašu programmu
sniedza Garkalnes novada pīlādzietes ar
dziesmām un dejām, anekdošu šovu, arī
mēs, „Vēlziedes” un „Sidrablāses”.
Nobeigumā saviesīgā daļa ar cienastu, mūziku un dejām. Mājinieces 10 gadu

jubilejā sveica pīlādzieši no Garkalnes,
Kokneses, Olaines, Skrīveriem, arī mēs.
Kad teicām ardievas, saule jau gāja
uz norietu. Daugava viņā raudzījās nosarkusi, un tajā bija ievējojis rudens aukstums. Mēs mājām sveikas šai skaistajai
vietai. Cauri krēslai, cauri saules zaķīšu
ņirbai koku galotnēs ripojām mājup. Ar ierakstiem mūsu atmiņu diskos.
Pateicamies Varakļānu novada domei
par sniegto atbalstu mūsu jaukajam ceļojumam, kā arī Lidijai un Ainas kundzei.
Foto Aina Jaunzeme
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Melioratoru salidojums
Lubānas PMK -3 īss raksturojums.
Dibināts 1957. gadā un laika gaitā
skaitījās pie dažādām pārvaldēm, apvienībām, komitejām, Meliorācijas un
ūdenssaimniecības ministrijas. Kā Lubānas melioratīvās celtniecības uzņēmums
beidza darbu 1996. gada 1. februārī.
1974. gadā no Lubānas PMK-3 tika
atdalīti 2. un 4. iecirknis, no kuriem izveidoja Madonas PMK 19 Kusā. Pēc reorganizācijas visa ražošana tika sadalīta
5 darbu vadītāju zonās un ražošanas darbība tika izvērsta sešās Lubānas zemienē un tai piegulošās platībās esošajās
saimniecībās. Bez zemju nosusināšanas
tika veikta zivju dīķu ierīkošana Nagļu
zivsaimniecībā, izbūvēti Lubānas ezera
dambji, izpildīti darbi Lubānas un Jēkabpils MRS mežos.
Lubānas PMK-3 pirmais priekšnieks
bija Pēteris Bisters, vēlāk uzņēmumu vadīja Pēteris Ārents, Francis Valainis, Vladislavs Bārtulis, Jānis Laganovskis, Jānis Čudarāns. 2 darbu vadītāju iecirkņus
vadīja Jāzeps Mičulis, Antons Strods,
kaļķošanas un pakaišu kūdras ražošanas zonu – Leopolds Troicis, būvbrigādi
– Arsēnijs Stepņaks.
Lubānas PMK-3 ietilpa palīgnozares: mehāniskās darbnīcas (vad. Aliozs
Strods), kokapstrādes darbnīcas (vad.
Antons Zeps), autosaimniecība (vad.
Andrejs Ivanovs).
1973. gadā Lubānas PMK-3 administrācija pārcēlās uz jaunuzceltā kantora
telpām. Tā pastāvēšanas laikā uzceltas 3
labiekārtotas kopmītnes, 11 dzīvojamās
mājas, 18 dzīvokļu mājas Aiviekstes MSP.
1981. gadā nodots ekspluatācijā apmaiņas fonds. 1983. gadā – bērnudārzs Varakļānos, 1984. gadā bioloģiskās attīrīšanas ietaise, 1986. gadā pārtikas veikals
pie 55 dzīvokļu mājas.
1987. gadā pārvaldē strādāja 376
darbinieki.
Lubānas PMK-3 kolektīvs no 1967.
gada ik mēnesi iekļāvās sociālistiskajā
sacensībā un par labiem darba rezultātiem saņēmis apbalvojumus – ceļojošais
sarkanais karogs, jubilejas goda raksts,
kā arī daudzi citi apbalvojumi.
14. septembrī bijušie Lubānas
PMK-3 darbinieki pulcējās kādreizējā
kantora telpās uz savu pirmo salidojumu.
Bijušie darbinieki bija ieradušies no Jelgavas, Ludzas, Madonas, Barkavas, Kusas, Nagļiem, Kokneses, kā arī pašmāju
ļaudis. Pozitīvā gaisotnē salidojuma dalībnieki atcerējās savus darbības gadus,
jauko kolektīvu, darba sparu, ar kādu
strādāja ikviens, atbildības sajūtu, pienākuma izjūtu, arī daudzos kuriozus, jautrus
notikumus, atraktīvas izpriecas. Ikviens

salidojuma dalībnieks izteica pateicību
pasākuma organizatoriem – Annai Stivreniecei, Jānim Siliņam, Jevģēnijam Dudaram, Albīnai Dūdai, Lilijai Molčanovai.
Lai gadu nasta un sirmās galvas liecina par aizgājušo jaunību un darba gadiem, visus priecēja satikšanās prieks un
atkalredzēšanās.
Aina Jaunzeme, teksts un foto
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Teic man dažus labus vārdus,
Teic man dažus saules vārdus,
Kas it visu mīlēt liek.
Teic man vārdus divus trīs,
Kas kā zelta lāses trīs.
/K.Skalbe/
Varakļānu Romas katoļu baznīcā
noslēgta laulība
augustā –
Laura Strode un Nauris Lazda
Varakļānu Evanģēliski Luteriskā
Sv. Krusta baznīcā noslēgta laulība
augustā –
Kristīne Tropa un Rolands Bļujus

Dīvkolpojumu korteiba
2013. goda SEPTEMBRĪ

Vai tamdēļ skumt, ja dzīve mainās,
Ja mirkļi zūd un solījumi gaist?
Tu vari noraudzīties
jaunās sapņu ainās
Un jaunos strautos
sapņu kuģus laist.

28. septembrī
Varakļānu Novada muzejā notiks
„Latgaļu sāta” organizēts

Sveicam:
Eviju un Linardu Latkovskus ar
meitas Patrīcijas dzimšanu!
Inu Rigerti ar dēla Aināra dzimšanu
Olgu Kuļikovu un Dzintaru Kivli ar
meitas Viktorijas dzimšanu!
Sandru Puisāni un Nauri Matešu ar
dēla Džastina dzimšanu!

APAVU DARBNĪCA Skolas iela 9a

piedāvā šādus pakalpojumus:
• apavu remonts;
• somu remonts;
• rāvējslēdžu iešūšana ādas, dermantīna un auduma vējjakām;
• šujmašīnu remonts.
Atbraucējiem un studentiem pēc
vajadzības ir iespēja izremontēt apavus tajā pašā dienā.
Darba laiks:
9.00 – 16.00
Darbs notiek Barkavā
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
S –
Sv. –
Mob. t. 25951702

22.09. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mise pl. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Skapstatu,
Puisānu un Kozsolīšu s. t.
29.09. – V MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mise plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Sylaunīku,
Ikaunīku un Strodu s. t.

Tuvākie pasākumi
VARAKĻĀNOS
tematisks pasākums
„Kokļu dienām – 10”

Programmā: izstāde par kokļu dienu
norisi 10 gadu garumā un koncerts
18. oktobrĪ plkst. 10:00
SIA „VALMIERAS KINOSTUDIJA”
piedāvā
Aizraujošu, humora pilnu muzikālu

izrādi bērniem
„SMURFIŅI UN ZELTA
STATUETE”

Izrādes garums: 1 st. 10 min. (bez
starpbrīža). Mērķauditorija: bērni
vecumā no 4 līdz 12 gadiem
Lomās: Ilze Lieckalniņa vai Agnese
Kalniņa,
Ivo Martinsons vai Madars Zvagulis,
Krišjānis Salmiņš vai Armands Berģis,
Mārtiņš Lūsis,
Ingus Kniploks vai Atis Bētiņš.
Režisors – Imants Strads
Ieeja: Ls 1, EUR 1,42 un
Ls 0,50, EUR 0,71
...un mūžīga gaisma lai atspīd viņai
mūžam...
Izsakām patiesu līdzjūtību
Veltai Strodei, māmuļu mūžībā
pavadot.
Rīgas ielas 23 mājas kaimiņi

27. septembrī plkst. 16.00 aicinām uz Dzejas
pēcpusdienu visus pensionārus – dzejas mīļotājus
Īpašs ielūgums pensionāriem – skolotājiem
Sociālais dienests

Un tā mēs aizejam pa vienam,
Tik klusi, pēkšņi un uz mūžu
Bez ceļa atpakaļ – pavisam,
Smilts klājas pāri visam.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
par aizgājušajiem mūžībā augustā:
Murmastienes pagastā
Silvija Grudule – 72
Varakļānu pagastā
Viktors Kurdjukovs – 74
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Izsakām līdzjūtību Gaļinai Steļmahai,
māsu mūžībā pavadot.
Murmastienes pamatskolas kolektīvs
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet...
Skumju brīdī esam kopā ar
Veltu Strodi, pavadot māti
pēdējā gaitā.
Varakļānu veselības aprūpes centra
kolektīvs

Svecīšu vakari

Varakļānu pagasta teritorijas kapos
28. septembrī
Šķēļu kapos – plkst. 15:00
Sila kapos – plkst. 16:00
Stirnienes kapos – plkst. 18:00
(Stirnienes baznīcā Sv. Mise par
mirušajiem plkst. 17:00)
Murmastienes pagasta teritorijas
kapos
5. oktobrī
Lielstrodu kapos – plkst. 15:00
Trizelnieku kapos – plkst. 16:00
Vecumnieku kapos – plkst. 17:00
Cauņu kapos – plkst.18:30
12. oktobrī
Varakļānu pilsētas kapos – plkst. 17:30

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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