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Rudens sv tki „Spr d t ”
Septembra izska ā „Spr d t ” liela ros ba – b rni, vecāki nāk uz b rnudārzu,
nesdami l dzi visādus v ri us, laivas, lidaparātus, dz vnieci us... nedomājiet, ka
tie visi ir sti, vienkārši, „Spr d t ” Rudens
sv tki, un tāp c vecāki kopā ar b rniem
no rudens velt m ir sagatavojuši kompoz cijas izstādei.
Kad izstāde iekārtota, pie b rniem
ciemos atnāk Rudens sieva un Rudens
v rs. Sākas Rudens sv tku koncerts, kurā
b rni ar dziesmām, rota ām, dzejo iem
stāsta par ra u ruden . „Ābol ša” grupa iestud jusi uzvedumu par dz vi Sak u dārzā. „Mākon ša” grupa demonstr Lietus,
V ja varen bu ruden . „P lādz šu” grupas
b rni m s aizved uz Pu u dārzu, bet ar
„Kāp c šu” grupas b rniem m s nok stam me ā, kur uzzinām, kādas s nes tur
aug. Visbeidzot, vismazākie sv tku dal bnieki – „Saul ni u” grupas b rni mums
dod iesp ju papriecāties par krāsainajām
lapām. Rudens sieva un Rudens v ri š
tik priec gi par sv tku koncertu, ka aicina visus, visus dal bniekus doties lapu
virpul – sākas Rudens Diskot ka. Kad
b rni ir jautri dejojuši, l dzdziedājuši,
visi dodas apskat t izstādi un grupi ās
gaida pārsteigums – saldumi.
Rudens v ri š saka paldies vecākiem
par atbalstu un l dzdarbošanos sv tku
organiz šanā, paldies par savāktajām rudens velt m – kasta iem, z l m, pupām,
ogām utt., kuras m s izmantojām iestādes rotāšanā. Tikai kop giem sp kiem
m s veidojam b rniem atbalstošu, drošu,

interesantu vidi, kurā m su b rni j tas labi, ir akt vi un priecājas par apkārt notiekošo.
Uz tikšanos nākošajos sv tkos!
Rudens v rs – Aija

Ar vasaras smaržu
Jo dzi āk brienu ruden , jo siltākas uzvirmo atmi as par aizvad to vasaru. Viens
no spilgtākajiem notikumiem Varak ānos
bija Starptautiskais glezniec bas mākslinieku plen rs, par kuru atgādina Novada muzejā br niš ga gleznu izstāde, kurā izvietoti 15 labākie darbi. Pastāst t par to l dzu
M zikas un mākslas skolas direktori IEVU
MELNI-ME AJEVU.
Kas ir glezniec bas plen rs?
Vārda „plen rs” izcelsme no franču
valodas „plein air ‘ārs’” un noz m gleznošanu br vā dabā, atspogu ojot gaismas un
atmosf ras izrais tās krāsu nianses. Mākslinieks izj t dabas valdzinājumu, krāsain -

Vecmeistars J.

rmanis

bu, dabas neatkārtojamo burv bu da ādos
gadalaikos un redz to uzliek uz audekla,
kā to redz, saprot un j t. Katram māksliniekam ir savs rokraksts un maniere, savs
stils un l dz ar to m s skat tāji varam izjust
mākslinieku da ādo, br vo, neatkārtojamo
otas pieskārienu.
K tika organiz ts plen rs?
Mākslas plen ri m su pils tā ienāca
pirms diviem gadiem ar 1. un 2. Starptautisko kokt lniec bas simpoziju, kuru organiz ja Varak ānu novada domes izpilddirektors
Māris Justs. Tajos piedal jās māksliniekikokt lnieki no Latvijas, Lietuvas un IgauniTurpin jums 3. lpp.

2

„VARAK ÕN TS” 2013. gada oktobris

VARAK

NU NOVADA DOM

Varak nu novada
domes rk rtas s de
2013. gada 26. septembr
Nr. 17

DARBA KĀRT BA:
1. Par nekustamā pašuma „Jaunbirznieki” sadal šanu.
2. Par nekustamā pašuma „Kanču Rāce i” sadal šanu.
3. Par nekustamā pašuma „Me malieši” sadal šanu.
4. Par zemes nomu.
5. Par zemes lietošanas m r a
mai u.

6. Par dienesta dz vok a statusa
noteikšanu.
7. Zi u par deklar to dz vesvietu
anul šana Daliai Sovai.
8. Par deklar tās dz vesvietas zi u
anul šanu Raimondam Haritonovam.
9. Par naudas balvas pieš iršanu.
10. Par res l guma termi a pagarināšanu.
11. Par dienesta dz vok a pieš iršanu.
12. Par sociālā dz vok a re l guma
pagarināšanu.
13. Par pašvald bas pal dz bu dz vok a jautājumu risināšanā.
14. Par sociālās gultas pakalpojuma l gumu pagarināšanu.
15. Par adreses mai u.
16.Par adreses izsl gšanu no
Valsts adrešu re istra.
17. Par preciz tās Varak ānu novada ilgtsp j gas att st bas strat ijas
l dz 2035. gadam apstiprināšanu.
18. Par res izdevumu kompensāciju Viktorijai Eidukai.

Varak nu novada domes
rk rtas s de
2013. gada 8. oktobr
Nr. 18

1. Par valsts bud eta m r dotāciju
pedagogu darba samaksai sadali.
2. Par izmai ām atseviš os iestāu amatu un m nešalgu sarakstos.
3. Par valsts bud eta inans juma
māc bu l dzek u iegādei sadali starp
novada izgl t bas iestād m.
4. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Groz jumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Varak ānu novada
pašvald bas 2013.gada bud etu”” apstiprināšana.
5. Par pašvald bai piederošās
vieglās automaš nas „Renault Megane” norakst šanu un nodošanu utilizācijai.
6. Par 22.08.2013. l muma Nr. 14.2
Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumn cefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes tautas nama kai”
preciz šanu.
I. Broka,
Lietved bas noda as vad tāja

Silts jau pirmaj oktobr
„K p, k p!” – klausul priec gi sauc
Florent na. Saprotu, ka runa ir par apkuri un centrālo katlumājas skursteni,
kurš k p – tiek ra ots siltums daudzdz vok u mājām Varak ānos. Saj sma piel p ar man – nu b s silti, jo dzestrums
pašā rudens sākumā dz vi ir padar jis
neomul gu.
Šor t agri nācās izsaukt mājās santehni i, jo, piesl dzot apkures sist mu,
dens ar str klu š ācās uz gr das istabā. Labi gan, ka ir tāds speciālists kā
glāb j-zvans – vienm r b s klāt ātrāk
kā ātrā pal dz ba pie slimnieka. Varak ānos un citur, iesp jams, tādu labu,

Str d J zeps M lnieks.

atsauc gu cilv ku ir daudz. Es stāstu
par Jāzepu Mālnieku – laipnu, pieklā-

j gu, korektu jaunu cilv ku, kurš man
ir pal dz jis ne vienu vien reizi! Šodien
vi a darbadiena sākās sešos no r ta
bez brokast m, visu dienu skr jis, darbojies un raiz jies, v l v lu vakarā pārliecinājies, ka dens apkures sist ma
visur ir kārt bā, vi š beidzot dodas pie
miera. Tāds ir m su Jāzeps – apzin gs,
atbild gs, pašaizliedz gs un strād gs.
Daudzu lielo namu iem tnieku vārdā saku sirsn gu paldies visiem Dz voku komunālā uz muma darbiniekiem,
kuri piesl dza siltumu daudzdz vok u
mājām jau 1. oktobr .
Rita Liuke, teksts un foto

Policijas inform cija
03.09. Murmastienes pag. pa ce u
Madona – Varak āni pils. J. B. vad ja velosip du alkohola reibumā, pārbaud
konstat tas 2,20 promiles alkohola.
03.09. Varak ānos, pa R gas ielu
pils. A. O vad ja mop du alkohola reibumā, pārbaud konstat tas 0,66 promiles alkohola.
08.09. Varak ānu pag. „Pauni os”
konstat ta nelikum ga me a izstrāde.
17.09. Varak ānos, 1. Maija laukumā, pils. M. B., vadot velosip du, krita

un guva traumas.
21.09. Varak ānos, pa R gas ielu,
pils. I. T. vad ja mop du alkohola reibumā, pārbaud konstat tas 2,66 promiles alkohola.
29.09. Varak ānos, pa R gas ielu,
pils. A. V. vad ja velosip du alkohola
reibumā, pārbaud konstat tas 0,59
promiles alkohola.
29.09. Varak ānos, pa Kosmonautu ielu, pils. A. V. vad ja velosip du alkohola reibumā, pārbaud konstat tas

1,27 promiles alkohola.
29.09. Varak ānos, pa Prei u ielu,
pils. I. B. vad ja velosip du alkohola
reibumā, pārbaud konstat tas 2,03
promiles alkohola.
30.09. Sa emts iesniegums par to,
ka 2013. g. augusta – septembra m nešos no Varak ānu pils tas teritorijā
esošajiem autoce iem ir nozagtas ce a
z mes.
M. Lind ns
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jas. Rezultātā tapa koka skulpt ras – lapsas un soli. Šie mākslas darbi ir izvietoti Pils
parkā, pie Pils, M zikas un mākslas skolas,
SIA „A i”, Sociālās apr pes kas. Šie divi
pirmie mākslas simpoziji bija iegansts nestāv t uz vietas un mekl t jaunas idejas kā
reklam t m su pils tu, kā piesaist t ciemius ieskat ties m su pils tā, m su ikdienā.
L dz ar to nāca priekšlikums tagad jau no
Varak ānu novada Domes priekšs d tāja
Māra Justa par Starptautisko glezniec bas
plen ru. Man nebija nekādu šaubu piekrist
pal dz t noorganiz t šo pasākumu, jo šāda
doma, ideja man virmoja jau pasen, taču
vienm r tika atlikta da ādu iemeslu un inansiālu apsv rumu d .
Glezniec bas plen ra organiz šanā
man pal dz ja vienreiz ji salied ta un perfekta komanda – M zika un mākslas direktora vietas izpild tājs Māris Gruduls, skolas
saimnieks Jānis Latkovskis un lietvede Valija Pastare.
Uzaicinājām divus tautā m l tus glezniec bas meistarus: Osvaldu Zvejsalnieku
no R zeknes un Juri
rmani no R gas,
kā ar neaizmirsām m su draugus, skolas
biedrus, gleznot m otājus: Margaritu Selicku, Lāsmu Lempu un Ligitu Stafecku no
Varak āniem, Aivi P zeli un Dārtu Hapanioneku no Prei iem, Jolantu Ābeli un Lauru
Kundzi u no J kabpils, Maiju Jakoviču
un Val riju Baidu no Madonas, Unu Guru
no Daugavpils, Vladimiru Serkovu no R zeknes, Rimuydas Pupeli no Lietuvas,
Amerikas latvieti Jāni (D ons) Delgalvi
no Saulkrastiem. P c m su iesp jām sagatavojām nepieciešamo, lai mākslinieki
var tu radoši strādāt, dz vot un atp sties:
sanesām gultas M zikas un mākslas skolas klas s un izremont jām dušas telpas.
dināšana (brokastis, pusdienas, vakari as) notika Vesel bas apr pes centrā.
Paši ik dienas sekojām un uzman jām, lai
mākslinieki var tu netrauc ti gleznot. Tika
iegādāti darba materiāli: kartoni, audekli,
da as t bi as e as krāsas, grunt šanas
materiāli utt.
Kas plen ru finans ja?
Visu šo pasākumu inans ja Varak ānu
novada dome. Iepriekš tika izstrādāts plen ra nolikums, p c kura apstiprināšanas
ar pieš ra Ls 1200.
K da bija dienas k rt ba?
Pirmajā dienā, 12. augustā, ar sirsn bu, siltu kaiju un p rādzi iem sagaid jām
māksliniekus. Sagaid tāju pulkam piebiedrojās domes priekšs d tājs Māris Justs
un izpilddirektors Ivars Ikaunieks. Vi i ar
uzmundrinošiem un patiesi jaukiem vārdiem apsveica ciemi us un nov l ja radošu darba ned u. Tālāk sekoja pils tas
apskate – ekskursija, kuru vad ja Muzeja
direktore Terese Korsaka, vi a iepaz stināja
māksliniekus ar pils tas v sturi un tās iev rojamākām un gleznainākajām vietām.
Ātri vien p c nelielās ekskursijas m su
vecmeistari rās pie molbertiem, krāsām

M kslinieki (Margarita Selicka, Juris
rmanis,
Val rijs Baida, Maija Jakovi a, J nis Delgalvis) izst des
dien apmekl t jus sagaidot.
un prom bija. Vakarpus vi i atgriezās ar
pirmo Varak ānu plen ra gleznu.
Otrās dienas r tā p c brokast m mākslinieki jau bija izkl duši, lai tvertu saules apsp d tus pils tas skatus.
Mākslinieki nekad nav prognoz jami.
Gleznojot radās ideja, kā iekrāsot ikdienas
plānu v l spilgtākām krāsām. Devāmies
ekskursijā pa Lubānas l dzenumiem uz T rumnieku purvu, Lubānas ezera „Bāku” un
R zeknes Dizaina un mākslas vidusskolas
direktora, profesora, gleznotāja Osvalda
Zvejsalnieka dzimtajām mājām Zvejsalu.
Gleznotāji bija veldz juši acis un dv seli Lubāna de os un nu var ja turpināt
jaukt krāsas un radoši gleznot iecer tās
pils tas ainavas.
Kādu vakaru velt jām, lai iepaz tos tuvāk. Ciemos bija atnākuši pils tas domes
priekšs d tājs un izpilddirektors; ar vi i
labi iejutās m su kompānijā un ieinteres ti
piedal jās sarunās. Vi iem tika velt ti pateic bas vārdi no mākslinieku puses. Plen ra
dal bnieki atzina, ka ne vienm r vi us nov rt un pagodina citu pils tu vad ba.
Šajā ned ā bija pāris dienas, kad
laika apstāk i nebija labv l gi gleznošanai
laukā – lija lietus. Mākslinieki šo laiku izmantoja gleznojot portretus, tā mode a
lomā trāp jos es ar savu mazo d li u.
17. augustā notika pils tas sv tki ar
daudziem skaistiem pasākumiem, starp
kuriem kā savdab gi mirdzoša p rle izc lās plen ra gleznu izstāde Mākslas skolas
pagalmā. Uz molbertiem tika izlikti meistaru darbi ar pils tas skatiem. Izstādes atklāšanā apmekl tāju bija necer ti daudz
no pils tas, apkārtnes un citiem Latvijas
novadiem, jo šajā dienā bija kapusv tki,
pils tas sv tki, kas Varak ānos vienm r
pulcina oti daudz cilv ku, un tādu sam rā
retu un da ādu mākslinieku gleznu izstādi,
kas tapušas tepat Varak ānos, nevar ja
palaist garām. Apmekl tājiem bija iesp ja
iegādāties gleznas, kuras sa ma no paša
autora rokas. Šie darbi bija oti, oti skaisti,
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dz vespriec gi, izteiksm gi, un cilv ki bija
gatavi atdot sam rā lielas naudas summas, lai tos iegādātos. Nosl gumā ar es
tiku pie vienreiz ji skaistas, dz vas gleznas,
kuru uzdāvināja manas Mākslas koled as
direktors Osvalds Zvejsalnieks.
K das gleznas jums pa ai patika?
Man pat k gleznas, kurās sp l jas vairākas krāsu nianses, kuras uzrunā mani ar
savu kompoz ciju, savu v st jumu. Runājot
par plen ra darbiem nevaru izcelt kāda
konkr ta mākslinieka darbu, tie visi mani
uzrunāja un v st ja savu stāstu.
Vai gleznot ji bija apmierin ti ar uzem anu, dz ves apst k iem, savu darbu?
Domāju – jā! Jo daudzi nosl gumā sirsn gi pateicās mums par rad to gaisotni un
darba iesp jām, par iesp ju tikties un radoši sadarboties. Ar m su M zikas un mākslas skola aicina: „Nāc, glezno, sp l , dziedi,
strādā! Te ir viss – fantāziju raisošā atmosf ra, ko uzbur v sturiskais, skaistais, ar nosl pumainām teikām apv tais Pils parks.”
K das gleznas ir muzeja izst d ?
P c plen ra nolikuma katram māksliniekam bija jāuzdāvina viens darbs organizatoriem – Varak ānu novada Domei.
Darbus ierām jām, noform jām un aizvedām un Muzeju, kur tie priec s ikvienu Pils
muzeja apmekl tāju. Izstāde ilgs l dz gada
beigām. Tad Domes vad ba izlems, kur tās
novietot vai kā tās izmantot.
Vai plen ram b s turpin jums citu
gadu?
Jā, noteikti! Plen ra izstādes atklāšanā
Domes priekšs d tājs aicināja māksliniekus tikties nākamgad. Es varu tikai piekrist
un labprāt pal dz šu to noorganiz t. Jaunas idejas man ir jau aiz rušās – ko var tu
main t, ko uzlabot.
Tiksimies Starptautiskajā glezniec bas
plen rā „Baltā pils ta – 2014” Varak ānos!
Paldies par interviju. Lai stenojas J su
nākotnes nodomi!
Rita Liuke
Foto Ieva Melne-Me ajeva
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Katra diena ir diena,
lai atp stos un sap otu,
lai smietos un br n tos,
lai m l tu un baud tu m lu,
lai run tu un klaus tos,
lai priec tos un justos laim gs.
Katra diena ir diena,
lai dz votu!
15
Linda Juste
Inuta Nagle
Jēnis Pastars
Jēnis Strods
Gundars VĦgulis
18
Reinis Opuls
20
Andija Ančeva
Aivis Broks
Arta Mozule
Mēra UzuliĴa
Marija Zepa
25
Sandis Bečs
Andis Boikovs
Ilgvars Mesters
Mēris Plots
Aigars Turkins

Sirsn gi sveicam
oktobra jubil rus
novad !

30
Janeks Sviklis
Artňrs Tučs

35
Vita Brikše
Evita BĮodniece
Raimonds Čevers
Sergejs KĮimakovs
40
Anda Bērbale
Guntis Riuseinieks
Andris Žeikars
45
Arnis Gruduls
Andrejs Pelšs
Valdis Salenieks
Margarita Selicka

50
Marija Indēne
Lilija Kiceja
Rita Tropa
Anna Zeimule
55
Anna BoĮšakova
Ilga Broka
Fjodors IgoĮniks
Aloizs PiĮpuks

65
Andrejs Čačs
Kērlis Mičulis
Gunērs Strods
70
ValentĦna OzoliĴa
75
JevgĜnijs
Patmalnieks
Marija Pušmucēne
85
Filimona PauniĴa
HelĜna Čevere

60
Teresija Ivenkova
Vladislavs Pugačevskis
Aina UpĦte
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Zelta rudens mež

Vasaras, darba un dz ves vid

Septembris bija adaptācijas m nesis, kad p c vasaras br vlaika b rni atgriezās iestād , iepazinās ar jaunajām
grupas telpām un skolotājām. Pārrunās
ar b rniem noskaidrojām, ka vieta, kur
b rni vislabprātāk grib tu atrasties un
iemāc ties ko jaunu, ir ME S! 2. oktobra
r ts pirmsskolas izgl t bas iestādes „Mākon ša” grupas b rniem iesākās ar pat kami pacilātu noska ojumu, jo ieplānots
doties pārgājienā uz me u. Ar mājās sagatavotām sviestmaiz m, mugursomām
plecos un jaunajām atstarojošajām vest m mugurā devāmies pret „Zelta rudenim”. R ts bija ruden gi dzestrs, bet tas
nemazināja b rnu v lmi un interesi izp t t
me u ar visām ma ām – sasmar ot, sadzird t, ieraudz t un sajust. Pārgājiena laikā imit jām da ādu me a dz vnieku kust bas, izgājām š rš u taku cauri me am,
m inājām ieraudz t da ādus dz vniekus
un katrs atrast divas da ādu koku lapas.
Garā pastaiga svaigā gaisā oti veicina
apet ti, tāp c ar laiks sasild ties ar t ju
un baud t l dzpa emtās sviestmaizes! Un
kas gan var b t jaukāks par malt ti svaigā
gaisā? Dabā b rni izaug emocionāli, l dzj t gi, lo iski domājoši un iziski att st ti.
Neliegsim b rniem šo iesp ju, dosimies
pie dabas un izbaud sim to! Kad J s p d jo reizi bijāt me ā?
Skolotājas Inga un Madara
Foto M.K avi a

Septembris ir dzejas
m nesis, kad visā Latvijā notiek da ādi pasākumi, kuros
piedalās gan dzejnieki, gan
interesenti. 27. septembr Varak ānu sociālajā centrā pulc jās skolotāji – pensionāri,
lai paklaus tos dzeju, dal tos
atmi ās par darba dz v pieredz to, skand tu savus iem otos dzejo us.
„Gadi, kād
j s pinat
man matos smalkas sidraba
st gas?” – skan Ārijas Elksnes
dzeja, tik tuva un saprotama
Ainas Kančas, Rasmas Segales un Sandras Grudules izpild jumā.
Paldies Sociālā centra
meiten m par iej t bu un sapratni, par vi u las tajām dzejas rindām!
Aina Jaunzeme
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Stirnienes tautas nama

13. novembr 12.00
Kamerm zikas koncerti „Jaunie klaus t ji” Latvijas skol s

ASV darbojas bezpe as organizācija „Young Audiences” (Jaunie klaus tāji) ar vairāk nekā 40 noda ām lielākajās pils tās. Organizācijas m r is ir
iepaz stināt skolu jaunatni ar m zikas
instrumentiem un sniegt kamerm zikas koncertus vi iem saprotamā veidā, profesionālu m zi u izpild jumā.
Gadu gaitā izstrādāta koncerta
pasniegšanas metode, kas veidota
kā dialogs starp m zi iem un klaus tājiem. M zi i demonstr kādu ska darbu un uzdod jautājumus. Skol ni
atbild un tiek rosināti paši uzdot jautājumus, uz kuriem savukārt atbild m zii. Skolnieki tiek aicināti paši k t par

komponistiem, diri entiem un piedal ties koncertā, sp l jot da ādus
instrumentus. M zi i ar demonstr
kā uzb v t vienkāršu, bet sp l jamu
instrumentu no materiāliem kas atrodami saimniec bas preču veikalos.
Iepriekš izraudz tām skolām ASV
v stniec ba Latvijā piedāvā šos koncertus latviešu valodā bez maksas.
Piedalās Latvijas M zikas akad mijas
studentu koka p šamo instrumentu
kvintets un lektors Andrejs Jansons
no ujorkas. Programmā: Rietumeiropas klasi i – Haidns, B thovens,
u.c., kā ar amerikā u un latviešu
komponisti.

ZUPAS VIRTUVE
2013. g. 3. oktobr
Borisa un In ras Teterevu fonds un biedr ba
„Pieaugu o att st bas
projekts” parakst ja sadarb bas l gumu
par inans juma pieš iršanu zupas virtuves atbalstam, labdar bas programmas
„Maizes rieciens” ietvaros.
Sākot ar 9. oktobri Varak ānu vesel bas apr pes centrā Pils ielā 25A puspagrabstāvā biedr ba uzsāka 2013./2014. g.
sezonas darbu „Zupas virtuve”.
Tiek aicināts ikviens, kuram nepie-

ciešama pal dz ba v sajos rudens un aukstajos
ziemas m nešos.
Zupas virtuve darbosies katru ned u pirmdien s, tre dien s un piektdien s no plkst. 11.00 l dz
12.00
L dzam cilv kus un organizācijas,
kuriem ir iesp jas, ziedot dārze us un
citus pārtikas produktus Zupas virtuves
darb bai.
Sta islava Po e,
biedr bas valdes priekšs d tāja
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Ekskursija
Sestdienas r ts 21. septembr uzausa
skum gs un kluss, l āja lietus. Pie veikala Varak ānos neliels senioru pulci š
čaloja un priec gi gaid ja Vi ānu novada
Dekšāru pagasta autobusu, kas aizvizinātu ekskursijā uz Aglonu, kuras bazilikā
visas esam bijušas vairākkārt, taču šoreiz
m su brauciena m r is – iepaz t Aglonu
tuvāk.
Jau agri sasniedzām gala m r i –
Aglonas baziliku, kas ir kato u gar gais
centrs un pasaules m roga sv tvieta.
Māras zemes Karalienes, Vissv tākās
Jaunavas Marijas altāra priekšā nometāmies uz ce iem un l dzāmies katrs savā
nodomā.
Pa bazilikas iekštelpām m s vadāja
un interesanti stāst ja skolotāja Lilija Meldere. Aglonas (Aglyuna) vārds c lies no
tā, ka to ieskāva biezs eg u me s (aglis
– latgaliski), š vieta paz stama 1800 gadus p.m. . Aglonā noz m gs ir Lietuvas
kara a Mindauga vārds, kurš apprec ja
Latgales ni a dzimtas atvasi – Madalānu pilskunga meitu Martu no Aglonas.
Šogad, pieminot 750 gadus kopš karalis Mindaugs un vi a divi mazgad gie
d li Aglonā nogalināti, paredz ts uzcelt
karaliskajam pārim bronzas pieminekli
Aglonas bazilikas dārzā, kur jau ielikts
pamatakmens. Karalis un karaliene apbed ti turpat Aglonas kapos.
Aglonas m ra klosteris un bazn ca
uzcelta 1780. gadā p c tam, kad koka
bazn ca nodega; to b v ja dominikā u
orde a m ki. Kādu laiku Aglonā bijis v riešu klosteris, kas izform ts cara laikā.
1918. – 1940. g. – gar gais seminārs; ar
sieviešu klosteris, kurš tika likvid ts 1960.
gadā; tad sadedzināta noz m gu, v sturisku grāmatu plaša bibliot ka. 1980. gadā
pāvests Jānis Pāvels II Aglonas bazn cai pieš ra mazās bazilikas titulu. 1993.
gada 15. augustā, kad kato tic gie svin V.
J. Marijas debes s uz emšanas sv tkus,
baziliku ar helikopteri apmekl ja pāvests
Jānis Pāvels II, kurš visu nakti l dzies.
Bazilikas pagrabā uzraksti liecināja, ka
kriptās Dieva mierā atdusas b skaps Boeslavs Sloskāns, b skaps Jāzeps Rancāns un kardināls Juliāns Vaivods, V l
daudz ko interesantu pastāst ja gide.
Nākamais apskates objekts bija
Maizes muzejs, kur m s sagaid ja viesm l gā saimniece Vija, kura jau 9. gadu
šeit akt vi darbojas. Iepazinušies ar muzeja eksponātiem, kur sagādāts viss nepieciešamais maizes cepšanai ar rokām
nesenajā pagātn , m s devāmies uz telpām, kur tiek cepta rudzu rupjmaize šodien. „L c paka u da ben a, byusi g da
gosts,“ – priec gi aicināja š uz muma
pašniece Vija Ancāne, kas t rpusies lat-

Maizes ceplis un Maizes muzeja pa niece Vija Anc ne.

galiešu tautas t rpā, kuras rokas grezno sudraba gredzeni un kura mo i runā
latgaliešu valodā, lai ar šodien nedaudz
apslimusi. M su vid bija sievietes, kuras pašas v l pavisam nesen cepušas
rudzu maizi un zina, cik gr ti ir labu maiz ti izcept, un Vijas sakar gais, dz vais
stāst jums, kas bija sul gs un bagāts ar
latviešu tautas sakāmvārdiem, tic jumiem un tautas dziesmām, pastāstiem,
l dz asarām savi oja klaus tājas. „Ja r tu
sāksi ar maizes kumosu, tad visa diena
b s sv t ga. Jo maize ir ne vien pārtikas
produkts, bet ar v rt ba – sv t ba. Neliec
b rnu tukšā š pul , liec maiz ti un sāli,
tad vi a dz v b s pārtic ba un satic ba“,
– deva padomu viedā saimniece Vija.
oti skaists bija apcer jums par rudzu
graudu kā dabas br numu, kurš zemes
kl p tiek izaukl ts 9 m nešus (l dz gi cilv kb rnam) m nus 30 grādu salā, led ,

l dz zied; tad briest graudi, no kuru miltiem top garš gākā maiz te pasaul . Nav
br nums, ka no ziedoša, k poša rudzu
lauka cilv ks sa em tik lielu sv t bu un
vesel bu. Galds ir Dieva delna, uz kura
liekam Dieva dāvanu – maizi... Cepot
maizi, abrā atstāj sakasn ti kā ieraugu
nākamajai m klai. Sakasn ti katrā pus
sauc savādāk. Talant gā stāstniece kā
zir us uz gr das nob ra pārdesmit sinon mu – tekoši, raiti un skan gi. Visu,
ko sniedza atrakt vā, labv l gā, sirsn gā
Maizes muzeja valdniece Vija, nav ne laika, ne sp ka atstāst t: vien gā iesp ja –
tur aizbraukt un pašiem dzird t, redz t,
izjust.
Uz galda, kas pārklāts ar linu galdautu, smar oja tikko cepta rudzu maiz te
p tā kl gu grozi ā, ko nobaud t, un māla
kr z s k p ja zā u t ja ar medu. Ar ābolu
p rāgs jānogaršo. Tiek piedāvāts nobau-
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d t makovku, kas no rudzu
miltiem tecināta.
P c tik skaista pasākuma Maizes muzejā, sapirkušies turpat veikalā svaigus
Aglonas maizes klaipi us,
kas roku darbs, tikai da i
sp ja izjaukt burv go noska ojumu un pārsl gties
uz Kara muzeja apmekl jumu.
Bazilikas tuvumā atrodas Kara a kalns, uz kuru
veda m su ieplānotā ekskursija. Uz pakalniem, kuru pakāj mirdz
neskaitāmu ezeru acis, izvietots ozolkoka skulpt ru dārzs. Netaisos spriest par
to māksliniecisko v rt bu un v l mazāk
par sakrālo noz mi – to lai dara tie, kas
kaut ko saprot. Ir saulaina p cpusdiena un pastaigai piem rots izkust šanās
veids pa grezno dabas st r ti, kur den
smaida densrozes, iepriecina...
Velna ezers, kurš nosl pumains un
kluss, jo te nedzied putni un tajā maz ir
zivju, it kā radies no meteor ta trieciena
me a vid un veido piltuvi, kuras dibens
sabl v ts uz malām un centrā ir 18 metrus
dzi š, ar augstu elektromagn tisko lauku,
kuru j t gākās apmekl tājas izjuta ar reiboni un sliktu pašsaj tu. L dz ezeram iznāca noso ot kādu ce a gabalu pa smar-

gu eg u me u, kas iel ksmoja sirdi.
Nosl dzošais ekskursijas posms ir
Le u muzejs.
Prei os dz vo māksliniece Je ena Mihailova, kura beigusi Mākslas akad miju
Maskavā, bet ieprec jusies Latvijā un
no 2007. gada darina lelles no mālam
l dz ga m ksta materiāla, ko apdedzina,
no stiepl m – korpusu un ekstremitātes,
no stikla – mirdzošas, dz vas acis. Šajos
gados izgatavotas vairāk kā 400 lelles.
Nav vienas l dz gas lelles. Muzejā ir ar
atveidoti paz stami skatuves mākslinieki,
politi i un Anglijas karaliene. Māksliniece
ir 46 gadus jauna. Vienu lelli vi a darina
10 – 15 dienās. Pati izdomā, kādai jāb t
lellei, pati šuj tām t rpus. Visās pasaules
malās ir izliktas vi as le u kolekcijas, kas

Skolot ju diena
3. oktobr Varak ānu vidusskolas aktu zāl notika Skolotāju dienai velt ts
pasākums, ko organiz ja 12. klase. Skolotājus sagaid ja asprāt gi jautājumi
un aktivitātes. Jutāmies iepriecināti par vi u atrakt vajām atbild m. Izrādās,
ka skolotāji ir bijuši tādi paši skol ni kā m s. Savukārt m s pateic bā velt jām
dziesmu, sniedzām milz gu puš i (kam ziedus bija nesuši klašu pārstāvji), apsveikuma karti as un oti skaistu torti. Skolotāju atp ta nākamajā dienā turpinājās Ludzas Amatniec bas centrā. Divpadsmitā klase palika skolā vi u vietā,
esam lepni, ka dienas beigās skolas jumts un pamati ir vietā un visi skol ni
mājās atgriezušies sveiki un veseli.
Velta-Sandra Sl ka, Baiba Greisle, 12. klase

Skolot ju dien 12. klase kop ar pedagogiem.
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sa mušas lielu au u atzin bu un uzslavu. Muzeja sienas rotā daudzi diplomi un
pateic bas. Muzejā var ja nopirkt apgleznotas kr z tes ar mākslinieces J. Mihailovas unikāliem le u t liem.
Br niš gi, v rt gi pavad ta diena, pateicoties Dekšāru pagasta ekskursijas
organizator m – Ainai Brokai un Annai
Caunei, kuras iedomājās pa emt l dzi ar
varak ānietes transporta tuk aj s viet s.
Liels paldies vi ām un Dekšāru pagasta
pārvaldniekam Jānim Benislavskim par
izdal to autobusu un, protams, tā vad tājam, pieklāj gajam, laipnajam, profesionālajam Jurim Trokšam.
Kaut vairāk b tu tādu dienu!
Rita Liuke

Orient šan s
„Iepaz sti
Varak nu ielas’’
Varak ānu vidusskolā 8. oktobr notika tradicionālās dienas un nakts orient šanās sacens bas „Iepaz sti Varak ānu
ielas”. Šogad skol ni p c kartes un att liem mekl ja da ādus objektus Varak ānos. Tas bija liels pārsteigums, ka m su
pils tā ir tik daudz neatklātā. Stundu garš
skr jiens, kopā b šana, ruden gs sārtums
vaigos, matemātisko zināšanu atkārtošana (jāsaskaita garā u durvis) un uzvaras
prieks par paveikto maršrutu. 5. – 8. klašu
grupā uzvar ja 8. klase(audzinātāja Aina
Jaunzeme), 9. – 12. klašu grupā uzvar ja
9. klases komanda (audzinātāja Ilga Kr mi a).
Aina Kaz ka
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Trinkš

kokle!

28. septembr Varak ānu novada muzejā tika r kots tradicionālais 10. kokl tāju
saiets Latgal . Šeit bija skatāmas izstādes: meistara Donata Vucyna kokles, 10
gadu kokl tāju pulc šanās un biedr bas
„Latga u sāta” (dibināta 2008. gadā) notikumu foto galerija. Skan ja sabraukušo
kokl tāju koncerts. Ar pirmais šāds sar kojums pirms vairāk kā desmit gadiem
notika Varak ānu novada muzejā. To, tāpat kā visus iepriekš jos pasākumus un
izstādes, organiz ja Marika Zeimule, koku meistara D. Vucyna aud umeita, kura ir
biedr bas „Latga u sāta” vad tāja. Marikas
darba vieta – Nacionālās apvien bas biroja vad tāja R gā, pirms tam Madonas
mākslas skolas direktore. Biedr ba „Latga u sāta”, kas izveidota D. Vucyna mājās, par savu m r i uzskata latgaliskas
kult rvides saglabāšanu un tradicionālo
prasmju pārmantojam bas veicināšanu.
Biedr bā darbojas Marika Zeimule, Dainis Mjartāns, Ivars Logins, Gatis Stapr ns, Tenis Bikovskis, Astr da Vucyna,
kā ar v l vairāki folkloristi un atbalst tāji
R gā, Dekšār s, Varak ānos, R zekn un
ar ārzem s.
Dzi a cie a pret Donatu Vucynu un
pie eršanās vi a darinātajām kokl m,
kurām ir pašs skan jums, bija par stimulu Marikai dz vu tur t t va piemi u. Šodien ir sv tki, cildinot etnogrāisko kokli
un kokl tājus, kuri kopā sanāk jau desmit
gadus! Muzejā sanācis kupls interesentu
pulks, ar Varak ānu folkloras kolekt vs,
kurš ievada koncertu ar pāris latgaliešu
tautas dziesmām.
Ar šogad pasākums sākās ar piemias br di Varak ānu kaps tā pie Donata
Vucyna atdusas vietas. Kok u meistars
m bā aizgāja 1999 gadā. Vi a dz ves
moto: „Kur kokl tājs, tur br vs gars” – dz vo vi a darb gajos p cnāc jos.
10. sar kojumā piedal jās Marikas vecāmāte Veronika Zeimule, kura no sava
rudens dārza bagātā pu u klāsta izgatavoja krāš as ziedu kompoz cijas un rotāja muzeja zāles, D.Vucina sieva Astr da,
t rpusies pašu austā Varak ānu tautas
t rpā, aukl ja savu mazmeiti u – ipro
Krescenteju.
Saieta dal bniekus sirsn gi sveica un
darba sparu un ener iju v l ja Varak ānu
novada priekšs d tājs Māris Justs un
novada muzeja direktore Terese Korsaka. Savukārt biedr bas dibinātājs Dainis
Mjartāns pateicās visiem tiem, kuri aizgājušajos gados atbalst juši biedr bas
centienus. Madonietis Aivars Zari š atgādināja, ka etnogrāiskā kokl tāju pulc šanās tik ilgi pastāv tāp c, ka b v ta
uz stingra pamata – kok u meistara Donata Vucina darba aug iem un nov l dz vu

Sp l Latv te Circe.

Klaus t ji ar saj smu uz ma
Marikas Zeimules uzst anos.

tur t Donata Vucyna piemi u.
Neaizmirstamu iespaidu atstāja
kokl tāju koncerts 1,5 stundas garumā.
Pirms koncerta Marika nezināja, cik kokl tāju un no kurienes sabrauks. Koncertā
piedal jās 14 kokl tāji no R gas, Madonas,
Varak āniem, Praulienas un Somijas.
Aizraut gi, dedz gi uz D. Vucyna kokles improviz ja Latv te Circe, kura šogad
Baltkrievijā ieguva pirmo vietu tradicionālās m zikas izpild tāju konkursā. Kopā ar
skolotāju Aivaru Zari u, kurš ar izmanto
meistara D. Vucyna instrumentu un visus
10 gadus ir piedal jies šajos saietos, sp l un dzied „P rkon ti”. Skaists ir koncerta sākums!
Maigi skan somu tautas dziesmas uz
kanteles (tā kokli sauc Somijā ) somietes
Jenni Venalainenas izpild jumā.
Agri vai v lu kokli m lošie muzikanti
k stot par skolotājiem citiem, kas grib
apg t šo instrumentu. Tā ir noticis ar Tāli
Karlsonu, kurš darbojas Amatas novada
folkloras kopā – Bašk rijā pusaud iem
vi š māc jis kokles sp li. Pats ir izgatavojis 2 kokles; uz vienas no tām Tālis sp l

Veronika Zeimule un Monika
Stru ele no Dek res
pagasta Mad u iem.

koncertā un tiek nov rt ts ar ska iem un
ilgiem aplausiem.
Biedr ba „Latga u sāta” vasarā r ko
b rnu nometnes, kur interesenti var apg t kokles sp li. Māra Vidi a un Krist ne
Liede ir jaunietes no Bab tes, kuras šodien pasniedz „Atvadas vasarai” un „Sad do, Dievi , lietu” – izjusti un silti.
Kokl tājs Art rs Krolmanis no R gas,
kurš ciemojies pie latviešiem Sib rijā, izjusti dzied un sp l „Balto rozi” par cilv ka gar go ce u un jau citā noska ā – tautasdziesmu par c rul ti mazputni u.
Aija Spridzāne atvedusi dziesmu no
Kurzemes – „Nosala, nosala ...”, kuru izteiksm gi nodzied un muzic .
Valdis rglis no R gas, kurš piedal jies teju visos kokl tāju pasākumos, izpelnās klaus tāju nedal tu uzman bu un
ilgus aplausus tikai ar meistar gu kokles
trinkš ināšanu.
Solveiga Ka va no R gas pirmo reizi
ciemojas Varak ānos; mācās R gas Tehniskajā Universitāt koka dizainu, beigusi
ar māc bas kokles klas ; 5 gadus ietur jusi pauzi, tom r atgriezusies atkal pie
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kokles. Vi u klaus tāji uz em silti un ar
smaidu, skan aplausi.
Donata Vucina meita Māra VucinaB rzi a stud folkloru, māca kokles sp li
interesentiem, šodien sp l un dzied
„Treis putne i skaisti dz d”, kas pat k
klaus tājiem. Apguvusi ar cimbalu sp li.
Lieliski!
Linda Neb dniece no Varak āniem
pati pielikusi roku savas kokles tapšanā,
uz kuras izpilda „Pi D ve a gari goldi”,
piepal dzot visiem kokl tājiem. Skan vareni: „D d, D ve , tram d t, na nu tra
meili lyugt. D d, D ve , kolnā k pt, na nu
kolna leje ā!” Dzied visi klātesošie zāl .
Nosl gumā nāk Latv te ar savu elektrisko kokli, kuru sp l t māc jusies Somijā. Tā kā š kokle domāta lielām koncertzāl m, māksliniece rad jusi piem rotus
ska darbus speciāli pasākumam Varakānu muzejā. Dzied un sp l ar loci u
„Saul t v lu vakarā”un ar roku maigi trinkš ina „Vysu me u izstaig ju, taida k ka
nadab ju.” Kaut kas jauns un neparasts
aizrauj un priec klaus tājus.
Visbeidzot Marika Zeimule, kurai
darbs nav āvis veselu gadu rokā emt
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Krist ne Strode ar savu Folkloras ansambli kokl t ju 10. jubilej .
kokli, izpilda „Malni muni kumele i”. Sp l visi kokl tāji, dziedāt pal dz ar koncerta apmekl tāji un uzgavil .
Muzejā koncerts ir tikai sākums, iesild šanās pirms mākslinieku sadziedāšanās un sasp l šanās „Latga u sātā” Dek-

šāru pagasta Mad u os, uz kurieni vi i
dodas un kur vi i pavad s visu nakti...
Lai skan etnogrāiskā kokle ilgi, tālu
un skan gi!
Ritas Liukes teksts un foto

Cilv ka dz ves m r is virs zemes
Dievs rad ja redzamo un neredzamo
pasauli tikai cilv ka d . Abas pasaules
kalpo cilv kiem. Redzamā pasaule uztur
cilv ka mieru ar tās vajadz bām, bet neredzamā – dv seli.
Dievs rad ja cilv ku l dz gu sev. Vi š
l dzinās Dievam ar savu nemirst go dv seli. Ikkatru no mums gaida m gā aizkapa dz ve, kurai beigu neb s nekad. Tāp c
ir jādz vo p c Dieva likumiem, lai aizkapa
dz ve mums b tu sv tlaim ga.
Kāds ir cilv ka dz ves m r is? Katehisms atbild: „Cilv ks ir rad ts, lai, pildot
Dieva gribu, nonāktu debes s”. Lai paz tu Dieva gribu, jau agrā b rn bā cilv ks ir
jāievada gar gajā dz v . To dara priesteri,
kateh ti un ar dzi i tic gi vecāki. B rni ir
jās ta māc ties sv tdienas skolā, jo tur
vi i tiek iepaz stināti ar Dieva likumiem –
bauš iem.
Sv tdienas skolā ar b rniem iz emam mazu broš ri u, kam nosaukums
„ ss katehisms”. Šeit svar gas tic bas paties bas ietvertas sos teikumos, kuras
bez skolotāja plašāka skaidrojuma b rni
nevar aptvert. Daudzi j dzieni ir nesaprotami, tāpat kā svešvaloda. No galvas vi i
var iemāc ties, bet saprašanas nav. Ir oti
sv t gi b rnu sagatavošanai uz sv tiem
sakramentiem emt garāku laiku. Maksāt taču nevajag. Diem l da as mātes
to nesaprot un mekl tādu bazn cu, kur
ātrā laikā b rni tiek sagatavoti. Dv selei
nekāda labuma nav. Tas dar ts tikai ār jās
formas d . B rni tās ieg tās zināšanas

Sv tdienas skolas b rni 2013. gad .
ātri aizmirs s, tik pat ātri, kā tās ieguva.
Tāp c jau rodas tik daudzas sektas, kur
sv tā tic ba ir izkrop ota. Paldies Dievam,
ka ir ar v l dzi i tic gi vecāki, kas savus
b rnus pat no tālienes ved māc ties uz
Varak āniem, jo šeit b rni ieg st pamat gākas zināšanas. Ir bijuši b rni no R gas,
Madonas, Barkavas, Vi āniem. Šo b rnu
vecāki saprot savu atbild bu Dieva priekšā par savu b rnu krist go audzināšanu.
Laic gās dz ves beigās b s taču jānodod
nor ins Dievam.
Pateicos Dievam, ka daudzos manos
audz k os Dieva vārda s kla ir nesusi
bagātu ra u. Četri no tiem ir jau prieste-

ri, divi v l stud gar gajā seminārā, viena
meitene ir izv l jusies klostera dz vi un
daudzas, jau studentes, satieku R gā sv.
J kaba katedrāl .
Izsaku sirsn gu pateic bu tiem vecākiem, kas s ta savus b rnus uz katehisma
māc bām un interes jas par vi u uzved bu. Dievs par to vi iem bagāti atmaksās.
Ir kato u draudzes, kas ar ilgāk gatavo b rnus, piem ram, Daugavpil b rni tiek māc ti devi us m nešus un katru
sv tdienu. Tad gan var gaid t labus rezultātus.
Tekla Vanaga – m sa Mirjama P.I.J.,
Krist gās māc bas skolotāja
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Iesv t bas
V l joprojām vasar gajā ned ā no
16. l dz 20. septembrim Varak ānu vidusskolā norisinājās iesv t bas, kurās
12. klase iesv t ja 10. klasi. Atrakt vie
desmitie iejutās da ādos t los – bom u,
zobu feju, klaunu, ārstu/medmāsu u.c.
P d jā dienā iztur gākos sagaid ja skaistumkopšanas salons „Matrjoška”. Tur no
„negl tajiem” p l niem tie tapa par gulbjiem. Ar to tad ar tie k uva par vidusskol niem, kuri ap mušies labi māc ties,
paši klaus t 12. klasi un skolotājus.

Olimpisk diena 2013
„Olimpiskā diena 2013” notika 27.
septembr , Latvijā 83 norises vietās, kas
pulc ja vairāk nekā 87000 dal bnieku.
Starp tiem bija ar Varak ānu novada
skolu jaunatne. Šogad pasākuma dev ze bija: „Esam sportiska imene”. LOK
enerālsekretārs or s Tikmers uzsver,
ka „sports – tas ir kopā b šana un kopā
jušana”.
Pasākums visās norises vietās sākās
ar Olimpisko r ta vingrošanu, kuras m ris – dal bnieku pamodināt un sagatavot
turpmākajām dienas aktivitāt m. Dienas

gaitā pasākuma dal bnieki piedal jās daādās stafet s un citās sporta sacens bās.
Olimpiskā diena ir vien gais vispasaules pasākums, ko ik gadus organiz
Olimpiskā kust ba. Olimpiskās kust bas pamatā
ir nez došas Olimpiskās
v rt bas – draudz ba, ciea un izcil ba.
Varak ānu novadā
Olimpiskās dienas kopv rt jumā uzvar ja Vara-

k ānu vidusskolas 12. klase, 2. vietā – 9.
klase, 3. vietā Murmastienes pamatskolas pirmā komanda.
Aina Jaunzeme, teksts un foto

uzvar t ji – 12. klase.

olimpiskie ap i.
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ir dz v ba

Sporta veter ns – seniors
(v rie i no 35, sievietes – no 30
gadu vecuma) ir sabiedr bas loceklis, kur ikdien piekopj vesel gu dz ves veidu, veic sportisk s aktivit tes, start sacens b s, saglab jot darba sp jas
un dz ves kvalit ti visa m a
garum .
Ar Varak ānos dz vo da i
sporta veterāni, un ar vienu no
tiem man bija prieks iepaz ties.
ARV DS ZEPS tikko atgriezies
no Tur nas Itālijā, kur piedal jies
Pasaules veterānu sporta sp l s
skriešanas discipl nā kā „gargabalnieks”. 2 kilometrus ar š rš iem
noskr jis kā ceturtais labākais.
Pavisam ir 10 senioru sportistu
grupas un Arv ds ir 8. grupā.
Lai piedal tos sacens bās, ir
nepieciešams regulārs, nopietns
treni š, kuram Arv ds velta ik dienas da as stundas laika, jo sportiska forma jāuztur. M nes vi š noskrien no 200
l dz 350 kilometriem. Veterānu sportam
pastiprināta uzman ba ir piesaist ta kopš
2003. gada apr a, un šajos 10 gados ir
noskriets 18 500 kilometru garš ce š.
Vasarā, pavasar un ruden skrien laukā,
ziemā – savā „man ā”, – mājas otrajā
stāvā, lai izb gtu no b stamām traumām
uz sniegotā un slidenā ce a seguma.
Sportists atz st, ka nav var jis kādreiz
izvair ties no pārslodzes treni a laikā, jo
tikai sporta ārsts var tu noteikt tren šanās slieksni.
Sacens bas, savukārt, ir labs treni š
un pieredze. Bet tajās pārslodze nav bijusi, jo treni š pirms tām ir pietiekams, pakāpenisks un pastāv gs. Sportists atz st,
ka čempionātā, skrienot garus gabalus,
„nedr kst ielekt” bez r p ga, m r tiec ga
darba un discipl nas. Tālab vi š raksta
dienasgrāmatu, kur skrupulozi atz m ne
vien noskrietos kilometrus, bet ar citus
svar gākos notikumus.
Sporta veterānam Arv dam savu ikdienas dz vi vajag pakārtot treni iem, ne
mazsvar ga ir harmonija un l dzsvars imen un komanda, kurā piedalies, jādomā par vesel gu dz ves veidu un šanas
re mu.
Pirms treni a svar ga ir iesild šanās
visām musku u grupām. Ne mazāk noz m ga ir atsild šanās p c sacens bām (tās
tom r rada ekstremālu situāciju), izpildot
kust bas ar zemu aktivitāti, stiepšanās
vingrinājumus, l nu skr jienu, pat kamu
braucienu ar divriteni, jo tā jau ir sagatavošanās nākamajām sacens bām. Šoreiz
atsild šanos Arv dam aizvieto kartupe u
rakšana piemājas dārzi ā, vienm r gi sa-

dam. Toreiz Lubānas zemienes
saimniec bās nosusināti apm ram 400 hektāru zemes gadā.
Uz darbu gājis ar prieku un nav
ilgojies p c atva inājuma. Darbs
bijis saist ts ar meliorācijas darbu kvalitātes kontroli; šajā laikā
sapratis, ka jāraksta piez mes.
Strādājot par zemes ier kotāju
Valsts Zemes dienestā l dz 2006.
gadam, šis darba stils sevi attaisnojis – pienākumi tikuši veikti
prec zi un laikā. Pavisam ir 13
dienasgrāmatas, kurās uzskait ti
visi paši noz m gākie uzdevumi.
Pirmais sporta veids, kas
paticies pusaudzim – volejbols
un vieglatl tika. No 16 gadu
vecuma piev rsies skriešanai.
Arv ds v l šodien ar dzi ām pateic bas j tām piemin izkult ras
It lija, 2011.,pasaules senioru sp les skolotāju Mālpil Ei enu St ri,
kurš māc jis saj smināt ar spordalot slodzi.
tu un nopietni domāt par to. Dienesta laiN kamais Pasaules čempionāts
kā Padomju Armijā sakarā ar to, ka bijis
vieglatl tikā b s šoruden oktobra m neprec zs, apr inot ra etes šaušanas kos Braz lijā, uz kurieni sporta veterānam
ordinātes, nav ticis Apgabala sporta rotā,
Arv dam Zepam jau nopirkta bi ete. Šojo Štāba priekšniekam bijis vajadz gs tieši
gad martā vi š start jis Spānijā ziemas
tāds apr inu veic js. Sporta rotā treni š
čempionātā. Lielākajās sacens bās izb tu neizsakāms ieguvums, bet kareivim
nāk piedal ties 3 – 4 reizes gadā. LatviArv dam nācies tren ties individuāli. P c
jā lielākoties ieg tas godalgotas vietas.
Armijas vad jis iziskās kult ras kolekt va
Ārzem s pab ts 13 reizes: Itālijā – 3.
darbu sovhozā „Varak āni” Murmastienes
Spānijā, Somijā, Polijā – 2 reizes, Vācijā,
pagastā (volejbols, basketbols, sl pošaČehijā, Ungārijā, Be ijā – 1 reizi. Jo vena, vieglatl tika, šahs) un piedal jies Macāki paliek sportisti, jo mazāk ir to, kas
donas rajona spartakiād s ar pats l dz
piedalās sacens bās.
1984. gadam. Tad akt vā sporta nodarb Ce a izdevumus, dal bas maksu pārbas pārtraucis apm ram 19 gadus, l dz
svarā sedz pats sportists, da reiz kāds
parād jušās vesel bas probl mas. Atsāsponsor . Šoreiz uz Itāliju braukuši ar aucis so ot, un pakāpeniski uzlabojusies ar
tobusu un nogurdinošajam braucienam
vesel ba. Nopietnāk piev rsies jau skrievajadz jis 1,5 diennakti. Arv ds ir paciešanai 2003. gada apr a m nes , atsaut gs, pietic gs un ne par ko ne lojas.
coties vienlaic gi brā a, telev zijas sporta
Arv ds Zeps dzimis Varak ānu paurnālista Aloiza un akt vā sportista Aivara
gasta Teicejnieku sād ā Hel nas un JāStroda aicinājumam iesaist ties veterānu
zepa tr s b rnu imen si pirms Otrā
kust bā – Latvijas Sporta Veterānu – Sepasaules kara. No vecākiem ieguvis
nioru Savien bā. P c pirmā brauciena uz
zemnieka s kstumu, iztur bu, strād gumu;
Spāniju pirms 10 gadiem treni i tika pamāc jies paciet bu, pazem bu, dzimtekārtoti darbam un imenes pienākumiem,
nes m lest bu. Pamatizgl t bu ieguvis Teiiev rojot visstingrāko discipl nu.
cejnieku 4-gad gajā skolā un Varak ānu
Sportists uzskata, ka ir pedantisks,
7-gad gajā skolā, tehni a – melioratora
pras gs, stingrs pret sevi, bet pret citiem
profesiju – Mālpils tehnikumā. Pirms aizpielaid gs, r inoties ar l dzcilv ku v liešanas armijā strādājis R zeknes MMS
m m. Taču vect va Arv da sportiskais
Vipingā ieg tajā profesijā. Dienests pagars ir pielipis mazd liem, kuri jau tadomju armijā pavad ts, mācoties 1gadu
gad tren jas savu skolotāju vad bā un
ser antu skolā Ka i ingradas apgabala
patstāv gi, un nākotn sap o k t par
Gvardejskā un 2 gadus dienot ra ešu
čempioniem. Sporta veterānam Arv da ā Ka i ingradā. No 1963. l dz 1984.
dam skriešana dod vesel bu, labpatiku,
gadam strādājis par in enieri – melioramo umu.
toru Murmastienes pagasta sovhozā
Arv dam Dievs devis skan gu balsi,
„Varak āni”, p c tam R zeknes rajona
un dziedāšana ir kā atslodze, kas rada
Dekšāru kolhozā „Vien ba“ l dz 1992. gaTurpin jums 12. lpp.
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prieku un ener iju. Tas ir va asprieks,
kas gājis visai dz vei cauri. Vi š dzied visur, kur iesp jams. Aizrauj dziesmas ar
labiem vārdiem un skaistu melodiju; 3
kabatas formāta bloci os gl tā, kaligrāiskā rokrakstā sarakst tas paz stamās
dziesmas; š s klades ce o l dz ar vi u ar
uz ārzem m. Dziedājis Dekšāru ansambl „K zuls“. Tagad dzied kapelā “Sovej ”.
Gandr z katrās sacens bās vakaros 5 – 6
cilv ki veido ansambli un dzied ilgi atslodzei p c iziskas slodzes treni os vai sacens bās. Visas 5 meitas māc jušās sākumā Vi ānu m zikas skolā, tad Varak ānos.
D ls m ziku apg st pašmāc bas ce ā un
draudzes kor . Meita Ieva mantojusi t va
m lest bu uz m ziku un veiksm gi darbojas bazn cā Stirnien no 14 gadu vecuma,
dziedot un sp l jot r eles un organiz jot šeit plaša m roga dziedošās dienas,
klasiskās m zikas koncertus ar populāru
m zi u piedal šanos. Ievas vect vam oti
patikusies r e u m zika, un šodien vi š
priecātos, klausoties Ievas sp l .
Arv ds ar sievu Annu dz vo mājā, ko
ieskauj paša stād tie baltie b rzi, kas ir
vi a m ākie koki un pieauguši vien p c
trešās reizes stād šanas, un plašs aug u
dārzs Anna paciet gi gaida v ru mājās
p c sacens bām, uztur siltu saimes pavardu. imen 6 b rni, kuri izlidojuši pasaul kā putni no siltā per k a: 5 strādā
Latvijā un 1 meita nodibinājusi imeni
Itālijā un tur dz vo. Pats jaunākais, vien gais d ls v l mekl savu sto aicinājumu.
Seniors priecājas par 4 mazb rniem, kuri
p c vect va parauga cer k t ne tikai par
sportistiem.
„Lai b rniem un mazb rniem izv l tais darbs ir kā izprieca un hobijs – m š
un pat kams, tad nevajadz s gaid t atva inājumu” – tāds ir vect va nov l jums.
Ar smaidu Arv ds Zeps piebilst: „Pie
mana kapa lai skan šlāgeris kapelas
„Sovej ” izpild jumā vismaz stundu.”
„Latvijas Sporta Veter nu – Senioru
Savien bas valdes m r is – iesaist t akt v
dz ves veida pas kumos arvien vair k Latvijas cilv ku, pan kot, lai kust bu re ms,
vesel ba un optimisms b tu Latvijas cilv ku priorit te, tas ir m su rok s. Aicin m
b t savas Latvijas patriotiem ar savu akt vo dz ves veidu veicinot valsts optimismu
un ilgm bu“ – teica LSVS prezidents
Daumants Znatnajs 50. jubilejas svin bās
J kabpil 2013. gada vasarā.
Neb dami sportisti, m s varam saglabāt vai uzlabot savu vesel bu un dz ves kvalitāti, piekopdami pakāpeniskas,
aizvien garākas pastaigas, n jošanu,
rite braukšanu, aerobiku un citas aktivitātes. Kust bā ir dz v ba.
Rita Liuke
Foto no Arv da Zepa albuma

M ksliniecisk pašdarb ba ir
sabiedrisk s dz ves dzin jsp ks
Kad lielie rudens darbi apdar ti, tā
vien gribas izrauties no mājām, lai aprunātos ar cilv kiem, iemāc tos ko jaunu un
vienkārši labi atp stos.
Oktobr Varak ānu kult ras namā ar
jaunu sparu sezonu ir uzsācis vid jās
paaudzes deju kolekt vs, senioru deju
kolekt vs „Varav ksne”, pirmsskolas vecuma b rnu deju kolekt vs un v ru vokālais
ansamblis.
L nijdeju grupa „Četras debesspuses” akt vi darbojas visu gadu gan piedaloties pasākumos, gan vasaras viduc
papildinot zināšanas l nijdeju nometn s.
Joprojām akt vi ir senioru kolekt vi –
Eiropas senioru deju grupa „V lziedes
un p lād i” un senioru dāmu vokālais
ansamblis „Sidrablāses”, kuri jaunās sezonas iesākumā piedal jušies da ādos
pieredzes apmai as pasākumos.
Folkloras kopa jauno sezonu ieskandināja ar piedal šanos biedr bas „Latga u
sāta” organiz tajā „X Kokl tāju saietā”.
Amatierteātris jauno sezonu iesp l s
ar savu radošo vakaru – teātra sv tkiem

„Teātris un āboli”.
Uzsākot jauno sezonu, kult ras nams
veido ar sezonas pasākumu plānu, kurā
ietilpst gan tradicionālie un valsts sv tki,
gan kolekt vu radošie vakari. Priec fakts,
ka paral li pašu organiz tajiem pasākumiem mums ir iesp ja uz emt ar Latvijā populārus māksliniekus – m s b sim
vieni no pirmajiem, kuriem b s iesp ja
baud t brā u Auzānu jauno koncertprogrammu „Vakari as uz sešiem”.
9. novembr deju studija „Mantigra”
sniegs eksotisko deju koncertu „Ma iskais paklājs Varak ānos”. Pirms koncerta
deju studija piedāvās nebijušu iesp ju varak āniet m – meistarklasi austrumu dejā
iesāc jām. Meistarklas dejas mākslu
pasniegs eksotisko deju studijas vad tāja
Sandra Šarma.
Aicinām ikvienu iesaist ties kādā pašdarb bas kolekt vā, baud t piedāvātos kult ras pasākumus, jo tas ir lielisks veids,
kā pozit vi uzlād t savas emocijas.
Krist ne Strode,
Varak ānu KN pasākumu organizatore

Folkloras ansamblis.

L nijdeju meitenes.
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Tuv kie pas kumi Varak nu novad
Datums

Laiks

Pas kums
APSKAT MAS IZST DES:
• „Kok u dien m desmit gadi”
• Mākslinieku plen ra darbu izstāde „Balt pils ta”
• A. Svilāna J ras glieme vāku izstāde „Kauri Cypraea& Haliotis”
• Bro islavas Kokares piemi ai velt tā rokdarbu izst de
• Dai a Ozoli a darbu izstāde „Ton t pasaules izj ta”
Muzejs pied v muzejpedago isk s programmas skol niem:
• „Bez pagātnes nav nākotnes” 1. – 9. kl.
• „Princeses stāsts” 1. – 4. kl.
Muzejpedago isko programmu apmekl jums iepriekš jāpiesaka: 64866162 vai 64866164

Visu m nesi

Vieta

Varak ānu
novada
muzejs

19. oktobr

RADo AIS VAKARS. Aicināti piedal ties visi novada un pārnovadu audis, kuri raksta
dzeju un prozu, dzied un kompon , glezno, z m , fotograf , dejo un izpau as visās citās
19:00
mākslas jomās, lai dal tos savos talantos.
L gums pieteikties pa tālruni 29678002. Visi m i gaid ti!

Stirnienes TN

19. oktobr

22:00 GLoBAL wEEKEND DISKoT KA Ieeja l dz 23:00 Ls 2.00 (EUR 2.85), v l k – d rg k

Varak ānu KN

26. oktobr

Varak nu amatierte tris aicina uz te tra sv tkiem „TE TRIS uN BoLI”
Viesi – Murmastienes dramatisk kopa „Aizv j ”, Sarka u te tris „Pi erots” un citi
draugi. Ieeja pas kum : Ls 1.00 (EUR 1.42)

Varak ānu KN

27. oktobr

Atis un J nis Auz ni koncertprogramm „VAKARI AS uZ SE IEM”
Brā i Auzāni kopā ar četrām fantastiskām Latvijas m zi m apvienojušies jaunā muzikālā
projektā. „Varb t tād , ka pulkstenis virs kam na rāda gandr z seši, varb t tād , ka
uz galda jau ir vakari as, bet varb t vienkārši tād , ka uz skatuves esam seši... Bez
14:00 lieka ska uma un trokš a, muzikāli un romantiski, bet ar m su, latgaliešu, raksturu un
m lest bu... ar dziesmām par m lest bu….”.
Bi e u cenas: Ls 3.00 (EUR 4.27), Ls 4.00 (EUR 5.69), Ls 5.00 (EUR 7.11)
Bi etes iesp jams ieg d ties iepriek p rdo an Varak nu kult ras nam
no 10. oktobra

Varak ānu KN

Rakstniec bas un m zikas muzeja ce ojo izst de
„J ZEPA V ToLA JuBILEJAS PRESES KoNFERENCE”
Atz m jot Jāzepa V tola 150 gadu jubileju, Rakstniec bas un m zikas muzejs ir sagatavojis
ce ojošo izstādi – „Jāzepa V tola jubilejas preses konferenci” lielizm ra komiksa formātā.
Preses konferenc Jāzeps V tols atbild uz jautājumiem par noz m giem savas dz ves
Varak ānu
notikumiem un sasniegumiem. Konferences dal bnieki/izstādes apmekl tāji tiek
novada
iepaz stināti ar noz m gākajām V tola darb bas jomām, lielāko uzsvaru liekot uz Latvijas
muzejs
akad miskās m zikas laukā paveikto. Izstādes stilistika aicina skat tājus paraudz ties uz
klasi a dz vi kā uz aizraujošu notikumu virkni, kurā l dzās kompon šanai, pedago ijai un
sabiedriskajām aktivitāt m atrodas vieta ar makš er šanai.
Izst de apskat ma bez maksas

28.oktobris –
15. novembris

Eksotisko deju studija „Mantigra” pied v :
13:00
Meistarklase austrumu dej ies c j m. Meistarklas dejas mākslu pasniegs eksotisko
deju studijas vad tāja Sandra Šarma.
Maksa par meistarklasi Ls 5.00 (EUR 7.11).
Pieteikšanās uz meistarklasi pa tālr. 22033974
16:00
Eksotisko deju koncerts „Ma iskais pakl js Varak nos”. Lai koncertā labi justos
ikviens apmekl tājs, paši ir padomāts par b rniem. B s lieliska iesp ja darboties
radošajās darbn ci ās, kas darboties sāks jau no plkst.16.00 un turpināsies visa koncerta
garumā!
Ieeja koncert Ls 2.00 (EUR 2.85), darbo an s rado aj s darbn c s – par
ziedojumiem

9. novembr

Varak ānu KN

9. novembr

15:00 Valsts sv tku ieska as koncerts

Stirnienes TN

11. novembr

12:00 L

Kapinieku kapi

13. novembr

12:00

pl

a orde a kavalieru piemi as pas kums

Kamerm zikas koncertlekcija skol niem „JAuNIE KLAuS T JI”
sadarb b ar diri entu Andreju Jansonu ( ujorka) un LMA

Stirnienes TN
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Aizg j ju m ža d rzs
Mans vect vs nevar ja prec zi pateikt, kur tieši kaps tā apbed ts vi a
t vs un māte, jo 19. gadsimtā aizgāj jiem tika uzlikts koka krusti š un, tam
nokr tot, izzuda ar kapu kopi a. Kapi
bijuši usn m, nātr m un kr miem aizauguši. Tikai mui kungiem, tur giem
saimniekiem un priesteriem tika uzlikts
liels kapa piemineklis, kurš saglabājies
l dz m sdienām.
Latgal kapu kult ra sāka att st ties
br vās Latvijas laikā, kad sāka svin t
kapusv tkus ar reli isku ievirzi – kato tic gie pie kapiem dziedāja psalmus un
klaus jās priestera las to sv to Eva
liju un spredi i. Tad kapi tika izpuš oti kā
ziedoši dārzi. Aizgāj jiem centās uzlikt
skaistus pieminek us.
Kapu kult ra ar katru gadu k st aizvien piln gāka. V rojam un mācāmies
viens no otra, pie emot to labāko, kas
citiem ir.
Sal dzinot ar citām kaps tām Latvijā, izce as Varak ānu kaps ta – t ra un
sakopta vienm r.
2009. gadā uz m js Imants Š eps
ziedoja lielus person gos l dzek us, lai
luterā u da ā atjaunotu V sturiskā mākslas ansamb a bazn cu – kapliču, kura
bija no lojamā stāvokl . Kapličā atrodas
moza ka „Birst ābelei balti ziedi“, kas ir
Latvijas aizsargājamo objektu sarakstā. 2011. gadā ar biedr bas „Pieaugušo
att st bas projekts” pal dz bu un Ingas
Grudules vad bā renov ts š ansamb a
zvanu tornis ar spārnu vārtiem, piemineklis br v bas c ās kritušo piemi ai un
Lāčpl ša orde a kavaliera Oto B rzi a
piemineklis.
Galvenais nopelns kārt bas uztur šanā pieder cilv kiem, kuri sv tu tur
savu tuvinieku piemi u, regulāri apmekl kaps tu un strādā tur. Katrā kaps tā ir
tādas kapu kopi as, kurām nav kop ju,
un ar br vi laukumi, kuros saaug zāle,
nokr t skujas vai lapas utt. Ne mazāk
svar gs apstāklis ir tas, ka Varak ānu
pašvald ba jau sen algo kapu uzraugu,
kurš c t gi seko visam, kas kapos notiek
un savlaic gi, regulāri nop auj zāli un
uzkopj, un tas rada pat kamu iespaidu
kaps tā kopumā.
Jau divus gadus kapu pārzinis ir
Mārti š Zieds, kurš ar lielu atbild bas
saj tu, pašaizliedz bu un radošu pieeju darbojas kaps tā kā sts saimnieks.
Vi a godbij gā uzved ba savā darba vietā kā spilgts piem rs un paraugs māca
atnāc jus, kā uzvesties aizgāj ju m a
mājās.
Šodien vi š ar pal giem – P teri Po-

Kapu saimnieks – M rti

Arv ds Mi ulis kr so oga d us.

aku un Arv du Mičuli – liek d u oga
posmu, ko sa dis laika zobs. (Arv ds
Mičulis ir garant tā minimālā ienākuma
strādnieks, kurš m nes sa em Ls 35 un
c t gi atstrādā katru ned u 12 stundas,
toties P teris Po aks strādā bez atl dz bas, sa emot vien nelielu invaliditātes
pabalstu). Kapos daudz darba, kuru
regul un organiz kapu saimnieks.
Daudz ar paveikts: salabots zvanu tornis kato u kapos (pagaidām bez zvana),
ar sienu no kaps tas norobe ota vieta,
kur izmest atkritumus kato u kapu da ā,
likvid ts nepiem rotā gru u izmešanas
vieta pie lielā ce a, ielikti iebraucamā
ce a vārti kapu zieme u pus un citi darbi. Mārti š Zieds pateic gs Andrejam
Punduram, Arkādijam Reinikam par
nesavt go inansiālo atbalstu. Cakuls

Zieds – pirms z les p au anas.

P teris Po aks str d pie
oga labo anas.
Andris pirms m neša uzdāvināja dens
pumpi, kurš nodrošina kvalitat vu dens
padevi kalna galā vecajos kapos. Kad
nāks ziema, tad atsāksies darbs pie
sauso, veco koku izciršanas: veids, kā
to izdar t, netraum jot pieminek us, ir
paša Mārti a Zieda un Gunāra Mālnieka
izdomāts un l tāk realiz jams.
Joprojām sāp gākais jautājums ir
atkritumi. Kapos ir 3 atkritumu izb ršanas vietas. Jaunajos kapos biolo isko
(zāle, pu es, lapas, zari, skujas, nezāles ar zemi) atkritumu vieta ir uz zemes
kapu malā, bet konteineri domāti stikla
un plastmasas taras izmešanai. Bioloiskie atkritumi turpat kapos pārveidosies par zemi, bet cietā tara tiks aizvesta
uz poligonu par samaksu. Tāp c kapu
saimnieks ir pateic gs luterā u kapu ap-

„VARAK ÕN TS” 2013. gada oktobris
mekl tājiem, kuri prec zi saš iro atkritumus biolo iskajos un cietajos. Mārti š
Zieds ar mieru pats saš irot un aiznest
atkritumus, ja kāds nesp j aiznest tos
l dz atkritumu izgāztuvei vai neprot saš irot tos. Nosodāma ir tādu cilv ku r c ba, kad atkritumi tiek izb rti privātajā
me ā pie jaunajiem kapiem, ne norād tajā vietā.
Nav gad juma, kad kāds tiktu apbed ts bez kapu uzrauga zi as – iepriekš
tiek uzklaus tas tuvinieku v lmes un piedāvātas apbed juma vietas. Tas pal dz
saglabāt nevainojami prec zu kaps tas
strukt ru, kas autu br vi pārvietoties
kaps tas apmekl tājiem un saglabāt
apbed juma vietas citiem.
Savlaic gi tiek gādāts, lai agri pavasar un visu vasaru b tu pievesta tr dzeme, ko uzlikt, stādot pu es un košuma
kr mus, un smiltis.
Šogad bija karsts, sauss vasaras
sākums un kā br niš gs pal gs cilv kiem bija jau sen pašvald bas ier kotais
dens s knis vecajos kapos kalna galā
un otrs – lejā. Pie katras dens krātuves – ar vieglas lejkannas, ar ko deni
nest un pu es apliet, solus, pieminekus nomazgāt.
Kaps tā individuāli tiek atjaunoti,
uzlaboti, remont ti daudzi kapu pieminek i, jo bez pagātnes nav nākotnes.
Varak ānos veiksm gi strādā mākslinieki – Andrejs un Iveta Punduri ar saviem
pal giem.
Novada pašvald ba domā par cilv ku vajadz bām: jaunieši Mārti š un Juris Sl ka steidz ier kot soli us gar lielā
ce a malām, kas ved uz kaps tu, kur
kādam senioram aps sties un atp sties, kad ce š l dz m o tuvinieku atdusas
vietai „k st aizvien garāks” un gr tāk
veicams; kaps tā ir ier kotas 4 tualetes.
Par ogu, kas apjoztu visus kapus
7 hektāru plat bā un aizsargātu tos no
stirnu un citu dz vnieku apciemojuma,
pagaidām var tikai sap ot.
Kapu vandālisms, iz emot rite u
zādz bu M. Zieda errai, p d jā laikā
nav iks ts.
Ap 15. augustu, kad kato i svin
Jaunavas Marijas debes s uz emšanas
sv tkus, tradicionāli ir pieska oti ar kapusv tki ar priesteri, p d jos gados tiek
r koti ar pils tas sv tki, veidotas ziedu
kompoz cijas „Ziedi un m zika Varak ānos” un koncerts estrād . Tas ir v rien gākais, priec gākais gada notikums
Varak ānos, kad sabrauc daudz ciemi u
un novadnieku. Tad varak ānieši uzpošas. Ar Varak ānu kaps ta.
Kaut visas kaps tas Latvijā l dzinātos Varak ānu kaps tai!
Rita Liuke, teksts un foto
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Atvadu v rdi skolot jai
Annai Zepai
Dz rvju kāsis debesu p avās jau sen
sazarojis, bet rudens rasas lāses aster s
joprojām zaigo. Saulespu es ziedā v l
vasaras dv selei mājas. Kr t viena lapa
p c otras. Liekas, ka tās ir kā zemes v stules tiem, kas aizv ruši M bas vārtus.
Un kails paliek koks. Kaila dv sele sāp...
Anni , nu kā Tu tik negaid ti Teiču
dz rv m l dzi aizdevies? Ne pamājot ar
roku atvadas, ne szi u nos tot. Tā vienkārši un bez atpaka ce a aizv ri aiz sevis
durvis ciet. Tikai 61 gadu biji kopā ar
mums – saviem m ajiem, skol niem, darba biedriem, savā T vzem .
Šajā ruden tik ilgi v l nav pamat gu
salnu, un daba godam var posties rudens
krāsu karnevālam. Tikai migla. Pel ki
auksta kā lietus pl vuri iekritusi ar manā
dv sel . Es domāju par Tevi, domāju par
cilv ka m u un m gi dz vām v rt bām,
kas pastāv starp cilv kiem. Mums katram
piedzimstot tiek dota Dieva dāvana. Un
tas ir Laiks. Laiks darbam, m lest bai un
ciešanām. Tavs laiks nu apstājies kā neuzvilkts pulkstenis. It kā viss jau padar ts.
Laika dienas bez mitas grie as, laika upe
nekad nerimst vi us velt. Bet m s esam
šajā dz v kā pakāpieni. Pirms mums
kāds piedzimst, tad m s, p c mums ar
kāds. Un tā ir ar ar aiziešanu Aizsaules
dārzos.
Viss liekas saprotami un pie emami.
Kā r tu nomaina vakars, kā dienu nomaina nakts. Tā dz v bu nomaina nāve. Tikai
Tevis šajā dz v vairs neb s. Tevis pietr ks.
M s bijām nol mušas nedaudz atp sties no skolas, izp t t eogrāijas
atlantus, lai p c tam dotos uz telev zijas
sp li „Veiksme, intu cija, prāts”. Nepasp jām.
Sev atv l tajā laikā Tu pasp ji izlas t
milz gus grāmatu kalnus, atrisināt neskaitāmas krustvārdu m klas un ieg t vislielāko bagāt bu – izgl t bu un izaudzināt kopā

ar Jāni 5 b rnus – dz ves viedus, zinātkārus, apdāvinātus un cilv c gi vienkāršus. Tu pasp ji godam pild t lauku mājas
saimnieces pienākumus – rav t dārzus,
grābt sienu, slaukt govis un rukšiem
rukšu tiesu dot. Tu pasp ji b t med bu
procesā. Un p rāgus sacept, sestdienās
gaidot b rnus mājās. Sasiet gardu sieru
un cienāt kol us. Tu pasp ji dal ties ar
mums savā sirsn bā un cilv c bā. Pasp ji
skolas b rnus māc t iem l t skait u pasauli. Un Dievi u l gt.
Tagad ir Ve u laiks. Es savā dārzā
uz galda nolikšu gardus rudens ābolus.
Varb t atnāksi ciemos parunāties? Nenopl kšu visas pu es. Kopā priecāsimies
par to iztur bu un krāš umu.
23. janvār pienāks Tava dzimšanas diena. Šoreiz bez Tevis. Varb t b s
spalgs sals un dzi i, balti sniegi. Tikai
viena sniegpārsla, kas uzkrit s uz manas
plaukstas, b s Tavs sveiciens. Un tad
man b s tik silti ap sirdi... ar bez Tevis.
Un tad nāks laiks, kad uz vārpām
saule dzijas t s. Pie skolas sazied s kādreiz Tavas stād tās pu es kā m as atmias.
Cilv ka prieki un b das, darbs un
atp ta, nomoda un miega br dis bez paldies b tu tikai mazas dz v bas un nāves.
Tā teicis di ais J. Jaunsudrabi š. Paldies,
Anni , par kopā pavad tiem darba gadiem, kas bija tik piepild ti! Paldies par
sirds siltumu un paties bas vārdiem, un
stingro rokas spiedienu!
Kad Varak ānu bazn cā, svec m degot, Tu jau biji saposta smilšu, skuju un
skumju ce am, p kš i pār Murmastieni
uzsp d ja saule. Cauri rudens pel kajai miglai. Un skolas b rzi pielija zelta
stariem. Tas bija Tavs p d jais atvadu
sveiciens mums – dz vajiem. Paldies par
visu!
Patiesā cie ā – Tava kol

e T le Greine

Dīvkolpojumu korteiba VARAKĻĀN S
2013. goda OKTOBRĪ
oKToBRA M NES DoRBD NoS:
SV. MISE PLKST. 7:15 un 18:00
R uKR NS nu 8. okt.17:00
R

ukr ns svātd nos Vesperu v tā.

20.10. – III M NEŠA SVĀTD NA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00 – krystace š
26.10. – sastd na – j pagr pulkste i par
1 st. atpaka , z mas laiks

27.10. – IV M NEŠA SVĀTD NA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00 –
R ukr ns
31.10. – caturtd na – R ukr a
m neša n slāgums, sv. Mise plkst.
7:15 un 17:00 – R ukr ns
D vs, m s Tevi slavejam
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Aiz gaismas mirds zieds,
Aiz laimes pukst sirds.
Pa pasauli m žam
Lido m lest ba...
/J. Poruks/
Stirnienes Sv t Laura Romas
kato u bazn c nosl gt laul ba
august –
Iveta V vere un J nis Sondors
Mazi saules dz pari i
Manos v jos un saul t tinas,
K m i, mazi cipari i
Pret gaismi u vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirksti iem
Lai saul te ce u vada,
Un gaišajiem acu plaksti iem
Lai prieks un laim te rada.
( . re)

Sveicam:

Ievu Čeveri un Juri Reinieku ar
meitas Kristi nas dzimšanu
Eviju Š esteri un Edgaru Dolgo ar
d la Valtera dzimšanu

L gas Upenieces

juridiskais birojs

pied v visa veida juridiskos
pakalpojumus iziskām un juridiskām
personām, tai skaitā:
• juridiskas konsultācijas;
• juridisko dokumentu (l gumi,
pieteikumi, s dz bas,
iesniegumi, br dinājumi u.c.)
sastād šana, anal ze, korekcija;
• parādu piedzi a;
• pārstāv šana tiesā, valsts un
pašvald bu iestād s;
• citi juridiskie pakalpojumi.
Ozolu iela 7, Varak āni, Varak ānu
novads, LV-4838
mob. 26310149,
e-pasts:ligaup@inbox.lv

Izsak m milz gu pateic bu

Murmastienes pagasta pārvaldniekam
Jānim Mozgam, kā ar Ivaram
Popadjukam, P terim B rzi am,
Kārlim Caunem, Vilnim Dz rv tem par
dens padeves atjaunošanu.
„Jā as tas” saimnieki
P rdod sausu skald tu malku.
Ar piegādi.
T. 26563524

Gadi z d un daudz ko l dzi aiznes:
S pes izpl n, sadz st katra v ts.
Debess zilgm dziest un irst pat
zvaigznes –
Gadiem p ri mirdz tavs gai ums, t t!
Izsakām patiesu l dzj t bu
Anitai S rnei, t vu m bas ce os
pavadot.
L nijdeju grupas
„Četras debesspuses” kolekt vs
Pierimst so i, klus doma,
Neskan m s m tes balss.
Tikai klusa s pe sird
Ilgi v l p c vi as sauks.
(E. Z l te)
Izsakām visdzi āko l dzj t bu
Baibai Zepai un pieder gajiem.
Skumju br d esam kopā ar tevi,
mammu aizsaul pavadot.
JDK „Zemga i”
Tuvs cilv ks neaiziet,
Vi tikai p rst j l dz s b t.
„BUTS” kolekt vs izsaka
visdzi āko l dzj t bu L gai Saleniecei,
mammu m bā pavadot.
Daudz dieni u m i :
Citas vieglas, citas smagas.
Smag k t dieni a,
Kad pietr ka m muli as.
Izsakām m su visdzi āko l dzj t bu
Baibai Zepai, m mi u m bā
pavadot.
Bijušie klasesbiedri
Veic akmens pieminek u
izgatavošanu un uzstād šanu.
Pas t jumu pie emšana piektdienās.
Varak ānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

APAVU DARBN CA Skolas iela 9a

piedāvā šādus pakalpojumus:
• apavu remonts;
• somu remonts;
• rāv jsl d u ieš šana ādas, dermant na un auduma v jjakām;
• šujmaš nu remonts.
Atbrauc jiem un studentiem p c
vajadz bas ir iesp ja izremont t apavus tajā pašā dienā.
Darba laiks:
P 9.00 – 16.00
o Darbs notiek Barkav
T 9.00 – 16.00
C 9.00 – 16.00
P 9.00 – 16.00
S –
Mob. t. 25951702
Sv. –

Taj s lap s,
Ko irsta m bas v j ,
Aiziet un paz d,
Un paliek cilv ka m s.
Izsak m l dzj t bu tuviniekiem
par m b aizg ju ajiem
septembr :
Varak ānu pagastā
Tekla Vilkau a – 91
K rlis Latkovskis – 49
Varak ānu pils tā
Antonija Aldona ungere – 77
Alma Sila – 90
Daudz sol i iztec ti,
Daudz darbi i padar ti,
Lai nu m i Zemes m te
P rkl j savu se en ti.
Skumju br d esam ar Tevi, Anita,
m mi u aizsaul aizvadot.
B/d „Spr d tis” un pansionāta
„Varav ksne” kolekt vs
Jau saule riet,
Sirds atvad s no dienas,
Sirds pati klusumam
Un mieram pret iet...
Izsakām patiesu l dzj t bu
Andrim Bern nam,
m ti m bā pavadot.
Mesteri, Trokši, Janberga, Bukovska,
Marija, Roberts
M su laiks ir tik ss –
M a v ji alc apk rt un p ri,
Kas lai zina to br di,
Kad atskan s likte a balss?
Izsakām patiesu l dzj t bu
Jan nai Latkovskai, br li p d jā gaitā
pavadot.
Kol i „Varav ksn ” un „Spr d t ”

Laikraksts izn k ar Varak nu
novada domes atbalstu
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