NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2014. gads
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Zinību diena
Varakļānu vidusskolā

Uzgavilējam 1. klases skolēniem.
Kad dārzos uzzied krāšņās gladiolas un daudzveidīgās asteres, klāt skolas laiks.
Šogad Varakļānu vidusskolā mācīsies 250 skolēni, no tiem 27 pirmklasnieki.
PIRMAIS ir maģisks skaitlis, tas šajā
dienā skanēja vairākkārt:
- visiem pirmā mācību diena;
- pirmklasniekiem pirmā skolas diena;
- tiek izsniegts pirmais skolas dokuments;
- pirmā lielā uzstāšanās;
- pirmais zvans uz pirmo stundu.
Sirsnīgi sveicieni 1. klases audzinātājai Ilzei Zepai, viņai pirmā darba diena
Varakļānu vidusskolā.
Sveicam 10. klases skolēnus – Andri Poču no Dekšārēm, Līgu Grigorjevu
no Kalupes novada, Dairu Eiduku no
Stirnienes.
Šis mācību gads nozīmīgs ar to, ka
visi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi intensīvi gatavosies skolēnu dziesmu
un deju svētkiem, 1. klases skolēni sāks

Pirmā uzstāšanās.
mācīties angļu valodu.
Pateicoties Varakļānu novada pašvaldībai, skolā izremontēta ēdnīcas
telpa un visiem skolēniem pašvaldība
nodrošina bezmaksas pusdienas, kā arī
peldbaseina apmeklējumu.
Šajā mācību gadā Varakļānu nova-

da pašvaldība nodrošina visu novada
skolu audzēkņus ar bezmaksas pusdienām, kas pašvaldībai izmaksā apmēram
65 000 euro.
Lai veiksmīgs un radošs mācību
gads!
A. Jaunzeme
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 28. augustā
Nr. 12

1. Par izmaiņām Varakļānu vidusskolas amatu un mēnešalgu sarakstā.
2. Par nekustamā īpašuma „Kliņģerītes” nodošanu atsavināšanai.
3. Par pašvaldībai piekrītošu zemes
vienību apvienošanu.
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 7094 006 0182 atdalīšanu
no nekustamā īpašuma „Korintes”.
5. Par nedzīvojamo telpu nomu.
6. Par biedrības „Zemes bites” projektu „Apzaļumosim Murmastieni”.
7. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni,
nenotikušu izsoli.
8. Par ēdināšanas maksu Varakļānu
novada izglītības iestādēs:
1. Apstiprināt Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu nodrošināto pusdienu
izmaksas vienai dienai EUR 1,42 apmērā.
2. Apstiprināt Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes nodrošināto pusdienu
izmaksas 5–6-gadīgo grupā vienai dienai
EUR 0,85 apmērā.
3. Sākot ar 2014. gada 1. septembri
mācību gada laikā nodrošināt ar bezmaksas pusdienām visus Varakļānu novada
vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas

izglītības iestādes 5–6-gadīgo grupas audzēkņus un Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu skolēnus, atbilstoši mācību
iestādes noteiktajiem brīvpusdienu piešķiršanas noteikumiem;
3.1. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – citu novadu arodskolu audzēkņiem – uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 1,42 EUR/
dienā.
4. Apstiprināt vecāku maksu par ēdināšanu:
4.1. launags Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – 0,30 EUR/dienā;
4.2. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai Murmastienes pamatskolā – 1,50 EUR/dienā,
t.sk. brokastis – 0,35 EUR;
pusdienas – 0,85 EUR;
launags – 0,30 EUR;
4.3. ēdināšanas izmaksas Stirnienes
pamatskolas internātā – 1,20 EUR/dienā,
t.sk. brokastis – 0,40 EUR;
launags – 0,30 EUR;
vakariņas – 0,50 EUR.
4.3.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas internātā ir 50% apmērā no pilnās
cenas.
5. Sākot ar 2014. gada 1. oktobri
apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu Varakļānu PII „Sprīdītis” (1,5 – 4
g.v. un 5 – 6 g.v. – vasaras periodā) – 1,50
EUR/dienā,
t.sk. brokastis – 0,35 EUR;
pusdienas – 0,85 EUR;
launags – 0,30 EUR.

Saistiešie noteikumi Nr. 5
1. Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4.
2. „Par godalgām, naudas balvām
un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”.
1. Veikt grozījumus 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par godalgām,
naudas balvām un materiālo palīdzību
Varakļānu novadā” (turpmāk – saistošie
noteikumi):
1.1. Papildināt saistošos noteikumus
ar 2.1.3. punktu šādā redakcijā:
„2.1.3. Varakļānu novada dome var
izlemt piešķirt godalgu Varakļānu novada
skolu izlaiduma klašu absolventiem par
augstiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs;
2.1.3.1. godalga ir līdz 100,00 euro
apmērā.”;
1.2. Aizstāt 2.2.1.1. punktā naudas
summu „143,00 euro” ar „150,00 euro”;
1.3. Aizstāt 2.2.2.3. punktā naudas
summu „29,00 euro” ar „30,00 euro”;
1.4. Papildināt saistošos noteikumus
ar 2.2.4. punktu šādā redakcijā:

„2.2.4. Naudas balva politiski represētājām personām:
2.2.4.1. naudas balva 15,00 euro apmērā tiek piešķirta katru gadu komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25.
martā.”;
1.5. Izteikt saistošo noteikumu
2.3.1.punktu šādā redakcijā:
„2.3.1. Materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā:
2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un tās
apmērs ir 40% no minimālās valstī noteiktās mēnešalgas un sudraba karotīte dāvanā par katru jaundzimušo bērnu;
2.3.1.2. palīdzība tiek piešķirta vienam
no vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta
Varakļānu novada administratīvajā teritorijā
ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms
bērna piedzimšanas;
2.3.1.3. lai saņemtu materiālo palīdzību, bērna vecākam, kura dzīvesvieta deklarēta Varakļānu novada administratīvajā
teritorijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums materiālās palīdzības sa-

9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
10. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas
situācijā nonākušam piešķiršanu:
1. Piešķirt A. Z. vienreizēju pabalstu
ārkārtas situācijā EUR 500,00 apmērā,
t.sk.:
1.1. izmaksāt naudas pabalstu EUR
300,00 apmērā;
1.2. sniegt tehnikas (ekskavatora,
traktora) pakalpojumus gruvešu novākšanas darbos EUR 200,00 vērtībā.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līguma
pagarināšanu.
12. Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas:
1. Ievēlēt Varakļānu novada Bāriņtiesu šādā sastāvā:
bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ingrīda
Dalecka, Varakļānu vidusskolas skolotāja;
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
– Lilita Skurule, Varakļānu pirmsskolas
izglītības iestādes „Sprīdītis” pirmsskolas
skolotāja;
bāriņtiesas locekļi: Zanda Broka, Murmastienes pamatskolas skolotāja;
Līga Mālniece, Varakļānu vidusskolas
skolotāja.
13. Par atļauju I. M. savienot amatu.
14. Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām un
materiālo palīdzību Varakļānu novadā””
apstiprināšana.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
ņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;
- bērna dzimšanas apliecības kopija;
- ja bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments
sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā
noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu
valsts valodā;
2.3.1.4. materiālai palīdzībai var pieteikties 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas dienas;
2.3.1.5. materiālo palīdzību nepiešķir:
- ja bērns ievietots bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē;
- materiālā palīdzības ir piešķirta citā
pašvaldībā.”.
1.6. Aizstāt 2.4.1. punktā teksta daļu
„trūcīgo ģimeņu” ar „novada teritorijā deklarētajiem un reāli dzīvojošajiem”;
1.7. Aizstāt 3.3. punktā adresi „Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010” ar „V. Baloža
ielā 13A, Valmiera, LV-4201”.
3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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12. Saeimas vēlēšanas
2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks
12. Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanas notiks piecos vēlēšanu apgabalos, un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei
nelietos vēlētāju reģistru. Balsotājus reģistrēs vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.
Šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru vienīgais personu apliecinošais
dokuments ir personas apliecība (eID),
Saeima šā gada 14. jūlijā atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas
paredz pirms 12. Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem vēlētājiem personalizētu vēlētāja apliecību. Līdz ar to vēlētāji, kuru
rīcībā ir tikai personas apliecības, ir aicināti laikus noformēt Latvijas pilsoņa
pasi vai no 2014. gada 22. septembra
līdz 3. oktobrim izņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez
maksas tajā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur
tika izsniegta vēlētāja personas apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai
tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Ja
nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā,
vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs
dienas pirms vēlēšanu dienas – 1., 2. un
3. oktobrī. Vēlēšanu iecirkņu saraksts, kuri
pieņems balsis glabāšanā, ir pieejams
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.
Pavisam būs 61 šāds iecirknis 39 pašvaldībās. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot
balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Diemžēl mūsu novadā balsi glabāšanā nevarēs nodot, jo nav nepieciešamais
skaits balsstiesīgo iedzīvotāju. Tuvākie
iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā būs
Madonas kultūras nama filiālē Vidzeme vēlēšanu iecirknis Nr. 655, Jēkabpils tautas
nams iecirknis Nr. 485 un Rēzeknes Augstskolas izglītības un dizaina fakultātes telpās iecirknis Nr. 245. Balsi glabāšanā varēs nodot, trešdien, 1. oktobrī, no pulksten
17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2. oktobrī, no
pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien,
3. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Varakļānu novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi: iecirknis Nr. 657, Varakļānu
kultūras namā; iecirknis Nr. 676, Stirnienes tautas namā, iecirknis Nr. 671. Mur-
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mastienes kultūras centrā.
Varakļānu novada iecirkņu komisiju
darba laiks būs:
29. septembrī (pirmdienā) –
no plkst. 17.00 līdz 20.00,
30. septembrī (otrdienā) –
no plkst. 8.00 līdz 11.00,
1. oktobrī (trešdienā) –
no plkst. 17.00 līdz 20.00,
2. oktobrī (ceturtdienā) –
no plkst. 9.00 līdz 12.00,
3. oktobrī (piektdienā) –
no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā 4. oktobrī no plkst.
7.00 līdz 20.00.
Šajā laikā iecirkņos vēlētājiem būs
pieejamas priekšvēlēšanu programmas,
visi vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu saraksti un Saeimas vēlēšanu likumā
norādītās ziņas par deputātu kandidātiem.
Tiks pieņemti rakstveida iesniegumi par
balsošanas organizēšanu savā atrašanās
vietā vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs ierasties balsošanas telpās un
šo vēlētāju aprūpētājiem. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29. septembra
līdz 4. oktobrim.
Uzziņu tālrunis – 67049999, vairāk
informācijas www.cvk.lv.
Tuvāka informācija
64860846,
27790015.
A. Ščucka,
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārta
Nodibinājums Madonas novada fonds
izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
11. kārtu, Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.– 2013. gadam ietvaros apstiprinātās
„Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009. – 2013. gadam” ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2014. gada 6. oktobra līdz 6. novembrim.
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums un izsludinātās rīcības atbalsta apmērs
EUR 22058,05.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija
– Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un
Varakļānu novadi.
Projekta ieviešanas beigu termiņš
2015. gada 1. jūnijs.
Projektu pieņemšana izsludināta:
413. pasākums „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
6.1. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog-

rammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem.
1.2. rīcība Atbalsts uzņēmējdarbībai
un nodarbinātībai.
Mērķis: Attīstīt uzņēmējdarbību un nodarbinātību vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijā, veicinot dažādu pakalpojumu
sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem.
Risinājumi: Tehniskie (greiderēšana,
pļaušana, appļaušana u.c.), kokapstrādes,
servisa – IT, auto u.c. tehnikas apkalpošanas, projektēšanas (specializētā programmu nodrošinājuma iegāde), sadzīves,
medicīnas pakalpojumi, komunālās infrastruktūras apkalpošana (kas nav pašvaldību
funkcija), atpūtas, sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi, u.c. pakalpojumu veidi.
Pakalpojumus saņem gan fiziskas, gan
juridiskas personas.
Projekta rezultātā izveido jaunus, ceļ
kvalitāti esošiem pakalpojumiem, paplašina
esošo pakalpojumu klāstu.
Aicinām projektu iesniedzējus iesniegt

visus dokumentus, t.sk. par būvniecību, par
cenu aptauju un par finanšu resursu pieejamību un citus dokumentus, kas apliecina
projekta izmaksas un projekta iesniedzēja
gatavību projektu ieviest līdz 2015. gada
1. jūnijam.
Ar „Madonas novada fonda darbības
stratēģiju 2009. – 2013. gadam” var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā, Saieta laukumā 1, otrajā stāvā.
Konsultē Jogita Baune tālrunis:
27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv.
Pieņemšanas laiks plkst. 9.00 – 16.00. Pieņemšanas laikus lūgums saskaņot iepriekš
telefoniski.
Papildus informācija Madonas novada
fonda mājas lapā www.mnf.lv un www.lad.
gov.lv – ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītie dokumenti.
Projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā lad@
lad.gov.lv.
Informatīvais seminārs: 11. septembris plkst. 10.00, Madonas novada bibliotēkā, Madonā Skolas ielā 12, otrajā stāvā,
konferenču zālē.
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Kur tu slēpies, gadu skaitītāj?
Neredzu es Tevi vaigu vaigā.
Tikai jūtu – kāds pa pēdām staigā
un aiz dienas dienā gadus krāj.

Sirsnīgi sveicam
septembra jubilārus
novadā!

15
Beāte Betija
Melne
Jānis Seržāns
Ivars Dominiks
Zeps
18
Solvita Caune
Sintija Čīča
Mairis Salenieks
Aivis Skangalis
Kristaps
Stafeckis
Anete Vintiša
20
Rinards Auziņš
Jānis Vilcāns

25
Ieva Erdmane
Sandis Garančs
Kristīne Lezdiņa
Zane Ugaine
Atis Vecmežs
Agnese Vecstaudža
Jana Vecstaudža
30
Sanita Elsnīte
Artis Mozga
Meldra Strode
Līga Šimone
35
Rudīte Broka
Renārs Broks
Ilze Juste
Gaitis Kostukevičs
Ermīns Šķēls

40
Ilmārs Gruduls
Edvīns Ozoliņš
Oļegs Pavlovs
Māris Strods

65
Elizabete Justoviča
Marija Madžule
Marija Sčucka

45
Diāna Platača
Skaidrīte Šķena

70
Janina Kuzņecova

60
Jānis Dukaļskis

85
Anna Pelse
Anna Stafecka
Alberts Strods
Alīda Veipa

75
50
Anna Čiževska
Normunds Cakuls Nikodems
Jānis Džuls
Stivrinieks-Geiduks
Arturs Vanags
55
Oskars Arklons
80
Ilga Gabriša
Feņa Morozova
Alberts Uzuliņš
Broņislavs Zeps
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Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri
nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam un to skaits
saimniecībā nepārsniedz 10

AKTUĀLA INFORMĀCIJA CŪKU TURĒTĀJIEM,
KURI NOBAROJAMĀS CŪKAS TUR
PAŠPATĒRIŅAM UN TO SKAITS SAIMNIECĪBĀ
NEPĀRSNIEDZ 10

Saskaņā ar Ministru kabineta noteibam – atsevišķām drēbēm, kuras uzkumiem
„Noteikumi
parnoteikumiem
biodrovelk pirms
iešanas
un kuras pēc
SaskaņāNr.621
ar Ministru
kabineta
Nr.621
„Noteikumi
par kūtī
biodrošības
dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;
šības
pasākumu
kopumu turēšanas
dzīvnieku
pasākumu
kopumu dzīvnieku
vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877
un Pārtikasvietām”
un veterinārā
dienesta (PVD) un •Latvijas
audzētāju
asociācijas
turēšanas
http://likumi.lv/doc.
cūkāmcūku
aizliegts
izbarot
ēdināšanas
izstrādātajām vadlīnijām
mājasun
cūku
turētājiem, kuri
savā novietnē
tur un audzē
php?id=259877
un Pārtikas
veterināuzņēmuma
atlikumus,
kā mājas
arī pārtikas
pašpatēriņam
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informējot par to veterinārārstu!
PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt
veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!
Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām
saslimšanām, novietne jāuztur tīra un
nepieciešamības gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Mājas cūku turētājs iegādājas
un nodrošina nepieciešamos līdzekļus
minēto pasākumu veikšanai.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, par to nodrošināšanu pārbaudes
laikā pārliecināsies Pārtikas un veterināro dienesta (PVD) inspektori.
PVD atgādina mājas cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem
Lauksaimniecības datu centra (LDC)
datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību
un kompensācijas saņemšanu!
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patēriņa cūkām (līdz šim elektroniski vaPar biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, par
to nodrošināšanu pārbaudes laikā pārliecināsies Pārtikas un veterināro dienesta (PVD)
inspektori.

Neskaidros jautājumus par aktualitātēm saistībā ar Āfrikas cūku mēri un
biodrošības pasākumiem var noskaidrot
zvanot veterinārārstiem. Svarīgākā un
jaunākā informācija atrodama PVD mājaslapā.
Janīna Grudule

Cūku īpašnieku ievērībai

Tikšanās ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu

PVD atgādina mājas cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem
Visiem Varakļānu,
MadoLauksaimniecības
datu centra
(LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas
nas
un apkārtējo
laukatvieglos
slimības novadu
uzraudzību
un kompensācijas saņemšanu!
saimniekiem, lauku uzņēmējiem
un lauku iedzīvotājiem augusta
nogalē Murmastienes pagasta
Kultūras centra telpās bija iespēja tikties ar Zemkopības ministru
Jāni Dūklavu un pārējiem Zaļo
un Zemnieku savienības 12. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem.
Tā kā pašreiz lauksaimniecības nozarē ir daudz aktualitāšu
un neskaidru jautājumu, uz pasākumu bija ieradušies daudzi Varakļānu un apkārtējo novadu iedzīvotāji. Ministram un pārējiem
deputātu kandidātiem tika uzdoti
daudz un dažādi jautājumi.
Zemkopības ministrs Jānis

Dūklavs savā runā minēja pašreiz svarīgākos jautājumus, proti,
zaļināšanas prakse un jaunumi
maksājumos, piena ražošanas
nozares problēmas, aktualitātes cūkkopības nozarē saistībā
ar Āfrikas cūku mēri, kūtsmēslu
krātuvju sakārtošana.
Sīki un detalizēti par jauno
zaļināšanas maksājumu informēt bija uzaicināta LAD pārstāve Rigonda Krieviņa. Saskaņā
ar ES regulu no 2015. gada
tiks ieviests jauns maksājums
par klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs
cieši saistīts ar vienoto platības
maksājumu. Saimniecībām obliTurpinājums 6. lpp.

6

„VARAKĻõNĪTS” 2014. gada septembris

Turpinājums no 5. lpp.

gāti būs jāizpilda zaļināšanas prasības, lai
saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu.
Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts.
Saskaņā ar zaļināšanas noteikumiem
lauksaimniekam jānodrošina kultūraugu
dažādošana, jāizveido un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības un jāsaglabā
ilggadīgie zālāji. Zaļināšanas maksājumu
automātiski saņems bioloģiski saimniekojošas saimniecības. Zaļināšanas prakses neattieksies uz ilggadīgo stādījumu
platībām.
J. Dūklavs informēja par darbu, ko

pašreiz dara Zemkopības ministrija, lai
sakārtotu problēmas piena lopkopības
nozarē. Viņš solīja, ka visi slaucamo govju ganāmpulku īpašnieki, kam pieder piena piegādes kvota, saņems atbalstu no
valsts jau oktobra mēnesī, lai daļēji segtu
piena iepirkuma cenu kritumu. Ministrs
aicināja ikvienu sekot, kā pildās piena
piegādes kvota, jo ir prognozes, ka valstī
gaidāma kopējās kvotas daudzuma pārsniegšana, kā rezultātā vajadzēs maksāt
soda naudu.
Daudz jautājumu bija saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību. J. Dūklavs aici-

nāja cūku ganāmpulku īpašniekus stingri
ievērot biodrošības pasākumus, lai varētu
turpināt audzēt cūkas un apturēt slimības
izplatīšanos.
Joprojām tiek prasīts sakārtot kūtsmēslu apsaimniekošanu novietnēs, kur ir
10 un vairāk dzīvnieku vienības.
Sanāksmes dalībnieki aktīvi diskutēja
ar deputātu kandidātiem par jautājumiem,
kas saistīti ar trūkumiem medicīnas nozarē. Vēl tika runāts par teritoriālās reformas
ieviešanas trūkumiem un ieguvumu.
Janīna Grudule

Ekskursija Rēzeknes novadā
33 drosminieki no Viļāniem, Dekšārēm un Varakļāniem, kuri, spītējot sinoptiķu drūmajām prognozēm par lietusgāzēm, devās ceļojumā pa kaimiņu novadu,
ir priecīgi un apmierināti – niecīga lietus
brāzma uznāca vien atgriežoties mājās,
bet redzēts, dzirdēts, izjusts ļoti daudz.
Vispirms iegriezāmies Mini zoo „Rozītes” Rēzeknes novada Audriņu pagastā.
Šī brīnumjaukā zooloģiskā dārza saimniece ir Larisa Smuļa, kuras jaunu dienu
uzvārdā nosaukts šis mazais zoo, kurš
aizņem 10 hektāru platību un kurā par
vairāk kā 200 eksotiskiem dzīvniekiem
un putniem rūpējas vien 4 cilvēki. Tikai
neiedomājami milzīgā darba rezultātā var
uzturēt tik priekšzīmīgu kārtību, tīrību un
dzīvnieku un putnu labu fizisko un emocionālo stāvokli, ziemā notīrīt sniegu, apkurināt un katru dienu visu dzīvo radību
pabarot. Pats saimnieks Vasīlijs Smuļs,
kurš bez tam strādā arī savā firmā, veic visus remontus šajā saimniecībā, būvē pats
savām rokām; pēdējais darbs ir strūklaka,
pie kuras ikviens ekskursants vēlējās nofotografēties. Mini zoo „Rozītes” ieguldīts
milzum daudz līdzekļu, lai visu šeit redzēto iegādātos, ierīkotu un uzturētu.
Gide Zita veda mūs un stāstīja par
ķenguriem, Āfrikas vistiņām, alpakām,
franču aitiņām, Holandes kaziņām, franču
sprogainajām zosīm, mājas alpakām ar
gaiši zilām acīm un vilnu, mini ponijiem,
Jēzus Kristus aitiņām, kurām nav vilnas
un smaržas, Šotlandes ponijiem, ēzelīti ar
mazulīti, lepnajiem fazāniem, pāviem, vistiņām, kas dēj dažādu krāsu olas, paipalām
ar naga lieluma oliņām, melnu sprogainu
balodi, melniem un baltiem gulbjiem, lidojošām vistām, dambriežiem, strausiem
ar 1 kilogramu smagām, dzeltenām olām,
kuplu dažādu putnu saimi un tā bez gala...
Mēs bijām vairāk kā sajūsmināti. Paldies
Zitai un saimniekiem!
Ilzeskalnā pie keramiķa Pētera Gailuma mēs tikām sīki iepazīstināti ar vāzes,
medavnieka un tā vāciņa tapšanas procesu. „Es esmu laimīgs cilvēks, jo daru to,
kas patīk, un vēl naudiņu nopelnu,” – tā

Dekšārietes Mini zoo „Rozītes.

Skaistākais putns, kas ir augstu
staba galā.

Jēzus Kristus aitiņas, kas nedod
vilnu un nesmaržo.

par savu darbu labsirdīgi saka māla mākslinieks, kurš par keramiķi strādā no 1989.
gada un savu aizraušanos ar mālu raksturo kā interesantu, aizraujošu, kurš prasa
daudz laika un pacietības. Šajā laikā paveikti dažādi darbi. Piemēram, Bauskas
pilij izgatavoti 16., 17, gadsimta podiņi
krāsnij, pielāgojot krāsu toni un formu oriģinālajam – 5 mākslinieki izgatavoja 1500
priekšmetus. Nākamajam gadam Latvijai
kā prezidējošajai valstij jāizveido 20 000

svilpavnieku. Mākslinieks taisījis arī suvenīrus: Husqvarna zāģi, samovaru, dzelzceļa kravas vagonu, šogad „Ecolines” 5
gadu jubilejai – šī autobusa māla maketu.
Keramiķis pastāsta par cepli, kurā tiek
apdedzināti trauki ar uzklātu glazūru un
krāsu tapšanas niansēm. Lielu uzmanību,
izturību un spēku prasa šis darbs 12, 14
vai16 stundu garumā, kur katras 5 minūtes jāmet ceplī malka un jāraugās, lai temperatūra nebūtu ne augsta, ne zema.
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un vīriešiem, loka tipa zirglietas no īstas,
izturīgas, dabīgas ādas un cits. Kvalitatīvu,
jau izstrādātu ādu iepērk vai nu tepat Latvijā vai ārzemēs. Bija dota izdevība lēti iegādāties skaistus ādas izstrādājumus, ko
daži izmantoja, lai iepriecinātu tuviniekus
ar burvīgu dāvanu.
Pēdējais apmeklējums bija interesantā, savdabīgā muzejā Sakstagala pagastā Ciskādos, kas izveidots 2009. gadā
slēgtās Vītolu skolas telpās, kurā strādā
skolotāja Diāna Vasiļjeva un kuru uztur
pagasts – „Bērnu un ģimenes centrs „Vītoli”.”
Izstāžu zālē „Nostalģija” varēja atsvaidzināt atmiņu par vecākiem un jaunākiem
sadzīves priekšmetiem, bērnu rotaļlietām
un skatīt krievu krāsns maketu no 20. gadsimta padomju laikiem.
Ar šausminošiem soda mēriem viduslaikos varēja iepazīties soda rīku ekspozīcijā „Sodīt nedrīkst attaisnot.” Sapratām,
cik tomēr humāni mēs esam pret varmākām un noziedzniekiem šodien.
Pabijām muižkunga Josifa Ludviga
Romera istabā, kur izvietotas viņu sadzīves lietas. Muižnieks ar sievu organizēja tuvējo zemnieku bērniem apmācības
latviešu valodā, jo līdz Sakstagala skolai,
kurā mācības notika krievu valodā, bija 7

kilometri.
Ieskatu tualešu (ateju) kā higiēnas
telpu attīstībai no Romas impērijas laikiem
līdz mūsdienām deva „Higiēnas muzejs”,
kas ir vienīgais Baltijā un ir sastopams
pasaulē vien 3 vietās; par to ar patīkamu
humoru un komiskiem atgadījumiem no tā
laika dzīves stāstīja Diāna Vasiļjeva.
Vēl viena brīnišķīgi pavadīta diena
augusta nogalē ceļojumā pa Rēzeknes
novadu, kad Viļānu invalīdu biedrība un
Ilze Kalniņa ar Viļānu novada pašvaldības
(priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova) sponsorēto autobusu organizēja ekskursiju pa
Rēzeknes novada ievērojamākajām vietām. Sirsnīgs paldies par to!
Tik līdzjūtīgu, izpalīdzīgu, labsirdīgu
autovadītāju kā Jānis Maceikevičs ir maz:
atpakaļceļā katrs seniors tika aizvests
gandrīz līdz mājām vai pie veikala nopirkt
dienišķo maizi u.t.t.. Paldies viņam no visas sirds!
Nav jābrauc uz ārzemēm vai tāliem
Latvijas novadiem, lai redzētu un apbrīnotu – tepat Latgalē ir daudz skaistu vietu
ikvienā novadā, ko iepazīt un atklāt! Nākamā reizē ceram aizbraukt uz Rēzekni –
Latgales sirdi.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
Varakļānu vidusskolas bibliotēkā

Lēlo Tungala. Daudzpusīgais ronis. – Rīga: Liels un mazs, 2014.
Ingvars Ambjērnsens. Samsons un
Roberto. – Rīga: Liels un mazs, 2013.

Mākslinieks izstāsta melno trauku izgatavošanas smalkumus, kas notiek māla
redukcijas procesā. Pazīsim arī senos
traukus un balvanu. Māla traukus varēja
arī nopirkt.
Keramiķa P. Gailuma mājas kalnā
plašs puķu klāsts, ar ko nepaspējām iepazīties.
Verēmu pagastā „Apkalnmājās” 2
hektāru sakoptā apkārtnē ap guļbaļķu
māju kalnā mūs laipni gaidīja šamota trīsgalvains pūķis kā svētības nesējs, bagātības vācējs un labklājības nodrošinātājs,
kuram saimniece – ādas meistare Irēna
Baufale ļāva noglāstīt galviņas. Viņa pastāstīja par „Apkalnmāju” dzimtas vēsturi
no 20. gadsimta, šī gaišā nostūra izmantošanas iespējām pavadīt nedēļas nogali
brīvā dabā atpūtai, viesībām u.t.t. Ekspozīcijas zālē salikti gandrīz visu Latgales
keramiķu trauki, kuru tapšana jau bija
iepriekš stāstīta pie keramiķa P. Gailuma..
Tikām iepazīstināti ar dažādiem izstrādātas ādas veidiem, arī ar dažādām ādas
imitācijām un brīdināti, ka veikalos bieži
tās tiek pārdotas kā dabīgas ādas produkts par augstu cenu. Apskatījām ādas
izstrādājumu darbnīcu, kur tiek izgatavotas glītas siksnas, jostas, mīkstas, izturīgas
somiņas, krāšņi ādas aksesuāri sievietēm

Bērnu un jauniešu žūrija pastāv jau
14 gadus. Arī šogad Latvijas bibliotēkas aicina žūrijas dalībniekus kļūt par
grāmatu lasīšanas ekspertiem Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā lasīšanas
veicināšanas programmā. Varakļānu vidusskolas bibliotēka šogad pirmo gadu
piedalās šajā projektā, tādēļ ar patīkamu
satraukumu bibliotēkā tiek gaidīti jaunie
grāmatu eksperti, kuri paveikuši svarīgo
uzdevumu: izlasījuši 5 kolekcijas grāmatas, būs tiesīgi vērtēt un noteikt vērtīgāko no tām. Arī bērnu vecāki tiek aicināti
piedalīties vecāku žūrijā, jo arī viņiem jau
trešo gadu ir dota iespēja lasīt un izteikt
viedokli.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks
apkopoti grāmatu vērtējumi no visas Latvijas un Lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā
kļūs zināmas bērnu, jauniešu un vecāku
visaugstāk novērtētās grāmatas.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2014.gada grāmatu kolekcija:
5+
Māra Cielēna. Mazais mākoņzaurs. – Rīga: Lietusdārzs, 2013.
Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. –

Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Juris Zvirgzdiņš. Ahoi! Plūdi Daugavā! – Zvaigzne ABC, 2013.
Karīne Lorēna, Stefānija Alastra.
Vistiņa iemīlējusies. – Rīga: Jumava,
2013.
Robs Skotons. Runcis Puncis. –
Rīga: The White Book, 2013.
9+
Uldis Auseklis. Man ir runcis Francis. – Rīga: Jumava, 2013.
Luīze Pastore. Maskačkas stāsts. –
Rīga: Neputns, 2013.
Āgneša Bālinta. Vējainā ģimene. –
Rīga: Jumava, 2014.
Kriss Ridels. Ada un peles rēgs. –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Eduards Uspenskis. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2014.
11+
Māris Rungulis. Lapsu kalniņa mīklas. – Rīga: Liels un mazs, 2014.
Viks. Kenijas pasaciņas. – Rīga:
Jumava, 2013.
Maritana Dimsone. Rozā kvarca
brālība. – Rīga: Dienas Grāmata, 2013.

Rita Liuke, autores foto

15+
Vivo. Noljāras kristāli. – Rīga:
Zvaigzne ABC, 2013.
Henrika Andersone. Emma Glorija
un sarkanā Ilgu grāmata. – Rīga: Liels
un mazs, 2013.
Rafaels Alberti. Jūrnieks uz sauszemes. – Rīga: Liels un mazs, 2013.
Rensoms Rigss. Mis Peregrīnes
nams brīnumbērniem. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 2013.
Braiens Selzniks. Hugo Kabrē izgudrojums. – Rīga: Zvaigzne ABC,
2013.
Vecāki
Laima Kota. Matilde un Terēze jeb
Kā būt Te, Tur un Citur. – Rīga: Dienas
Grāmata, 2013.
Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. – Rīga:
Mansards, 2013.
Māra Zālīte. Pieci pirksti. – Rīga:
Mansards, 2013.
Daniels Penaks. Cilvēkēdāju paradīze. – Rīga: Omnia Mea, 2013.
Nāciet uz bibliotēku un piedalieties!
Sanita Zaburdajeva,
Varakļānu vidusskolas bibliotekāre
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16. augusta rīts modās
dzirkstošs un skanīgs. Bērnu smiekli un vecāku čalas
plūda pa ielām uz Varakļānu
Kultūras namu. Šeit ikvienam
bija, ko darīt!
Pļaviņā pie kultūras
nama lielie un mazie varēja
vizināties zirga vai ponija mugurā.
Bet kas tad tur? Tā taču
Varakļānu Lapsa! Māj ar roku un aicina
uz kopīgu foto ziedu ielokā. Tāda tikšanās, to vajag iemūžināt!
Pašā Kultūras namā notika liela rosība. Šeit tapa cita par citu skaistākas
puķes. Gan bērni, gan vecāki grieza, locīja un līmēja ziedus Varakļāniem, kurus
iestādīja kopīgā puķu pļavā pie Varakļānu Kultūras nama. Čaklākie izgatavoja arī
pa otrai puķei, ko paņemt līdzi un iestādīt
savā puķu pļavā.
Varakļāni uzziedēja!

Uzziedi
Varakļānos!
Izveidotās puķes tiek iestādītas
kopīgā puķu pļavā.

Radošajā darbnīcā „Uzziedi Varakļānos” top puķes

.

Ziedi Varakļāniem
Ik gadu pilsētas svētkos iedzīvotājus un viesus iepriecina daudzās instalācijas dažādās vietās. Jāsaka gan, ka
šogad kompozīciju bija mazāk, taču interesantas un skatu piesaistošas.
Ikviena garāmgājēja interesi piesaistīja fotostūrītis pie kultūras nama, tā vien
gribējās pieiet un nofotografēties. Kultūras nama meitenes bija pacentušās un
izveidojušas kompozīciju „Ja man būtu
zāles pļāvējs”.
Pie Kosmonautu ielas uzziedējušas
krāšņas pienenes, veidotas no plastmasas. Jauns, radošs risinājums. Autore –
Arita Apeine.
Pils ielas sākumā zilais ūdens kalns
pārvērties par Medus kalnu. Arī labi. Tam
pretējā pusē omulīgi izvietojušies dažādi
ūdens iemītnieki, kuri piesaistīja vislielāko uzmanību ar savdabīgo veidojumu
un ietilpīgo darbu. Vērtēšanas komisijas
dalībnieki tam deva savdabīgu nosaukumu – „Dzīras dīķī” – Ligitas Stafeckas
veidojums.
„Jaunlaulātie” – kompozīcija, kas
bija efektīga un radoša, visiem izraisīja
smaidu sejā. Laumas Ikšes radošā iniciatīva.
Skaistajā ziedu varavīksnē omulīgi
ietilpinājies sapņu vīriņš – Ritas Pizičas
veidojums.
Paldies visiem kompozīciju veidotājiem, tās pierāda uz daudzu mūsu
pilsētiņas iedzīvotāju prasmi un vēlmi
iepriecināt ar savu darbu, idejām un neizsīkstošu radošo ideju potenciālu.
Cerams, ka nākošgad atkal redzēsim daudzu jaunu ideju īstenošanos.
A. Jaunzeme, teksts un foto

Pienenes.

Vērtēšanas komisija pie kompozīcijas
„Dzīras dīķī”.

ūtu zāles

„Ja man b

pļāvējs”.

„Jaunais pāris”.
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Baltā pilsēta
2014
No 9. līdz 16. augustam Varakļānos
notika Starptautiskais glezniecības plenērs. Šāds pasākums tika organizēts
otro gadu, kad vienkopus satikās mākslinieki no Latvijas un Lietuvas.
Šogad, pateicoties Varakļānu novada pašvaldībai, Vidzemes plānošanas
reģionam un Latvijas kultūrkapitāla fondam, varējām uzņemt 25 māksliniekus.
Dalībnieku skaits bija lielāks nekā pērn.
Laika apstākļi gleznošanai ideāli, jo
varēja baudīt gan svelmaino sauli, kas ar
saviem gaismas stariem draiski spēlējās
pa klāniem un pauguriem, gan apmākušās debesis un lietus šaltis, tas neatturēja māksliniekus telpās jaukt krāsas un
likt tās uz audekla, gleznojot krāsainos
rudens ziedus, ābolus un sulīgos arbūzus.
Plenēra laikā tika uzgleznotas vairāk
kā 150 gleznas. Māksliniekus iedvesmoja mūsu nelielā pilsēta, tās iedzīvotāji, vēstures nospiedumi pils parkā, pilī,
baznīcās, Stirnienes muižā. Arī dabas
lieguma – Teiču rezervāta gleznainais
purvs tika attēlots darbos.
Katrs mākslinieks vienu no savām
gleznām uzdāvināja Varakļānu novada
pašvaldībai. Šī dāvinātā kolekcija būs
apskatāma ceļojošajā izstādē „Sajūti Varakļānus”, kuru redzēsim Varakļānu un
kaimiņu novados.
Plenēra laikā darbojās glezniecības
meistarklases, kuras vadīja Agra Ritiņa

un Valērijs Makovojs. Meistarklasēs darbojās 17 mākslas mīļotāji no mūsu pilsētiņas un tās apkārtnes. Ceru, ka turpmākajos gados kāds no mākslas mīļotājiem
pievienosies plenēra dalībniekiem.

No sirds pateicos visiem māksliniekiem par to, ka brīvi varējām vērot viņu
radošo darba procesu, kurš neatstāja
mūsu pilsētas ļaudis vienaldzīgus!
Ieva Melne-Mežajeva

Trīs prieka dienas bērniem
Varakļānu katoļu bērniem
šī vasara bija bagāta ar piedzīvojumiem. Sakarā ar V.E.
bīskapa J. Buļa vizitāciju bērni Svētdienas skolā steidzīgi
mācījās katehismu, lai varētu
pieņemt svētos sakramentus,
arī Iestiprināšanas sakramentu no bīskapa rokas.
Pirmā prieka diena bija,
kad pirmo reizi viņi sastapās
ar dzīvo Jēzu Vissvētākajā
Sakramentā. Balti ģērbti, ar
degošām svecītēm un stipri
pukstošu sirdi viņi tuvojās altārim uz tikšanos ar Jēzu.
Otrā prieka diena bija,
kad no bīskapa rokām saņēma Iestiprināšanas sakramentu, jaunu vārdu un jaunu
krusttēvu un krustmāti.
Trešā prieka diena bija

ekskursijas diena, kurā
apmeklējām Aglonas svētvietu – baziliku, apskatījām
apkārtni un tad braucām
uz Rēzekni, apmeklējām
bīskapa katedrāli. Beidzot
Atrakciju parkā pagāja jautras stundas, vizinoties gan
„Margrietiņā”, gan „Jautrajos kalniņos”, vilcieniņos
u.tml.
Dievs svētīs bērnu vecākus, kuri grib, lai viņu bērni būtu ticīgi un godīgi.
Jaunais mācību gads
Svētdienas skolā sāksies
5. oktobrī plkst. 14.00.
Laipni ielūdzam bērnus un
jauniešus!
Pirmā svētā komūnija

Māsa
Mirjama Vanaga P.I.J.
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Eiropas Kultūras mantojuma dienas

Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls
1784. g. Varakļāni tiek dēvēti par
miestu. Dokumentos tiek atzīmēts, ka
Varakļānu miests pieder poļu dienesta ģenerālporučikam grāfam Mihailam
Ivanovičam Borham. Tiek atzīmēts, ka
Varakļānos ir 8 mājas, kuras izvietotas
gar ceļu abās pusēs. Miestam raksturīgā
aina izveidojās 19. gs. laikā. Uz mākslīgi veidota uzkalna, kurš atrodas Rīgas
ielas malā, 1814. gadā tika uzcelta Sv.
Viktora kapela ar grāfu Borhu dzimtas
kapenēm zem tās. 1854. gadā, galvenās ielas malā, tika uzcelta lielā Romas
katoļu draudzes baznīca. Abas šīs sakrālās celtnes 18. gs. bija projektējis itāļu arhitekts Vinčenco Mazotti, līdz ar to
ielikdams pamatus galvenās ielas koptēlam. Rīgas ielas noslēgumā, virzienā
uz Rīgas pusi, 1896. gadā tiek uzcelta
koka apbūves slimnīcas ēka. Ap 19./20.
gs. miju Varakļāni jau bija ieguvuši tipisku mazpilsētas izskatu ar galveno ielu,
kura ved uz Rīgu. 1930. gadā Rīgas iela
pārsvarā sastāv no koka apbūves un dažām mūra vienstāva un divstāva mājām
ar 144, bet 1933. gadā ar 166 tirdzniecības uzņēmumiem. Lielākā daļa no tiem
piederēja ebreju tautības iedzīvotājiem,
tautā sauktas „piparu bodes”. Šo māju
rindā atradās divas aptiekas. Viena bija
Šajas Gūtmanes centrālā aptieka un
otra, divstāvu koka apbūves aptiekas
māja, kas piederēja aptieķāram Pokrovskim. Uz galvenās ielas divstāvu mūra
namu uzceļ tirgotājs Jankels Psavho
(padomju okupācijas gados te atradās
ambulance). Vairākus koka un mūra
namus bija uzcēlis tirgotājs Jaunzems.
1940. gada Latvijas telefonu abonementu grāmatā var izlasīt, ka tālrunis Rīgas
ielā ir bijis vairākiem iedzīvotājiem un
iestādēm: Grinšteins Feiga, Gutmanis
S., Kagans Afroims (Rīgas iela 75a), Lifšics Riva (Rīgas –15), Maņevičs Ābrams
(Rīgas – 36), Novomislis Genohs (Rīgas
iela – 92), Psavho Haļa, Ribņiks Jakovs
(Rīgas – 45, koloniālo preču (garšvielas,
kakao, kafija) noliktava), Rivļins Avigdors
(ārsts) – Rīgas iela 75, Sokolovs Semjons, Strods Antons, Zeps Leons (skolotājs) – Rīgas iela 94, Stuķēns Nikolajs
(ārsts) – Rīgas iela 72, Šešķins Ābrams –
Rīgas iela 36, Šolgunovs Logins – Rīgas
iela 13, Tarvāns Helēna – Rīgas iela 36
b, Varakļānu veterinārārsts – Rīgas ielā
36a, Varakļānu slimnīca. Galvenokārt
koka apbūves mājiņu rinda, izņemot
dažas divstāvu mūra ēkas, ritmiski kārtota gar ielu, vairāku kilometru garumā
ģeogrāfiski veidoja izstieptas apdzīvotas

Rīgas ielas sākotnējais veidojums1879. gads. Zīmējis mākslinieks
Napoleons Orda.

Tirgus laukums 1930-tie gadi.
vietas ainu. Šajā laikā Rīgas ielai ieklāj
akmens bruģi.
Otrā pasaules kara laikā, 1944. gadā,
pilsētas centrs tika sagrauts. Gandrīz visa
Rīgas iela tika nodedzināta un nopostīta.
Pēc kara pirmais neatliekamais darbs bija
gruvešu attīrīšana no Rīgas ielas. Desmitiem varakļāniešu saņēma jaunus apbūves gabalus un būvmateriālus no pilsētas
izpildkomitejas jaunu māju celšanai. Mājas tika būvētas no dažāda materiāla (arī
no dēļiem) galvenokārt Rīgas ielas malā.
1946. gadā Rīgas ielas galā (uz Rēzeknes pusi) tiek iekārtoti brāļu kapi Otrā
pasaules kara kritušo piemiņai. 1946.
gada rudenī Rīgas ielas Kalna dzirnavās

tiek uzstādīta eklektrostacija, nosprausta
elektrolīnija un pievesti stabi darbu veikšanai. 1950. – 1957. gados, pastāvot
Varakļānu rajonam, galvenā Rīgas iela
iegūst jaunu izskatu. Rīgas ielas malā
tiek saceltas jaunas mūra ēkas – zonālā
slimnīca, patērētāju biedrības veikali, tiek
iekārtots atpūtas laukums (skvērs), tiek
atjaunoti trotuāri un ieklāts asfalts. Rīgas
ielas centrālajā daļā tiek iestādītas jaunu
liepu rindas.
Mūsdienās Rīgas ielai vairākkārtīgi ir
atjaunots un uzlabots tās vizuālais tēls.
Tās garums ir gandrīz pilni 2 km. Ielai joprojām ir saglabājies 19. gs. sākotnējais
kopskats ar kapelu un baznīcu. Arvien
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Tirgus laukums 1947. gads.
vairāk Rīgas ielas iedzīvotāji pievēršas
savu mājokļu remontam, iekārto skaistus
daiļdārzus, rīko kopīgas talkas, lai uzlabotu ielas vizuālo izskatu. Uz šodienu Rīgas
ielas centrālā daļa atkal piedzīvo pārvērtības, jo tiek labiekārtots atpūtas skvērs.
Rīgas ielas kultūrvēsturiskā nozīme caur
daudziem gadsimtiem joprojām ir saglabājama kā galvenais pieturas punkts
Varakļānu un varakļāniešu turpmākai attīstībai un izglītošanai.
T. Korsaka
Izmantotā literatūra:
1. Sondors K., Borbals. Ā., Garančs A.,
grāmata „Varakļāni un varakļānieši”. –
Latgales Kultūras centra izdevniecība,
2002.;
2. 1940. gada Latvijas abonentu saraksts;
3. Varakļānu Novada muzeja krājuma
materiāli.
Nu, ko es atceros. Mūs atdalīja no
Rēzeknes, nosūtīja uz Varakļānu rajonu.
Mēs daudzi jaunieši, speciālisti atbraucām uz Varakļāniem. Nu Varakļānos kā
jau Varakļānos...viņu sauca par „zarnu
miestiņu”. Nebija te ne māju, ne mums
dzīvokļu. Tad mūs dome vai pagasts
izdalīja pie saimniekiem. Mani vispirms
iedeva Krustpils ielā pie saimniekiem,
bet es pa Rīgas ielu staigāju visu laiku.
Pēc tam sarunāju dzīvošanu pie saimniekiem mājā pret Veco slimnīcu. Tur es
nodzīvoju ilgi.
Pa Rīgas ielu vispār vienā ielas pusē
bija kādas piecas mājas un otrā kādas
piecas mājas tikai, un tad jau tās sarkanās mājas, kas pret baznīcu.
Pa Rīgas ielu bija tāds kā bruģis. Bet
tas nebija līdzens. Vidiem tas bija, vidiem
i nebija. Tur pa Rīgas ielu vēl bija redza-

Skats uz Rīgas ielu 1937. gads.

mi pamati tām mājām, kas nodegušas.
Tagad jau viss ir notīrīts.
50.gadā, kad gāja pa ielu, vēl varēja
sastapt pa ebrejam. Pēc tam jau viņi visi
izbraukāja.
Es strādāju lauksaimniecības nodaļā. Nu lūk, tad sabrauca jaunie speciālisti. Mūsu bija daudz – zootehniķi,
agronomi, zemes ierīkotāji, elektriķi, visi
speciālisti. Visi jauni cilvēki mēs bijām.
Un tad sāka celt. Uzcēla patērētāji uz
Rīgas ielas mājiņu. Tad rūpkombināts.
Tur šuvēji atveda no dzerauņas māju un
uzcēla. Visi tajā laikā no 50.gada janvāra
sāka būvēties.
Tad kā meliorācijā bija daudz cilvēku, kas gāja uz pilsētu, kur brīvas vietas,
tur i cēla sev tās mājiņas.
Linu fabrika uzcēla sev māju (tagad
Rīgas iela 36). Šķūnītī viņiem tur bija ga-

tavās produkcijas noliktava.
Tad arī visi privātie, kas sabraukuši,
sacēla mājas. Tad sāka celt arī kultūras
namu un jaunās slimnīcas ēku, visas šitās mājas. Pirms tam nebija nekā, bija
pliki Varakļāni. Dzīvoja kā jau pēc kara.
Pēc tam, kā sākās meliorācija, tā sāka
pieņemt darbiniekus, visi sāka celt mājas. Visi cēlās un cēlās. Likās, ka tā arī
vajag. Pilsēta tā kā atdzīvojās.
Te, kur tagad Ugunsdzēsēju māja,
tur bija tāds laukums. Tur uz tā laukuma
tirgoja saldējumu.
Mēs jaunās meitas bieži gājām uz
Rīgas ielas galu, uz Siliņu. Siliņā bija
ļoti forši. Tur bija tāds kā deju laukums.
Kāds vietējais paspēlēja kādu mūzikas
instrumentu.
Stefānija Vanaga
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Baznīcas svētki
2014. gadā aprit 160 gadi kopš uzcelta Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
un 200 gadi – Varakļānu svētā Viktora
kapela. Pieminot šīs jubilejas, Varakļānu
baznīcā 17. augustā tiek svinēti vērienīgi
svētki: V.E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes
bīskaps Jānis Bulis ierodas vizitācijā, svinīgu svēto Misi celebrē V.E. bīskaps Jānis
Bulis un tuvāko draudžu priesteri Rolands
Abrickis un Rinalds Broks, Iestiprināšanas
sakramentu saņem draudzes bērni un pieaugušie. Baznīca ir stāvgrūdām draudzes
ļaužu pārpildīta. Daudz dievlūdzēju Svēto
Misi noklausās baznīcas dārzā. Šajā svētdienā iespēju apsveikt V.E. bīskapu Jāni
Buli dzimšanas dienā izmanto Varakļānu
prelāts Antons Boldāns, priesteris Vladislavs Lapelis OP un daudzi klātesošie.
Lūk, ko pastāstīja Varakļānu draudzes dekāns-prelāts Antons Boldāns:
„Bīskapa vizitācijas notiek ik pēc 5
gadiem. Šogad tā sakrita ar lielām jubilejām: Varakļānu baznīcai – 160. un svētā
Viktora kapelai – 200. dzimšanas diena.
Vizitācija ir vienmēr ļoti gaidīts, priecīgs
notikums ticīgo cilvēku dzīvē. Šogad,
zinot, ka baznīca ir jubilāre, sevišķi sarosījās pilsētas ticīgie: tika appļauts un
izravēts, mazgāts, slaucīts, tīrīts, berzts,
spodrināts un salabots...
Īpaši gribu pateikties Monikai Bricei,
Birutai un citiem cilvēkiem, kuri izrotāja
baznīcu svētkiem kā līgavu ar gaumīgām
ziedu kompozīcijām un centrālo altāri ar
vītni (sponsori Gatis Meiers un Biruta Brice no Varakļānu veikala „Ziedu dārzs” SIA
„Meiers”, floriste Rita Piziča – aut.) Svētās
Mises svinīgumu un krāšņumu papildināja kora dziedātāju sniegums ērģelnieces
Ievas Zepas vadībā – paldies visiem par
ielikto darbu un atbildību.
Ļaužu pieplūdums uz svēto Misi bija
nepieredzēti liels. Daudz bija vīriešu, kuriem parastajās svētdienās pietrūkst dedzības apmeklēt baznīcu. Garīgais pienesums ar Augstā Gana ierašanos bija
iespaidīgs: Iestiprināšanas sakramentu
saņēma 126 cilvēki un svēto Komūniju –
450 ticīgie. Iestiprināšanas rituāla būtiska
daļa ir Kristītās personas pieres svaidīšana ( sakraments, ar kuru personas nošķir
no pasaulīgās sfēras un ievada dievišķajā)
ar svēto harizmu, bīskapa roku uzlikšana
(tiek dots Svētais Gars) un sekojošie vārdi: „Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi.” Iestiprināšanā bīskaps kristītajam izlūdzas
Svētā Gara žēlastības dzīvot dzīvā ticībā.
Lai V.E. bīskapam Bulim stipra veselība, Dieva aizsardzība un svētība!”
Katehēte māsa Mirjama P.I.J. (Vanaga) dalās atmiņās:
„Saņemot ziņu par bīskapa vizitāciju

Bīskapu gaidot Andrejs Naglis, Marija Barbale, Janina Kuzņecova,
Rita Latkovska.

Varakļānu katoļu baznīcas kora vārdā sveic
Leonora Stabulniece un Aivars Zeimuļs.
Varakļānu draudzē, bērnu vecāki sajuta
zināmu uztraukumu, jo bērni attiecīgi jāsagatavo pieņemt Iestiprināšanas sakramentu – viņi jāsūta Svētdienas skolā, lai
tur sagatavotos uz grēksūdzi un Vissvētākā Sakramenta pieņemšanu. Bērni ar
prieku ziedoja savas vasaras brīvdienas,
lai cienīgi sagatavotos Svētā Gara saņemšanai caur Iestiprināšanas sakramentu.
17. augustā bērniem baznīcā bija īpašs
saviļņojums, priecīgs satraukums un pacilāts noskaņojums. Iestiprināšanas sa-

kramentu saņēma arī daži pieaugušie.”
Leonora Stabulniece kora vārdā pastāsta:
„Domājot par bīskapa ierašanos,
kora dziedātāji centīgi, bieži un ar prieku gāja uz mēģinājumiem. Domāju, ka
svētkiem koris bija labi sagatavots, pateicoties Ievas Zepas ieliktajām pūlēm, un
skanēja labi, jo no visas sirds dziedājām
Dieva godam un cilvēkiem.
Ar savu ierašanos bīskaps Jānis Bulis padarīja svētkus nozīmīgus, svinīgus
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un gaišus. Lai viņam stipra izturība, Dieva
žēlastība un svētība, pildot cildeno bīskapa misiju!”
Bijusī skolotāja Valentīna Dubinska
atceras:
„Man patika bīskapa sprediķis, kurā
tika skartas lietas, kuras ir atbalstāmas,
runāts par bērnu audzināšanu. Piekrītu, ka ticības pamati ieliekami bērnībā
un ka cilvēka dzīve jābalsta uz kristīgām
vērtībām. Bīskaps runāja sirsnīgi, atklāti,
pieskaroties šīsdienas aktualitātēm. Svētās Mises svinīgumu un garīgo pacēlumu
pastiprināja brīnišķīgais baznīcas jauktais koris ar savu dziedāšanas spēku un
skaistumu.
Lai Dievs palīdz bīskapam Jānim Bulim arī turpmāk viņa nesavtīgajā kalpošanā! “
Gaidīsim nākamo bīskapa vizitāciju
Varakļānu draudzē, stiprinot Ticību, Cerību, Mīlestību!
Atmiņai no vizitācijas.

Rita Liuke, autores foto

Ielec rudenī!
29. augusta pēcpusdienā trīs draugi
– Bite, Ezis, Lapsa (Sintija, Ēriks, Santa)
– satikās, lai dotos uz bērnu burziņu Varakļānu kultūras namā un jautri aizvadītu
pēdējo vasaras dienu. Priecīgā omā, solis
pie soļa, un te jau klāt arī Kultūras nams.
Kādus brīnumus viņi tur redzēja! Burve Inga ar vieglu rokas mājienu uzbūra
milzīgus ziepju burbuļus, un aicināja katru
iemēģināt roku šajā maģijā. Lēnām, pacietīgi, un katram iznāca lielais burbulis. Ak,
kas par smaidu atplauka bērnu un vecāku
sejās!
Trāpīgie meistari – Ruta, Kaspars, Jānis – lieliem un maziem ierādīja tehniku,
kā šaut ar „kaķeni”. Šeit vissvarīgākā bija
precizitāte un veiksme. Vislielāko interesi
šī atrakcija raisīja puišu vidū, bet arī meitenes neatpalika – mērķī
trāpīja visi.
Kristīne un trīs draugi
kopā ar bērniem spēlēja
lielās dārza spēles. Kas
tur bija par skriešanu un
smiekliem!
Dīdžejs Jānis bija sarūpējis deju mūziku, dūmus
un gaismu šovu. Burziņu
lieli un mazi noslēdza azartiskā disenītē kopā ar Biti,
Ezi un Lapsu. Visiem burziņa dalībniekiem tika arī pa
pārsteiguma balviņai.
Varakļānu Lapsa priecājās, ka viņu ir apciemojuši
kaimiņu draugi: Riebiņu Ezis
un Viļānu Bite. Bet vēl lielāks prieks viņai

Azartiskie spēlētāji un viņu līdzjutēji.

Sajūsma par lielo ziepju bur
buli.

bija par bērniem, vecākiem un vecvecākiem, kuri atnāca uz šo pasākumu.
Tie tik bija svētki! Vasara ir aizvadīta skaļi un rudenī ir ielekts jautri!
rziņā.
Tiekamies nākamajā bu

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore
Foto Linda Grandāne
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Par jezuītu misiju punktu un
Varakļānu muižas pils kapelas atjaunošanu
Daugavpils jezuītu rezidencei bija vairākas pastāvīgas misijas jeb misiju stacijas,
kurās uzturējās viens vai daži jezuītu misionāri. Daudzas (gandrīz visas) Daugavpils
rezidences misijas bija dibinājuši muižnieki-labdari savos īpašumos un arī rūpējās
par to uzturēšanu, atvēlēdami misionāru
vajadzībām gan īpašumus, gan naudu.
Muižnieku dibinātās un uzturētās misijas parasti saucās sava dibinātāja vārdā,
piem., Hilzenu, Plāteru, Borhu u.c. misijas.
Šādu misiju mērķis bija garīgo apkalpošanu sagādāt pēc iespējas visiem Livonijas
katoļiem. Tāpēc bija jādibina atsevišķi punkti, kur pastāvīgi dzīvotu katoļu priesteri
parastai ticīgo apkalpošanai. 17. un 18. gs.
katoļu priesteru Livonijā bija samērā maz,
tāpēc šo darbu bija jāuzņemas jezuītiem.
Tā radās jezuītu misijas jeb misiju stacijas.
Kā rakstīts vēstures avotos, pirmā Livonijas misija (missio Livonica) iesākusies tikai
1718. gadā ar Johana Borha Vārkavas
muižas dāvāšanu misionāru uzturēšanai.
Borhu misija (misio Borchiana) atradās
muižnieku Borhu īpašumos Varakļānos un
Preiļos. Borhu misijas punktu dibinājis Ludzas stārasts Fabians Borhs 1727. gadā.
Taču pastāv iespējamība, ka Borhu misijas
punkts ir dibināts daudz agrāk. 1746. gadā
Johans Borhs devis līdzekļus 2 misionāru
uzturēšanai Varakļānos un citu divu Preiļos. Šajā misijā slavens ir bijis Jānis Lukaševičs, kurš par misionāru darbojies 45
gadus.
Varakļānu muižas pils (1783–1789)
plānojumā (arhitekts Vinčenso Macotti)
bija paredzēta vieta arī iekšējai pils kapelai.
Kapela kalpojusi Borhiem kā lūgšanu vieta. Šeit ir uzturējušies misionāri, kā arī tikušas glabātas svētā Viktora relikvijas, kuras
no Romas atveduši Borhi, bet 1814. gadā
tās svinīgi pārnestas uz Sv. Viktora kapelu.
Dažādu nemieru laikos pils kapela, tāpat
kā citas telpas pilī, bija zaudējusi savu veidolu, piedzīvojusi dažādas nebūšanas.
Pils kapelas atjaunošanas ideja radās
jau 2000. gadā, kad pilī bieži viesojās bijušais veterinārmedicīnas doktors, Varakļānu Novada muzeja padomes loceklis
Artūrs Garančs (1928–2006). Pēc daudzu
gadu pētījumiem, kā arī diezgan lieliem ieguldījumiem un remontdarbiem telpa tika
atjaunota. Nevar teikt, ka tā ir atjaunota sākotnējā veidolā, jo muzejam nav pieejami
18. gs. pils interjera apraksti vai zīmējumi,
telpa laiku lokos ļoti stipri cietusi un tajā
nav saglabājušies sienu gleznojumi.
Pēc A. Garanča aiziešanas mūžībā,
kapelas atjaunošanai tika saņemts liels
ziedojums no viņa māsas Annas Brokas
k-dzes un viņas ģimenes locekļiem. Par
ziedojumiem un muzeja budžeta tika veikts
kosmētiskais remonts kapelas telpām. Pēc

J. Bulis kopā ar kapelas
apmeklētājiem.
autentisko logu parauga tika izgatavoti un
ielikti 3 jauni logi – meistars Andris Skangals. Logu vitrāžas gleznojušas vietējās
mākslinieces – skolotājas Margarita Selicka un Lolita Briška. Kapelas durvis, altāri
un solus izgatavojis meistars Jānis Viļčuks.
Skaistās skulptūras, Sv. Jaunava Marija un
Svētais Viktors, griezis mākslinieks Valdis
Onužāns. Kunga Jēzus tēls pie krusta –
mākslinieks Raitis Stiuka. Skaistos ziedu
pušķus atklāšanai par godu veidoja Iveta
Onufrijeva.
Borhu dzimtas dzīvi un darbību visos
laikos ir pavadījis trīsvienības simbols.
Dzimtas ģerbonī ir teksts „Tres in uno” (trīs
vienā). Šī devīze, kā arī teksts ģerboņa pamatnē – „Omne trinum perfectum” (Trejādībā vienmēr pilnība), liecina, ka grāfs
M. Borhs sekojis 18. gs. izplatītajām mitoloģijas svētās trīsvienības idejām. Muzeja
fondos glabājas skaista 18. gs. Sv. Trīsvienības glezna, kura kādreiz piederējusi Borhu dzimtai. Šī glezna kā noteicošā kapelas
relikvija rotās jauniesvētīto kapelu.
Šogad, 17. augustā, par godu Varakļānu muižas pils 225 gadu jubilejai, pils
kapelu Sv. Trīsvienības godam iesvētīja
Rēzeknes diacēzes bīskaps Jānis Bulis.
Pils kapelas iekārtošanas un iesvētīšanas
mērķis ir: pirmkārt, lai godinātu Borhu
dzimtas piemiņu, otrkārt: lai piedāvātu
vietējiem iedzīvotājiem un citiem pils apmeklētājiem: svētceļotājiem, nejaušiem
garāmgājējiem vai garāmbraucējiem, pils
viesiem klusu vietu, kur varētu rast dvēseles mierinājumu, treškārt: piedāvāt noslēgt
laulības vai nokrustīt bērniņu.
Pēc kapelas iesvētīšanas bīskaps
J. Bulis atstāja ierakstu muzeja viesu grāmatā: „Caur šo pili tika izplatīta Kristus
gaisma šajā Varakļānu novadā. Paldies tā

J. Bulis iesvētī kapelu
laika cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir saglabāt
šo gaismu un nodot tālāk nākošajām paaudzēm. Lai Dievs svētī tos, kuri rūpējas par
šī mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu.
Vēlu Vissvētās Jaunavas Marijas Aglonas
Dievmātes aizbildniecību pie Dieva. Bīskaps Jānis Bulis, 17.08.2014. /paraksts/
Varakļānos.”
Visiem ziedotājiem, māksliniekiem un
meistariem, remontstrādniekiem, simtlatniekiem, muzeja darbiniekiem un pašvaldībai izsaku lielu jo lielu paldies par atbalstu
un ieguldīto darbu. Īpaši liels paldies bīskapam Jānim Bulim par kapelas iesvētīšanu. Liels paldies par atbalstu priesteriem
Viktoram Naglim un Vladislavam Lapelim.
Pils kapela atvērta katru dienu muzeja
darba laikā. To apmeklēt var nākt jebkurš
interesents par brīvu. Nākotnē kapelā ir
iecerēti arī garīga satura pasākumi, kuri
tiks saistīti ar šī brīža misionāru darbu Latvijā. Par tiem tiks ziņots atsevišķi. Lūdzam
sekot informācijai uz ziņojumu dēļiem un
Varakļānu mājas lapā.
Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja
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Tuvākie pasākumi Varakļānu novadā
Datums

Laiks Pasākums

Vieta

Visu mēnesi

Muzejpedagoģiskā programma skolēniem
„Bez pagātnes nav nākotnes”

Varakļānu novada
muzejs

Līdz 15.
septembrim

Mākslinieku Maijas Jakovičas un Valērija Baida
gleznu izstāde

Varakļānu novada
muzejs

19. septembrī

„Rīgas ielas un skvēriņa svētki”
Tirgus laukumā
8:00 – Rudens gadatirgus
Pilsētas skvērā
9:00 – Fotoizstāde “Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls”
13:00 – Svētku atklāšana

25. septembrī

Varakļāni

12:00

Dzejas dienas un radošās aktivitātes
ar literāti Birutu Čaunāni un Stabulnieku bērnu un jauniešu teātri

Stirnienes TN
Varakļānu KN

17:00

Pasākums senioriem
„Iekrāso rudeni”
Pasākuma laikā Jūs priecēs pašdarbnieku priekšnesumi, un dažādu cilvēku
stāsti, kā pozitīvi iekrāsot savu ikdienu
Īpašie viesi: Latvijas Šlāgeraptaujas dalībnieki – Andris Eriņš un Dricānu
Dominante
Par rudens valsi gādās Aldis Grandāns
Informācija pa tālruni 64860964, 29240684

26. septembrī

27. septembrī

Svecīšu vakari
15:00 Šķēļu kapos
16:00 Sila kapos
17:00 Stirnienes baznīcā sv. Mise par mirušajiem
18:00 Stirnienes kapos

Septembra otrā
puse (datums tiks
precizēts)

Pedagoga, mākslinieka, profesora Osvalda Zvejsalnieka
70 gadu jubilejas izstāde

Varakļānu novada
muzejs

4. oktobrī

SVECĪŠU VAKARI
15:00 Lielstrodu kapos
16:00 Trizelnieku kapos
17:00 Vecumnieku kapos
18:30 Cauņu kapos

Murmastienes
pagasta teritorijas
kapi

11. oktobrī

17:30

Svecīšu vakars

Varakļānu kapi
Varakļānu KN

11:00

„Valmieras kinostudija” piedāvā jaunu izrādi bērniem „Rio Rio!”
Izrādes garums – 1h 5 min
Mērķauditorija – bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem
Biļetes iepriekšpārdošanā: EUR 1.00, 2.00
izrādes dienā EUR 3.00

Varakļānu KN

19:00

Baltie Lāči ar jauno programmu AKUSTIKA
Nav liela māksla uznākt uz skatuves, bet palikt uz tās – nav tik viegli.
Nav liela māksla radīt ilūziju fonogrammas pavadījumā, bet spēlēt un dziedāt
bez pastiprinātājiem – dzīvajā?
Jā, dziesmas dzīvā balsī un ar dzīvu pavadījumu!
Informācija par biļešu tirdzniecību tiks papildināta

15. oktobrī

17. oktobrī

Varakļānu vidusskolas absolventu tālākās gaitas
9. klase
Pagājušajā mācību gadā 9. klasi beidza 24 audzēkņi, no tiem 15 turpina mācības Varakļānu vidusskolas 10. klasē.
3 skolēni turpina mācības Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā, 1 –
Ogres Valsts tehnikumā, 1– Rīgas Tehniskajā koledžā, 1 – Barkavas profesionālajā

vidusskolā, 3 – mācās citās vispārizglītojošajās mācību iestādēs.
12. klase
12. klasi absolvēja 20 skolēni.
RTU mācīsies 3 absolventi, LU – 2,
Rēzeknes Augstskolā – 2, Daugavpils
Universitātē – 2, absolventi izvēlējušies

mācīties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Rīgas 1. medicīnas
koledžā, Valsts Robežsardzes koledžā,
Ekonomikas un Kultūras augstskolā, LU
Rīgas medicīnas koledžā, Maltas speciālajā internātskolā, 4 absolventi uzsāk
darba gaitas.
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Nama renovācija
Kosmonautu ielas 15. nama siltināšanas dienasgrāmatas 3. turpinājums.
Darbs gāja gludi un raiti, līdz jūlija
pēdējā dekādē bažīgi kļuva celtnieki un
Kosmonautu ielas 15. mājas iedzīvotāji:
pirmie par to, ka mājas fasādei ir lielāka
kvadratūra, kas jāsiltina, nekā projektā
norādīts, un otri – neziņā raustīja plecus,
kā tas varēja tā notikt un kas turpmāk būs.
Satraukumu pastiprināja tas, ka fasādes
siltināšanas strādniekiem nebija materiāla (akmens vates lokšņu), ar ko nosiltināt
mājas austrumu galu, siltā ūdens santehniķiem savukārt trūka darba, pareizāk,
naudas, lai iegādātos nepieciešamo (siltā ūdens skaitītāju, sūkņus, rūpnieciski
izolēta tērauda caurules un citu) darba
turpināšanai. Vēl 23. jūlijā nez kāpēc tika
apmērīta jau nosiltināta māja, kas, dabiski, ir daudz apjomīgāka kā nesiltināta.
Pēkšņi nez no kurienes uzradās ieteikums bez paskaidrojuma, ka nav jāsiltina
lodžijas grīda (svarīgākie argumenti, kas
paskaidro lodžijas grīdas siltināšanas
nepieciešamību: 12 centimetru augstais
slieksnis no lodžijas puses un 18 vai 20
centimetru – no dzīvokļa grīdas, siltuma
zudums pa durvju apakšu un jau nosiltinātie griesti daudzām lodžijām).
Neskatoties uz sarežģījumiem, darbs
virzījās uz priekšu. Ražīgi strādāja logu
iekšējās apdares meistari Iveta Lācīte un
Guntis Lācītis. Ar nolaistiem spārniņiem
karstuma dēļ, mazākā sastāvā – fasādes
siltināšanas celtnieki – cīrulīši, kuri darbu
sāka piecos no rīta, jo uzlikt dekoratīvo
apmetumu uz lodžijas griestiem dienas
svelmē nav iespējams, un beidza deviņos
vakarā. Tomēr 15. augustā viņi pabeidza
to, ko varēja pie mūsu nama fasādes darīt, nesagaidījuši materiālu – akmens vates
loksnes – aizbrauca strādāt uz Siguldu.
Mājas austrumu gals palika „neapģērbts.”
28. jūlijā tika sasaukta 15. nama iedzīvotāju sapulce, kuru vadīja Māris Justs
un Ilmārs Basankovičs. Pirmo reizi cilvēki
ieraudzīja renovācijas galīgo izmaksu sarakstu katram dzīvoklim. Tika paskaidrots,
ka kredīts tiks ņemts no „Swedbank” (ar
5%). Naudu SIA „Dzīvokļu komunālajam
uzņēmumam” var samaksāt uzreiz visu
summu vai pa daļām, vai katru mēnesi ar
bankas procentiem 10 gadu laikā. Summa
pārskaitāma elektroniski caur internetbanku (ja atļauj limits), no bankas vai nomaksājama skaidrā naudā Varakļānu domes
kasē.
7. augustā mājas iemītnieki sanāca
kopā otrreiz „lēmumu pieņemšanai mājas
siltināšanas organizatoriskos jautājumos.”
Līdz šim bankas kredīts vēl nav paņemts,
jo katram ar parakstu jāapliecina, ka iedzīvotāji piekrīt atmaksāt bankai aizņēmumu

Virtuozais Valērijs Grohoļskis.
Celtnieki Boriss Moreins un
Andrejs Baranovs no BILDEG
siltina pagrabus.

Aivars Volkmans mazgā mājas pamatus.
ar procentiem. Apbraukājot namā dzīvojošos, izdodas savākt 75 % apstiprinošas
atbildes. Kopējā siltināšanas izmaksa –
EUR 366 453,76, kredīts no „Swedbank”
jāņem– EUR 203 802,57. Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Māris
Justs paskaidroja, ka aizņēmums agrāk
nav paņemts tāpēc, ka cerēts uz Valsts
kases pretimnākšanu ar mazāku kredīta
procentu, bet, kad tas nav izdevies, meklēta cita banka, un apsola, ka kredīts no
„Swedbank” tiks paņemts pēc 5 dienām.
Uz 7. augustu par mājas siltināšanu esam
parādā būvniekiem EUR 120 000. Tāpat
Māris Justs apliecina, ka lodžijas grīdas
siltināšana būs.
Aizņēmums no „Swedbank” paņemts
– EUR 203 802.57.
Par 15. mājas renovāciju nauda pārskaitīta „PRO DEV”:
13. jūnijā – EUR 32 721,24 un 20. augustā – EUR 171 105,46.
9 iedzīvotāji no Kosmonautu ielas 15.
mājas samaksājuši visu summu par dzīvokļa renovāciju: kopā – EUR 39 274,02.
Par to, ka mājas siltināšanas reālā
fasāde ir lielāka nekā projektā norādīta,
mājas iedzīvotājiem būtu jāpaskaidro tiem
speciālistiem, kuri šo projektu sastādīja.
Taču Māris Justs un Ivars Ikaunieks paši
pārmērī mājas fasādi vairākkārt un konsta-

Ģirts Zaharovs rīta agrumā pēc
lodžijas griestu dekorēšanas.

Trešdienas piecminūtē Māris Justs un
Jānis Zvīnis.
tē, ka fasādes virsma tiešām ir lielāka, kā
projektā norādīta, par 220 m2, kas naudas
vērtībā sastāda apmēram EUR 4000.
No 14. jūlija pagrabā griestus siltina 2
celtnieki no „Ramda C”: Boriss Moreins un
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Andrejs Baranovs. Darba apstākļi te smagi: sasmacis gaiss un mitrums. Neskatoties uz grūtībām, darbs veicas raiti un kvalitatīvi, bez pārtraukuma.
Lodžijā metāla vecās margas tiek
piestiprinātas savādāk – ne pie sienas kā
agrāk ar vienu kustīgu metāla tapu ķieģelī,
bet pie lodžijas grīdas ar skrūvēm stingri
divās vietās; šis darbs uzsākts no 1. augusta un to uzņēmušies 2 celtnieki no
„Ramda C”: Andris un Ainārs. Uz lodžijas
grīdas liek putuplasta loksnes (10 cm.).
Lietainā 25. augusta dienā betona javu samaisa speciālā apmetuma sagatavošanas
mašīnā un pa šļūteni aizvada līdz lodžijai.
Celtnieki turpina piestiprināt margas un
citus darbus.
Priekšā vēl liels uzdevums – mājas
pamatu atkailināšana un nosiltināšana. 21.
un 22. augustā noņemt pamatu betonējumu ap māju, izrakt grāvi pie pamatiem 1,2
metru dziļumā sācis varakļānietis buldozerists Valērijs Grohoļskis ar daudzkausu
ekskavatoru no SIA „Melņi 3“(uzņēmējs
Aigars Melnis). Valērijs apbrīnojami precīzi, kārtīgi un virtuozi veic šo darbu, nesabojājot jau nosiltināto sienu un dekoratīvo
kolonnu stūrus tikai redzes kontrolē, atkailinot pusi 15. mājas pamatu.
22. augustā celtnieks Aivars Volkmans

Sporta svētki
Saglabājot tradīcijas, lai veicinātu
sadraudzību starp novada un pārnovadu
iedzīvotājiem, lai popularizētu fiziskās un
garīgās veselības nozīmīgumu, augustā Murmastienē pulcējās aktīvie sportisti
un līdzjutēji uz ikgadējām Murmastienes
Sporta spēlēm. Šogad savus talantus rādīja un veiksmi pārbaudīja 5 futbola komandas, 9 vīriešu volejbola komandas, 4
sieviešu volejbola komandas, 3 stafetes
komandas, kā arī ikvienam bija iespējas
piedalīties vairāk nekā 10 individuālajās
disciplīnās un dažādās momentatrakcijās. Šogad Sporta spēles apmeklēja
sportisti no Murmastienes, Varakļāniem,
Barkavas, Degumniekiem un Madonas.
Par Sporta spēļu norišu organizēšanu
rūpējās Māris Pauniņš. Paldies Mārim,
arī galveno tiesnešu komandai Santai
Jokumai, Aleksandram Šrubam, kā arī
tiesnešu palīgiem! Par sportistu veselību
rūpējās ārsta palīgs Valentīna Veipa, savukārt Aisma Zvaigzne-Tavare parūpējās
par gardo pusdienu zupu. Paldies!
Lai svētki varētu notikt, vislielākais
paldies sponsoriem – Andrejam Pauniņam, Gatim Bakmanim, Ivitai Lazdiņai,
Ivaram Grudulam, Edgaram Kokaram,
Vairim Stafeckim. Paldies!
Uz sadarbību un uz tikšanos nākošgad – Murmastienes Sporta spēlēs
2015!
Murmastienes KC vadītāja Rita

no „Ramda C” mājas atrakto pamatu sienu
rūpīgi nomazgā ar ūdeni, lai pie tās turētos
mastika.
26. augustā Boriss Moreins un Andrejs
Baranovs no „Ramda C” steidz noklāt mājas pamatu ārējo sienu brīžos, kad nelīst
lietus, ar melnu mastiku hidroizolācijai un
ar speciālu līmes javu pie tās piestiprina
blīva putuplasta 2 loksnes vienu uz otras
(10 centimetrus) un piesit ar dībeļnaglām
(sēnēm). Darbs ātri virzās uz priekšu. Vēl
pamatu virsmu noklās ar armēšanas tīklu
un uzliks armēšanas javu, un tālāk tāpat kā
uz fasādes sienas.
Darbam pie mājas atjaunošanas rūpīgi seko un uzrauga projekta vadītājs būvinženieris Jānis Zvīnis no „PRO DEV”, būvdarbu koordinētājs būvinženieris Sandris
Dimants no „Ramda C”, būvuzraugs Jānis
Zommers, Varakļānu novada pašvaldības
priekšsēdētājs Māris Justs, Dzīvokļu komunālā uzņēmuma valdes loceklis Ilmārs
Basankovičs, 15. un 13. nama pārvaldnieki; viņi sanāk kopā regulāri katras nedēļas
trešdienā un reāli apseko darbu kvantitāti
un kvalitāti Kosmonautu ielas 15. un 13.
nama renovācijas objektos; raizējas arī iedzīvotāji.
15. mājas iedzīvotāji dzīvo diskomfortā
no maija beigām, kad sākās reāls mājas
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atjaunošanas darbs. Stresu pastiprina tas,
ka cilvēki dzīvo neziņā par „PRO DEV” un
„Ramda C” turpmākajiem plāniem. Dienas
kārtībā paliek jautājumi, par kuriem nezina
15. nama iedzīvotāji:
- santehnikas siltuma apgādes brigādes darba plāns tehniķa Gvido Pelša vadībā;
- nama austrumu gala fasādes siltināšana Edgara Mālnieka vadībā (iesaldēta
kopš 15. augusta);
- nama ārdurvju nomaiņa;
- logu iekšējā apdares pabeigšana;
- ventilācijas tīrīšana un
- citi darbi.
Atnācis skaistais 1. septembris ar ziediem, bērnu čalām un prieku. 15. nama
priekšu cītīgi uzpoš tajā dzīvojošie. Sevišķi
centīga ir Anna Strode, kura regulāri rūpējas par tīrību, savāc celtnieku gružus un ir
pelnījusi visu pateicību un uzslavu. Rudens
klauvē pie durvīm...
Par spīti klusajam augustam renovācijas darbos ceram, ka sāksies atkal rosīgs
septembris, kura laikā celtnieki paveiks
iekavēto un objektu Kosmonautu ielā 15
nodos laikā, pirms atnāk vēsais meteoroloģiskais rudens.
Rita Liuke, autores foto
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„VARAKĻõNĪTS” 2014. gada septembris

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam:

Anitu un Jāni Stafeckus ar dēla
Riharda dzimšanu.
Un Tavs ceļš būs manējais,
Tava māja un Tavs liktenis
Mans.
Kur iesi Tu, tur iešu es,
To šodien solos
Laicīgi un mūžīgi.
Stirnienes sv. Laura Romas
katoļu baznīcā noslēgtās laulības
aprīlī – Ruta Stafecka un
Andrejs Pastars
maijā – Aivija Pelša un Ainis
Krišāns
jūlijs – Laura Zeimule un
Endijs Kazāks;
Baiba Bārbale un Audris
Svilāns
augustā – Sannija Hofmane
un Edgars Stafeckis
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu dzīvē,
Laimīgiem būt!

Darba laiks:
Darba laiks:

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
Iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām.
T. 26469015
Pārdod malku, 3 m garu vai sagrieztu
klučos.
Kartupeļu kombaina pakalpojumi.
Pārdod lopbarības un pārtikas
kartupeļus. T. 29480554, Ivars
Pārdod sausu, skaldītu malku.
Ar piegādi. T. 26563524
Pārdod māju. 0,3 ha zemes, garāža,
pirts, 4 šķūnīši, pagrabs, augļu dārzs.
T. 64866117
SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
Iespējams kredīts.

Pārdodam
• smilti;
• malto granti;
• dolomīta šķembas;
• melnzemi;
• skaldītu malku ar piegādi.
Sniedzam
• kāpurķēžu ekskavatora;
• riteņtraktora ekskavatora;
• buldozera;
• frontālā iekrāvēja;
• smagās automašīnas
pakalpojumus.

Varakļānu pilsētā
Helēna Groza – 92
Varakļānu pagastā
Anna Eiduka – 88
Murmastienes pagastā
Olga Seržāne – 83
Juris Začs – 67
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
(E. Zālīte)
Skumju un atvadu brīdī sakām
siltākos līdzjūtības vārdus
FJODORAM IGOĻŅIKAM un viņa
ģimenei, māmiņu tālajos mūžības
ceļos pavadot.
SIA „MAVEKS-V” kolektīvs

29219120

DATORU REMONTS,
tehniskā apkalpošana un konsultācijas
Skolas ielā 9.a (blakus apavu darbnīcai).
P. 9.00 – 16.00
O. –
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
S.Sv. –
Mob. T. 25951702

Sirsnīgi sveicam Aldīnu Veipu
nozīmīgā dzīves jubilejā!
Veselību, izturību, dzīvesprieku
turpmākajiem gadiem!
Janīna, Antons,
Sandra ar ģimeni

Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
		
(A. Balodis)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
par mūžībā aizgājušajiem:

Rudens krāso pīlādžogas sārtās,
Gājputni ar vasaru prom trauc,
Bet mūžība ver miera vārtus,
Sāpes rimst un lielais klusums sauc.
Lai mūsu klusa līdzjūtība palīdz
pārvarēt bēdu smagumu Zinaidai
Pelšai, dzīvesdraugu Antonu Klaužu
pavadot kapu kalniņā.
Fazendas mazdārziņu apsaimniekotāji
Š.g. 12. septembrī autobusā
Rēzekne – Madona, kas no Rēzeknes
iziet plkt. 11.00, varakļāniete aizmirsa
melnu tīkliņu ar apģērbiem. Atradēju
pret atlīdzību lūdz atdot. T. 22013692.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

T.

APAVU DARBNĪCA, Skolas ielā 9a
piedāvā šādus pakalpojumus:
- apavu remonts;
- somu remonts;
- rāvējslēdžu iešūšana ādas,
dermantīna un auduma jakām;
- šujmašīnu remonts.
Atbraucējiem un studentiem pēc
vajadzības ir iespēja saremontēt apavus
tajā pašā dienā.
P.
9.00 – 16.00
O. Darbs notiek Barkavā
T.
9.00 – 16.00
C.
9.00 – 16.00
P.
9.00 – 16.00
S.Sv.
–
Mob. T. 25951702

Ir dzīve tā kā kalns
ar gadu kāpnēm,
Pa kurām atpakaļ
mēs nevaram vairs tikt.
Tā paiet mūžs ar prieku
un ar sāpēm,
Tam pretī vari savu darbu likt.
		
( Z. Purvs)
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