
Rīgas ielas un skvēriņa svētki

Turpinājums 2. lpp.

Tiešām svētki! Jau no agra rīta pa 
rekonstruēto skvēriņu rosījās kultūras 
nama darbinieki, uzliekot vēsturiskas fo-
togrāfi jas, pulcējās pilsētiņas iedzīvotāji. 

Rēzeknes pūtēju orķestris atklāj svēt-
kus. Tad neliels ieskats pilsētiņas centrālā 
laukuma vēsturē: 

- Laukuma izbūvi iecerējis itāļu arhi-
tekts Vinčenco Macotti jau būvējot Vara-
kļānu baznīcu – centrā jābūt lielam četr-
stūrainam laukumam, no kura uz visām 
pusēm atzarojas taisnas ielas. Šo plānu 
sāka īstenot 18. gadsimta otrajā pusē, 
tika ielikti pamati baznīcai un kapelai, bet 
laukuma izveidošana nedaudz apsīka. 
50. gados laukums tika izveidots pēc tā 
laika modes prasībām un sen jau bija 
zaudējis savu aktualitāti. Tāpēc prieks, 
ka skvēriņš  ieguvis jaunu dzīvību, tas ir 
bruģēts, ierīkota strūklaka, labirints un 
oriģināls saules pulkstenis.

Skvēriņa svētkos.

Vislielākais paldies arhitektei Loretai Erelei.

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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Turpinājums no 1. lpp.

Varakļānu novada muzeja va-
dītāja Terese Korsaka pastāstīja par 
laukuma un Rīgas ielas vēsturi:

- Jau 18. gadsimtā tika ielikti 
pamati pilsētiņas tēlam. Katra paau-
dze atstājusi savu kultūrvēsturisko 
liecību, jo šī ir jau ceturtā reize, kad 
laukums tiek rekonstruēts. Vienlai-
cīgi šie ir arī Rīgas ielas svētki, jo 
12. – 13. septembrī Latvijā svinēja 
Eiropas kultūras mantojuma die-
nas. Visā valstī ir 66 Rīgas ielas, arī 
mūsējā. Jau februārī, kad svinējām 
pilsētas svētkus, daudzi varakļānie-
ši atsaucās un stāstīja savus Rīgas 
ielas stāstus – par to, kādas mājas 
un kādi cilvēki dzīvojuši, kādu noti-
kumu aculiecinieki bijuši.

Savu prieku par laukuma izvei-
došanu neslēpa Varakļānu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Justs. 
Vislielākais gandarījums  projekta 
īstenošanas gaitā ir par cilvēkiem, kuri 
savu darbu darīja no sirds. Paldies Lo-
retai Erelei – projekta un idejas galve-
najai autorei, saules pulksteņa autoram 
Mārtiņam Gillam, AS „Komunālprojekts” 
no Jēkabpils, „Austrumu būvnieks Plus”, 
SIA „Vires” būvuzraugam Jānim Zomme-
ram, novada apvienotajai būvvaldei un vi-
siem, visiem, kas ar savu darbu palīdzēja 
šī projekta īstenošanā. Projekts tapa sa-
darbībā ar Eiropas fondu, ko administrē 
lauku atbalsta dienests. Kopā tas ir iz-
maksājis apmēram 150 tūkstošus euro, 
no tiem Eiropas maksājums – 28%.

Svētku dalībniekus priecēja jauniešu 
deju kolektīva „Juntars” atraktīvais deju 
izpildījums, Rēzeknes pūtēju kvartets, 
teātris „Vilku taka”, grupas „Otrā puse” 
solists Normunds Pauniņš, Varakļānu vi-
dusskolas skolēni runāja savus dzejoļus, 
veltījumu pilsētai. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

Ivo Pizičs – 9. klase
Šī pilsēta skaistā un plašā,
Kur savu lielākos daļu dzīves esmu pavadījis,
Ar katru dienu tā kļūst skaistāka un krāšņāka,
Tāpēc to dēvē par balto pilsētu.

Baltā pilsēta – sapnis?
Mēs nesapņojam pilsētu,
Mēs esam sapnis,
Ko pilsēta sapņo un nekad neizsapņo līdz 
galam.

Šķiet, ka šo sapni kāds gleznotājs glezno.
Viņš pūlas ilgus gadus un iegulda savu mūža 
darbu,
Lai paletē sajauktu mūsu pilsētas pareizās 
krāsas.
Viņš nekad neapstājas, viņam nezūd 
gribasspēks.
Lai nebeigtos šis sapnis par balto pilsētu – 
Varakļāni!

Marta Jaunzeme – 10. klase

Esmu strūklaka...
7 ūdens šaltis varavīksnes krāsās...
7 cerību stari.
Rītos manas dzirkstošās šaltis,
Priecīgi čalojot,
Modina jaunai, radošai dienai.
Ieskaties!
Dienā es mirdzu
Cauri saules stariem
Kā princese Stikla kalnā!
Vēlos vakaros mani šļaksti
Skan it kā skaļāk...
Esmu viena, bet ne vientuļa:
7 mazi vulkāniņi tiecas uz augšu...
Es urdzu, teku, šļakstinos,
Tiecos uz augšu un atkal krītu...
Esmu nerimtīgā kustībā.
Saudzējiet mani!

Sintija Ikauniece – 9.klase
Ielas, pa kurām eju,
Ved mani mājās.
Šīs ielas ir manas pilsētas, 
Pilsētas, kurā es dzīvoju no 
bērnības.
Kas būtu mana bērnība,
Ja nebūtu šīs pilsētas?

Šauras, garas – tas nav svarīgi.
Galvenais, lai tās būtu,
Lai es varētu tikt uz mājām.
Kā es varētu tikt mājās,
Ja nebūtu šo ielu?

Nevarētu! Tas ir viss,
Kas man vajadzīgs.
Ielas, mana pilsēta un mājas...



„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada oktobris 3

Turpinājums 5. lpp.

Saistībā ar fi nanšu grūtībām, ko daļai 
Latvijas lauksaimnieku izraisījis Krievijas 
noteiktais produktu importa aizliegums, 
Zemkopības ministrija līdz 2014. gada 
beigām plānojusi izmaksāt vairākus mak-
sājumus avansā. 

Vienotā platības maksājuma (VPM) 
50 procentu maksājuma izmaksu avan-
sā par 2014. gada iesniegumiem Lauku 
atbalsta dienests (LAD) sāks izmaksāt no 
šā gada 27. oktobra.

Arī 70 procentu maksājuma izmaksu 
avansā par nelabvēlīgiem dabas apstāk-
ļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas 
(MLA), LAD sāks izmaksāt no 27. oktobra.

Savukārt no 1. novembra lauksaim-
nieki sāks saņemt 70 procentu maksāju-
ma izmaksu avansā par bioloģiskās lauk-
saimniecības attīstību (BLA). 

Maksājumus avansā saņems tie lauk-
saimnieki, kuru saimniecībās būs pabeig-
tas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

Nozīmīga informācija 
piena ražotājiem par 
piena kvotu un tās 
izpildi

Zemkopības ministrija atgādina 
lauksaimniekiem, ka pašlaik rit pēdējais 
piena kvotas gads un piena ražotājiem 
rūpīgi jāseko līdzi savas piena kvotas 
izpildei. 

Pēdējā, 2014./2015. piena kvotas 
gadā valsts kopējās piena kvotas lielums 
ir 781 132 tonnas, tajā skaitā piegādes 
kvota – 767 328 tonnas. Piegādes kvo-

tas izpilde 2014. gada 1.septembrī bija 
46,67 procenti savukārt iepriekšējā kvo-
tas gadā šajā periodā izpilde bija 42,78 

procenti. Visā iepriekšējā 
2013/2014. piena kvotas gadā 
kvotas izpilde bija 99,1 pro-
cents un, ņemot vērā saražotā 
un realizētā piena daudzuma 
pieaugumu šajā kvotas gadā, 
Latvijai pastāv reāla iespēja 
pārsniegt valstij piešķirto pie-

na kvotas apmēru. 
Saskaņā ar Eiropas Savienības un 

nacionālajiem normatīvajiem aktiem par 
piena kvotas pārsniegšanu un soda nau-
das nomaksu atbildīgs ir piena ražotājs, 
savukārt piena pircējs piegādes piena 
kvotas pārsniegšanas gadījumā nodro-
šina maksājuma (soda naudas) iekasē-
šanu no ražotāja un pārskaitīšanu Lauku 
atbalsta dienestam. Maksājuma lielumu 
par pārsniegto piena kvotu katram ražo-
tājam aprēķina Lauksaimniecības datu 
centrs (LDC) kvotas gada beigās, ja 
valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta. 
Līdz 2015. gada 1. augustam ražotājiem, 
kuri būs pārsnieguši piena kvotu, LDC 
nosūtīs rakstisku lēmumu, kurā būs norā-
dīts pārsniegtās piena kvotas apmērs un 
maksājuma lielums. Pircējs maksājuma 
iekasēšanu no ražotāja par pārsniegto 
piena kvotu var uzsākt tikai pēc lēmuma 
saņemšanas no LDC, kurā būs norādīta 
maksājuma (soda naudas) summa, kas 
jāiekasē no ražotāja. 

Vēl pastāv arī iespēja, ka pircējs un 
ražotājs, savstarpēji vienojoties, līgumā 
norāda atsevišķu punktu, kurš paredz 
avansa ieturēšanu no piena naudas par 
pārsniegto piena kvotu, vienlaikus pa-
redzot līgumā avansa atmaksas kārtību 
piena ražotājam situācijā, ja valsts kopējā 
piena kvota nav pārsniegta. Šādu ceļu iz-
vēloties, ražotājiem ar pircēju noslēgtajos 
līgumos jāizvērtē paredzētās saistības un 
to tiesiskais pamatojums.

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz gada beigām 
lauksaimnieki saņems 
vairākus 
maksājumus 
avansā 

VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMĒ

Varakļānu novada
domes ārkārtas sēde
2014. gada 15. septembrī 
Nr. 13 

1. Par 31.07.2014. lēmuma Nr. 11.20 
„Par projektu „Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisijas samazināša-
nai Stirnienes tautas nama ēkai”” preci-
zēšanu.

Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 25. septembrī 
Nr. 14

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

2. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozī-
jumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2014. gada budžetu”” apstiprināšana.

3. Par zemes reformas pabeigšanu 
Varakļānu novada Varakļānu pilsētā.

4. Par nekustamā īpašuma „Kliņģerī-
tes”  nosacītās cenas noteikšanu un pār-
došanu par brīvu cenu.

5. Par zemes lietošanas tiesību iz-
beigšanu.

 6. Par adreses noteikšanu.
7. Par  zemes ierīcības projekta „Mur-

mastienes Tropi” apstiprināšanu. 
8. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldī-

bai piekritīgajās zemēs.  
9. Par zemes gabala platības  preci-

zēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Brūkle-

nāji” sadalīšanu.
11. Par zemes nomu.
12. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
13. Par sociālo dzīvokļu īres līguma 

pagarināšanu.
14. Par līdzfi nansējuma piešķiršanu 

biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts” 
zupas virtuves darbības atbalstam.

15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 
Ē.Z.

16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 
A.L.

 I. Broka, 
lietvedības nodaļas vadītāja

Nodarbinātības aģentūras Madonas 
fi liāle aicina darba devējus pieteikties 
pasākumiem, kuros piedalās jaunieši

Jauniešu garantijas atbalsta pasākums 
„Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem 

(pasākumi noteiktām personu grupām)”
Pasākuma mērķis: nodarbināt jau-

niešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, 
kuri ir ieguvuši bezdarbnieka statusu.

Pasākuma norise: atbilstoši darba 

devēja noteiktajām izglītības un darba 
pieredzes prasībām, subsidētajās dar-
ba vietās iesaista jauniešus, kas vēlas 
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15
Samanta Nagle

18
Jānis Buteiķis
Elvis Muraškins
Juris Piļpuks
Uģis Spridzāns

20
Elvis Dreiškins
Mārtiņš Upenieks

25
Endijs Kazāks
Inguss Latkovskis
Edgars Mičulis
Didzis Runčs
Zane Tropa

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas – kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varaviksni!

35
Guntis Blaus
Kristīne Denisova
Svetlana Kuprijanova
Edgars Upītis
 
40
Renārs Eiduks
Laimonis Trops

45
Aigars Melnis

50
Andrejs Kudļa
Māris Marinskis

55
Silvija Kokare
Marija Medvecka
Silvija Savicka
Ralf Schaefers
Vaironis Siliņš
Zinaida Slūka
Inta Strode

60
Ārija Brokule

Sirsnīgi sveicam oktobra jubilārus 
novadā!

65
Valentīna Ivanova
Jānis Kančs
Jānis Leimans
Jāzeps Šķēls

70
Vitolds Pūrīts

75
Jānis Čudarāns
Vinca Justs
Mihails Meļņiks

90
Paulīna Vintiša

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)

Sirsnīgi sveicam ALĪDU VEIPU
nozīmīgā dzīves jubilejā!

Veselību, izturību, dzīvesprieku 
turpmākajiem gadiem!

Janīna, Antons, 
Sandra ar ģimeni
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Turpinājums no 3. lpp. 12. Saeimas vēlēšanu rezultāti 
Varakļānu novadā

2014. gada 4. oktobrī  notika 12. Saeimas vēlēšanas.  Varakļānu novadā no 2988 
balsstiesīgajiem iedzīvotājiem  nobalsojuši 1847,  balsotāju aktivitāte bija 61,81%.

Varakļānu pilsētā balsotāju skaits 1363, no tām derīgo zīmju skaits 1345;
Murmastienes pagastā balsotāju skaits 330, no tām derīgo zīmju skaits 328; 
Stirnienē balsotāju skaits 154, no tām derīgo zīmju skaits 151.

Vēlēšanu rezultāti Varakļānu novadā

N.
p.k. Kandidātu saraksta nosaukums

Derīgās vēlēšanu 
zīmes par katru 

kandidātu sarakstu
1. „Latvijas attīstībai” 30
2. „Suverenitāte” 1
3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” 4
4. Partija „VIENOTĪBA” 563
5. „POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 8
6. Partija „Vienoti Latvijai” 18
7. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
336

8. Latvijas Reģionu Apvienība 103
9. Jaunā konservatīvā partija 13
10. „Latvijas Krievu savienība” 2
11. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 85
12. Zaļo un Zemnieku savienība 425
13. No sirds Latvijai 236

A. Ščucka, 
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

04.08. Varakļānos, Kosmonautu 
iela 13A, no veikala „Minitop” telpām 
pils. I.T. nozaga alkoholu un pārtikas 
preces.

17.08. Varakļānos, pret veikalu 
„Minitop”, Kosmonautu iela 13A pils. 
E.A. vadīja a/m VW Passat alkohola rei-
bumā, pārbaudē tika konstatētas 1,55 
promiles alkohola.

17.08. Murmastienes pag., Jaunat-
nes ielā 2, nodega dzīvojamā māja.

17.08. Varakļānos, Kosmonautu 
ielā 13, pils. E.S. konfl ikts ar pils. J.S.

17.08. Murmastienes pag., „Strau-
tos”, piekauts pils. A.S.

19.08. Varakļānos, Miera ielā 6, no-
dedzis neapsaimniekots šķūnis.

24.08. Varakļānos, Rīgas ielā 14A, 
konstatēts, ka pilsētas laukumā sabo-
jāta strūklaka.

26.08. Varakļānu pag., „Robežvei-
pos”, atrasts nesprādzis kara laika lā-
diņš.

03.09. Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. P.H. vadīja velosipēdu alkohola rei-
bumā, pārbaudē tika konstatētas 1,31 

promiles alkohola.
17.09. Varakļānu pag., „Jaundzi-

mi”, noticis ģimenes konfl ikts.
17.09. Varakļānos, pa Jaunatnes 

ielu, pils. J.O. vadīja velosipēdu alkoho-
la reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
1,43 promiles alkohola.

17.09. Murmastienes pag., Silaga-
lā, konstatēts, ka no darbnīcu telpām 
nozagts elektromotors.

21.09. Varakļānu pag., Stirnienē, 
Vaivari 8, konstatēts, ka no garāžas no-
zagta a/m Audi.

23.09. Varakļānos, pa Kosmonautu 
ielu, pils. I.T. vadīja velosipēdu alkoho-
la reibumā, pārbaudē tika konstatētas 
0.80 promiles alkohola.

26.09. Varakļānos, Rīgas ielā 47, 
pils. A.L. konfl ikts ar dēlu un vedeklu.

27.09. Murmastienes pag., „Stru-
puļos”, mājai izsista loga rūts.

28.09. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
veikala „Saules”, fi ziski aizskarts pils. 
R.G.

M. Lindāns
 

strādāt profesijā, kurā ir iegūta izglī-
tība vai darba pieredze, vai arī profe-
sijā, kurā nav iegūta ne izglītība, ne 
darba pieredze.

Nepieciešamības gadījumā pir-
majos četros dalības Pasākumā 
mēnešos jauniešiem ir iespēja sa-
ņemt atbalstu jauniešu reģionālajai 
mobilitātei – fi nansējumu transporta 
izdevumu segšanai braucieniem no 
deklarētās dzīvesvietas uz darba 
vietu un/vai dzīvojamās telpas īres, 
vai dienesta viesnīcas dzīvošanas 
izdevumu kompensāciju (ja darba 
vieta atrodas vismaz 20 km attālu-
mā  no dzīvesvietas, kurā jaunietis 
bezdarbnieks ir deklarējies vismaz 
gadu).

Darba devēji, kas  iesaistīsies 
šajā pasākumā, saņems līdzfi nan-
sējumu no Nodarbinātības valsts 
aģentūras. 

Jauniešu garantijas 
atbalsta pasākums 

„Pirmā darba pieredze 
jaunietim”

Atbalsta pasākuma „Pirmā 
darba pieredze jaunietim” (turp-
māk – Pasākums) mērķis: sekmēt 
jauniešu bezdarbnieku integrēša-
nu darba tirgū, vienlaikus veicinot 
pastāvīgas darba vietas izveidi un 
jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu 
nodarbinātību.

Pasākuma mērķa grupa: jau-
nieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri neapgūst pilna 
laika studiju programmas Augst-
skolu likuma izpratnē. Dalībnieku 
iesaistes ilgums Pasākumā 12 (div-
padsmit) mēneši.

Pasākumu neorganizē nekvalifi -
cētos un mazkvalifi cētos darbos. 

Darba devējs nodrošina no jau-
na izveidotu darba vietu (darba vieta 
ir izveidota no jauna speciāli dalībai 
šajā Pasākumā, vai darba vieta ir va-
kanta vismaz 4 mēnešus pirms Pa-
sākuma uzsākšanas).

Jaunieši bezdarbnieki ar inva-
liditāti nepieciešamības gadījumā 
Pasākuma laikā var saņemt ergote-
rapeitu, surdotulku, asistentu pakal-
pojumus.

  
Vairāk informācijas var atrast 
http://www.nva.gov.lv/index.

php?cid=2&mid=491 vai 
NVA Madonas fi liālē, 

tālrunis 25685866 vai 26548091

Policijas informācija
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Varakļānu bērnudārzam – 65
Šogad Varakļānu pirmsko-

las iestāde „Sprīdītis” svinēja 
savas pastāvēšanas 30. gada-
dienu, bet bērnudārza pirmsā-
kumi ir krietni agrāk.

1949. gada 1. augustā 
Varakļānos vēra durvis pirmā 
pirmskolas bērnu iestāde Ļe-
ņina prospektā 21 (tagad Pils 
ielā) ar 25 bērnu vietām (bēr-
niem no 3 līdz 7gadiem). 1956. 
gadā 6. augustā Jaunatnes ielā 
tika atvērta mazbērnu novietne 
ar 25 vietām (vadītāja Janīna 
Poča), kuru apmeklēja bērni no 
3 mēnešiem līdz 3 gadiem.

Neliels ieskats no bērnudār-
za vēstures par laika posmu no 
1958. līdz 1966. gadam.

1958. gada 1.aprīlī ar Viļānu 
rajona Tautas izglītības noda-
ļas pavēli es ierados Varakļānu 
bērnudārzā, lai pārņemtu tā va-
dību. Iepriekšējā vadītāja Marija 
Grimm bija aizbraukusi uz savu 
etnisko dzimteni – Krieviju.

Iestādē bija viena jaukta 
grupa ar 25 bērniem, jaukta gan 
vecuma (3 – 7 gadi), gan tautī-
bas ziņā (latviešu, krievu, ebreju 
u.c. tautību bērni). Darba laiks 
no 8.00 līdz 18.00.

Bērnudārzā strādāja: au-
dzinātāja Anna Cvetkova, aukle 
– apkopēja Vera Gailuma, pavāre Janīna 
Briška. Audzinātāja bija krievu tautības 
meitene, brīnišķīgs pedagogs, sirsnīgs 
cilvēks, bet viņa nerunāja latviski, tāpēc 
viss audzināšanas darbs (nodarbības, 
rotaļas, pastaigas u.c.) noritēja krievu va-
lodā. Arī visi bērni savā starpā sarunājās 
krieviski.

Auklītes Veras Gailumas pienākumos 
ietilpa telpu uzkopšana, krāsns kurināša-
na, veļas mazgāšana, palīdzība pārtikas 
sagādē, arī bērnu pieskatīšana. Viņai bija 
pedagoga talants, jo brīnišķīgi prata dar-
boties ar bērniem.

Pavāre Janīna Briška trīs reizes dienā 
gatavoja bērniem garšīgus ēdienus, pati 
mazgāja traukus.

Vadītājas pienākumos ietilpa arī 
darbs ar bērniem pēcpusdienās (15.00 – 
18.00) un pārtikas sagāde.

Kad audzinātāja Anna Cvetkova pār-
cēlās uz dzīvi citur, par audzinātāju strādā-
ja Anfi sa Volkova, vēlāk Valentīna Nagle.

Bērnudārzs un mazbērnu novietne 
(kopā ar 50 vietām) neapmierināja pilsē-
tas iedzīvotājus, jo daudz bija tādu, kuri 
vēlējās sūtīt savus bērnus uz pirmskolas 
bērnu iestādi, bet vietu nebija, tāpēc pil-
sētas izpildkomiteja (priekšsēdētājs Vla-

Māja Pils ielā 21, kurā atradās bērnudārzs 
no 1949. g. 1. augusta līdz 1962. g. decembrim.

Bērnu grupa 1958. g. aprīlī.

1958. g. aprīlis, bērnudārza darbinieki 
(no kreisās) Veneranda Visnape, 

Janīna Briška, Vera Gailuma, 
Anna Cvetkova.

dislavs Salenieks)  ar Madonas rajona iz-
pildkomitejas atbalstu nolēma izremontēt 
un pielāgot bērnudārza vajadzībām biju-
šās 7–gadīgās skolas telpas Ļeņina ielā 1 
(tagad Pils iela).

Ritēja remonts, un tajā pat laikā 1961.
gadā bērnudārzs un mazbērnu novietne 
tika apvienoti, lai gan vēl atradās atseviš-

ķās mājās. Par vadītāju apvie-
notajā bērnu iestādē TIN iecēla 
mani.

1962. gada decembrī re-
monts tika pabeigts. Bērnu-
dārzs un mazbērnu novietne 
pārcēlās uz jaunām telpām. Pa-
pildus tika atvērtas trīs grupas, 
kopā 5 grupas ar 105 vietām.

Visi esošie un no jauna 
uzņemtie bērni tika sadalīti gru-
pās:

1. grupa – bērni no 3 mēne-
šiem līdz 1 gadam – 15 vietas;

2. grupa – bērni no 1gada 
līdz 2 gadiem – 20 vietas;

3. grupa – bērni no 2 ga-
diem līdz 3 gadiem – 20 vietas;

4. grupa – bērni no 3 ga-
diem līdz 7 gadiem – 25 vietas 
(grupa ar latviešu māc. valodu);

5. grupa – bērni no 3 ga-
diem līdz 7 gadiem – 25 vietas 
(grupa ar krievu māc. valodu).

Bērnudārza – mazbērnu 
novietnes darba laiks no 8.00 
līdz 20.00.

Paralēli saviem galvena-
jiem darba pienākumiem gan 
audzinātājas, gan auklītes – 
apkopējas turpināja labiekār-
tot telpas, šuva un izšuva logu 
aizkarus, sedziņas, darināja 
tautas tērpus bērniem, maskas 

Jaungada eglītes svētkiem, tērpus citiem 
pasākumiem, pārkrāsoja vecās mēbeles. 
Rīkoja bērnu vecāku talkas bērnu rotaļu 
laukuma iekārtošanai.

Kā iepriekš minēju, telpas bija pielā-
gotas, bet nebija nekādu labierīcību, ne 
ūdensvada, ne kanalizācijas, sausā tu-
alete. Ūdeni telpu uzkopšanai un bērnu 
higiēnas vajadzībām nesa no akas, netīro 
ārā. Telpu apsildīšanai ar malku kurināja 
krāsnis.

Virtuve un veļas māja atradās atse-
višķā pagalma mājā. Ēdiena gatavošanai 
virtuvē un ūdens sildīšanai veļas mājā bija 
ar malku kurināmas plītis. Veļu mazgāja 
ar rokām, beržot uz veļas dēļa, žāvēja ārā 
vai bēniņos. Veļa vienmēr bija sniegbalta, 
izgludināta (veļas mazgātājas Antoņina 
Trūpa un Agnese Klauža).

Mūsdienās daudziem tas viss liekas 
kā pasaka. Vai vispār tā bija? Bija! Neska-
toties uz grūtībām, visi darbinieki apzinīgi 
strādāja, nesūdzējās.

Tika ievērots dienas režīms: bērnu 
uzņemšana, rotaļas, izglītojošās nodarbī-
bas, pastaigas, ko vadīja zinoši, prasmīgi 
pedagogi. Svinējām tiem laikiem atbilsto-
šus svētkus. Sevišķi krāšņi bija Jaungada 
eglītes svētki.
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Mobilā veselības aprūpes centra speciālisti Varakļānos

1965. g. jūnijs, bērnudārza bērni uzstājas kultūras namā 
Bērnības svētkos.

Telpas vienmēr bija siltas, mājīgas, 
par ko rūpējās auklītes – apkopējas. Pēc 
režīma bija četrreizēja ēdināšana, kam 
garšīgas maltītes gatavoja virtuves darbi-
nieces: Janīna Briška, Sofi ja Grišenkova, 
Agata Poča. Pārtiku gādāja Leontīne Cei-

1964. g. maijā sagatavošanas grupiņas izlaidumā.

piniece.
Tagad  50. – 60. gadu darbinieki ir 

pelnītā atpūtā, daudzi jau aizsaulē.
Es zemu noliecu galvu to cilvēku 

priekšā, kuri strādāja tajos tālajos laikos, 
strādāja, nesūdzējās par grūtībām, bet 

apzinīgi veica savus pienākumus.
Paldies visiem par to!

Veneranda Visnape, 
bērnudārza – mazbērnu novietnes 

vadītāja (1958.–1966.)
Foto no raksta autores arhīva

19. septembrī pie Varakļānu 
veselības aprūpes centra mazos pa-
cientus pieņēma Mobilā veselības 
aprūpes centra (MVAC) speciālisti. 
Šis centrs izveidots sadarbībā ar 
Latvijas Pašvaldību savienības un 
Veselības ministrijas atbalstu un sa-
darbībā ar VSIA Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas speciālistiem. 
Programmu īsteno nodibinājums 
„Ronald McDonald House Charities 
Latvija” sadarbībā ar starptautisko 
Ronald McDonald Labdarības Fon-
du, kurš jau 39 gadus vairāk kā 50 
valstīs īsteno un atbalsta program-
mas, kas rūpējas par bērnu veselību 
un labklājību visā pasaulē.

Mobilais veselības aprūpes centrs at-
rodas 17 metrus garā transporta līdzeklī, 
kas pielāgots ārstnieciskām pārbaudēm 
un manipulācijām. Tajā ir ierīkotas divas 
pacientu izmeklēšanas un pieņemšanas 

kā 40 mūsu novada bērni un viņu 
vecāki. Mazos pacientus ļoti inte-
resēja lielais transportlīdzeklis, bet 
vecāki novērtēja iespēju izmantot 
bezmaksas kvalitatīvus medicīnas 
pakalpojumus uz vietas. 

Varakļānu veselības aprūpes 
centrs pateicas par atsaucību 
Mobilā veselības aprūpes centra 
direktorei Vijai Tirzmalei un cer uz 
veiksmīgu turpmāko sadarbību. 
Šobrīd cenšamies vienoties par 
bērnu oftalmologa un gastroente-
rologa vizīti Varakļānos. Šī infor-
mācija būs pieejama pie ģimenes 
ārstiem un Varakļānu veselības 

aprūpes centrā. 
Lai mūsu mazie novadnieki aug stipri 

un veseli!
Dina Inķēna,

Varakļānu veselības aprūpes 
centra vadītāja

telpas.
Mobilajā veselības aprūpes centrā 

šoreiz varēja saņemt Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālistu –  aler-
gologa un neirologa konsultācijas. Šo 
iespēju izmantoja un novērtēja vairāk 

Vai zināt, kur dzīvo visgudrākie, talan-
tīgākie, zinošākie, skaistākie un foršākie 
skolotāji? 

Viņi ir mūsu novadā!!! Kāpēc viņi ir iz-
pelnījušies šādu titulu? Tāpēc, ka viņi ir… 
Atvainojiet! – Tāpēc, ka jūs neesat tikai 
skolotāji. Jūs esat iedvesmas avots, jo bie-
ži no mums dzirdat vārdus – es nevaru, es 
nemāku, es nesaprotu, kam man tas dzīvē 
būs vajadzīgs? Un tad jūs sakāt: „Tu vari! 
Es tev iemācīšu! Neuztraucies, dzīvē tev 

šīs formulas nebūs vajadzīgas, bet kon-
troldarbā gan!” Ar to mēs gribējām pateikt, 
ka jūs  reizēm liekat mums noticēt pašiem 
sev. Jūs esat arī mūsu otrie vecāki – jo rei-
zēm jūs redzam biežāk nekā savu ģimeni. 
Tieši jums mēs čīkstam par to, ka mums 
sāp galva un vēders, un jums liekam pa-
ciest mūsu mainīgo garastāvokli. Jūs esat 
tie, kuri mums māca, ka amerikāņu kalni-
ņi, bastošana un ilga ballēšanās mēdz būt 
kaitīga veselībai. Tieši jūs nemācāt mums 

tikai pliku matemātiku, latviešu valodu, bio-
loģiju vai sportu. Jūs mums iemācāt daudz 
vairāk – kā rēķināties vienam ar otru, kā 
cienīt cita darbu, kā saplānot savu laiku un 
kā izaugt par labiem cilvēkiem, jo tas ir gal-
venais, vai ne? Mums taču ir, no kā ņemt 
piemēru! Un tagad papliķējiet sev pa plecu 
un atgādiniet, ka jūsu izvēle kļūt par skolo-
tāju ir bijusi pareiza, jo to saka objektīvākā 
žūrija – jūsu skolēni. Mīliet mūs tikpat ļoti, 
cik mēs mīlam jūs, un lai katra darba diena 
ir ar mazu svētku mirkli!

Skolēnu vārdā sagatavoja 
Gunta Greisle, 

Stirnienes pamatskolas 9. kl.

Skolotajiem



„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada oktobris8

Iekrāsojām rudeni Varakļānu Kultūras namā

Visi kopā mēs iekrāsojām šo rudeni ar daudzām krāsām. Nav divu vienādu rudens 
lapu, nav divu vienādu sniegpārsliņu un nav divu vienādu cilvēku. Mēs katrs esam 
atšķirīgs, krāsains un tieši tāpēc – unikāls! 

Pasākumā ikviens atrada sev tīkamo – kāds uzdejoja, cits baudīja priekšnesumus, 
bet visi kopā mēs patīkami pavadījām laiku viens otra sabiedrībā. 

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.

 26. septembra pēcpusdienā Varakļānu Kultūras namā pulcējās seniori, lai kopīgi 
iekrāsotu rudeni, dažādotu savu ikdienu un satiktos ar interesantiem cilvēkiem no Ata-
šienes, Dricāniem, Viļāniem un Dekšārēm. 

Pēcpusdienu iesāka un pasākumu pozitīvās krāsās iekrāsoja senioru dāmu deju 
grupa „Vēlziedes” un Atašienes dāmu deju grupa.

Kāds vēlējās iekrāsot rudeni sapņaini, romantiski zilu un dzīvot šodienā, nevis pa-
gātnē vai nākotnē, bet tieši šodien! Seniori baudīja mirkli, sarunājoties gan viens ar 
otru, gan ar mūziķiem un kaimiņu novadu ciemiņiem.

Citi rudeni vēlējās iekrāsot zaļā krā-
sā, kura simbolizē izaugsmi . Šīs krāsas 
ietekmē vieglāk veidot savstarpēju izprat-
ni un saprašanos. Debora aicināja vara-
kļāniešus pievienoties biedrības „Kooltū-
ras” plānotajām aktivitātēm – radošajām 
darbnīcām, Pasaules virtuves dienām, 
izstādēm un diskusijām. Biedrības „Kool-
tūras” pirmā tikšanās un iepazīšanās ar 
piedāvātajām aktivitātēm notiks 18. ok-
tobrī Varakļānu Kultūras namā.

Zaļā krāsa atrodas pastāvīgā attīstī-
bā. Par to, cik daudz cilvēks var sasniegt, 
ja vien vēlas, stāstīja un dziedāja Andris 
Eriņš. Andris ir dziesmu autors, šova 
„Dziedošās ģimenes” dalībnieks, šobrīd 
nodibinājis ansambli „Dricānu dominan-
te”, ar kuru piedalās Latvijas Šlāgeraptau-
jā, un viņš vēl ir saimnieks savā zemnieku 
saimniecībā! Andra uzstāšanos kuplināja 
ansambļa „Dricānu dominante” dalībnie-
ce Baiba.

Irēna Tuča senioriem stāstīja par 
kustību prieku, un pavisam nemanāmi 
pat viskautrīgāko apmeklētāju izkustināja 
kopīgās spēlēs un dejās.
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Pagājušajā mācību gadā Va-
rakļānu vidusskolas 10. klases 
skolēniem tika dota iespēja iegūt 
profesiju – meitenēm šuvējas, 
zēniem – apdares darbu strād-
nieka.

Lai šo projektu realizētu, bija 
jānoiet garš ceļš. Varakļānu nova-
da  pašvaldības iepirkumu komi-
sija pieņēma lēmumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu 
publiskā iepirkumā „Profesionālo 
iemaņu pilnveides apmācība Va-
rakļānu vidusskolā” SIA „BUTS”, 
kas līguma ietvaros apņēmās ar 
savu materiāltehnisko bāzi un 
darba spēku veikt apmācības un 
nodrošināt kvalifi kācijas praksi 
profesionālo iemaņu pilnveides 
apmācībai Varakļānu vidusskolā 
profesionālās tālākizglītības prog-
rammās:

apdares darbu strādnieks • 
– 6 personas,
šuvējs – 8 personas.• 

Līgumcena darbu izpildei no-
teikta 25175,87 euro.

Grupas darbu uzsāka š.g. 
janvārī un turpinās līdz 2015. gada 
aprīlim. SIA „BUTS” Madonas fi -
liāles vadītājs Guntars Šēnbergs 
atzīst, ka, lai pilotprojektu varētu īstenot, 
bija jānoiet garš ceļa posms. Jo, ievērojot 
likumdošanu, tika izsludināts konkurss, 
gatavots piedāvājums, tālāk jau risināti 
organizatoriskie pasākumi. Skolēni sāku-
mā atturīgi uztvēra jauno ziņu. Meitenes 
atzīst, ka visvairāk biedējis fakts, ka būs 
jāstrādā arī vasarā. 

Tagad uz to visu var paskatīties ar 
smaidu, jo jauniešiem jau izveidojies savs 
pozitīvs spriedums par profesijas iegūša-
nu paralēli vidusskolas vielai. Arī Guntars 
Šēnbergs raugās uz jauniešiem ar prie-
ku, jo līdz šim sasniegtie darba rezultāti 
ir veiksmīgs iegūto zināšanu un praktisko 

darbu apvienojums. 
Dienā, kad ierados pie abām grupām, 

tur valdīja brīva, nepiespiesta, radoša gai-
sotne. Meitenes pastāstīja, ka ieguvušas 
jau tagad ir ļoti daudz: spēj novērtēt au-
duma un preces kvalitāti veikalos, iemācī-
jušās pašūt sev svārkus, kleitas. Izpildīts 
arī prakses uzdevums – sašūti priekšauti 
un uzroči mājturības kabinetam. Prakses 
vadītāja meitenēm ir Ilze Valeniece. Viņa 
par meitenēm saka tikai atzinīgus vārdus: 
ir ļoti zinātkāras, strādāt gribošas, ideju 
bagātas, jaukas, strādā ar interesi, pacie-
tību. „Mūsu Ilzīte ir vislabākā!” tā par savu 
darba vadītāju saka meitenes.

Iespēja iegūt profesiju
Kad jautāju puišiem, ko 

viņi ir ieguvuši, apgūstot apda-
res darba strādnieka profesi-
ju, pirmā atbilde bija: „Strādāt 
komandā!” Pēc tam jau sekoja 
dažādo darbu uzskaitījums: 
prot likt reģipsi, likt apmetumu, 
veidot dekoratīvos apmetumus, 
piekaramos griestus, kopā ar 
darbu vadītāju Edgaru Ustinovu 
pabijuši produktu dienā Preiļos, 
seminārā Daugavpilī. Puiši iegu-
vuši zināšanas par celtniecības 
materiālu īpašībām, atpazīst 
produkcijas ražotājus, zina, ko 
ražo. Šobrīd jaunieši veic viena 
skolas kabineta remontu. Sā-
kumā sastapušies ar dažādām 
grūtībām, tagad jau daži no 
puišiem veic nelielus remontus 
pašu mājās. Visi kā viens atzīst, 
ka šī profesija vajadzīga katram 
jaunietim. 

Svarīgi, lai jaunieši apzi-
nātos, kas ir darbs, ka jebkurš 
darbs ir vajadzīgs. Kvalifi kācijas 
eksāmenus viņi kārtos aprīlī, tad 
arī saņems kvalifi kācijas apliecī-
bu, kas dos iespēju iekārtoties 
darbā vai strādāt kā pašnodar-
binātajam. Jebkura izglītība pa-

ver ceļu dzīvē, to jaunieši ir sapratuši un 
ir gandarīti par to, ka uzdrošinājās pieda-
līties projektā.

Gandarījumu par paveikto pauž arī 
skolas direktors Juris Daleckis, jo šī bija 
tieši viņa ideja par profesijas iegūšanas 
nepieciešamību vispārizglītojošā skolā. 
Paldies Varakļānu novada domei par 
morālo un materiālo atbalstu projekta 
īstenošanā, kā arī SIA „BUTS” speciālis-
tiem, kuri strādā ļoti apzinīgi, ar ieinte-
resētību vada nodarbības, ir sava darba 
entuziasti.

Aina Jaunzeme 
Foto no Ilzes Valenieces arhīva

Lai kļūtu par pilntiesīgu vidussko-
lēnu, Varakļānu vidusskolas 10. klases 
skolēniem ik gadu jāiztur 12. klases izdo-
mātās pārbaudes. Šogad nedēļas garu-
mā viņiem katru dienu bija jāiejūtas kādā 
tēlā: jākļūst par aborigēniem, ninzjām, 
eskimosiem, pirātiem, jāvelk mugurā ka-
mufl āža.

Piektdienas pēcpusdienā notika gal-
venā pārbaude, bija traki! Divpadsmitie 
bija pacentušies, bet desmitie varonīgi 
izturēja visas pārbaudes un nodeva zvē-
restu.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Iesvētības

 Iezīmētie.
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Karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku!”
Ar krāšņiem tērpiem, atjau-

tīgiem uzdevumiem, jautrām 
spēlēm un koncertu 8. septem-
brī aizvadīts karnevāla gājiens 
bērniem Gribu iet uz bibliotēku!. 
Tajā piedalījās ap 1500 bērnu no 
visas Latvijas tērpušies savu ie-
cienītāko grāmatu varoņu tēlos, 
kuri kopā ar saviem atbalstītā-
jiem veica simbolisku gājienu no 
Rātslaukuma pāri Akmens tiltam 
uz Gaismas pili. 

Lai gājienā varētu piedalīties, 
bērni un jaunieši rakstīja rado-
šos domrakstus. Latvijas Nacio-
nālā bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra bērniem organizētais domrakstu 
konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?” ro-
sinājis vairākus simtus dažādu ideju, kā 
modināt princesīti – tautas pašapziņu. 
Bērni tika aicināti radīt jaunu leģendu 
par Stikla kalnu, Gaismas pili, Saulcerīti, 
Antiņu, viņa brāļiem un citiem Raiņa lu-

Signes pirmā grāmata
25. septembrī Jāņa Jaunsud-

rabiņa muzejā „Riekstiņi” notika 
12. klases skolnieces Signes Viš-
kas Pirmās grāmatas atvēršanas 
svētki. Š.g. pavasarī J. Jaunsud-
rabiņa muzejā „Riekstiņi” tika rī-
kots rakstnieka „Baltās grāmatas” 
simtgadei veltīts literāro darbu un 
zīmējumu konkurss. Konkursā 
piedalījās vairāk kā 200 skolē-
ni no dažādām Latvijas skolām. 
Arī Signe tajā piedalījās ar dar-
bu „(ne)atgriešanās” un ieguva 
visaugstāko novērtējumu valstī. 
Tādēļ J. Jaunsudrabiņa biedrības 
komisijas locekļi izlēma Signes 
darbu izdot atsevišķā grāmatā. Tā  
mēs, daži 7. un 8. klases skolēni, 
devāmies uz šiem svētkiem. Neretā mūs 
sagaidīja muzeja vadītāja Ilze Līduma, 
pēc tam mūs iepazīstināja ar J. Jaunsud-
rabiņa muzeju. I. Līduma mums pastāstī-
ja par interesanto rakstnieka dzīves gāju-
mu. Pasākumā piedalījās arī vidusskolēni 

26. septembrī visā Latvijā notika sko-
lēnu olimpiskā diena. Varakļānu vidus-
skolas sporta zālē pulcējās skolēni no 
Murmastienes un Varakļāniem, lai intere-
santās un aizraujošās stafetēs pierādītu 
savas spējas un sportiskās aktivitātes. 
Olimpiskā diena sākās ar rīta vingroša-
nu, ko vadīja deju skolotāja Ilona, tam 
sekoja direktora apsveikums un vēlē-

Olimpiskā diena

Olimpiskās dienas uzvarētāji – 
10. klase.

no Neretas vidusskolas, kuri lasīja frag-
mentus no Signes grāmatas. Tad vārds 
tika dots grāmatas autorei Signei. Jautāta 
par to, kā radās ideja uzrakstīt šo darbu, 
Signe atbildēja, ka rakstīja vienkārši par 
savu bērnību. Savā stāstījumā Signe uz-

svēra, ka katram no mums ir sava 
Baltā grāmata, kura stāsta par 
bērnības vienreizējo sajūtu gam-
mu, tikai to daudzi nav uzrakstī-
juši. Signe atbildēja uz daudziem 
jautājumiem, un tad skolotāja Aija 
Caune raksturoja Signi kā jaunieti, 
kura daudz raksta, lasa un pieda-
lās arī citos konkursos, un iegūst 
godalgotas vietas. Muzeja vadītāja 
pastāstīja, ka citi labākie konkur-
sa darbi izdoti atsevišķā grāmatā 
„Es – daļa no visas dabas”, kurā ir 
skolēnu esejas un zīmējumi. Tā kā 
Signes darbs visvairāk sajūsminā-
ja žūrijas komisijas locekļu sirdis, 
tad Signes pirmo grāmatu izdeva 
atsevišķi 100 eksemplāros. 50 grā-

matiņas uzdāvināja Signei. Priecājoties 
par šo dienu, devāmies mājup, katrs ar 
vienu Signes „(ne)atgriešanās” rokās, jo 
autore laipni mums to ar novēlējumu uz-
dāvināja. 

Kintija Kupča, Inita Upīte

jums visiem būt uzvarētājiem, sko-
lotājs Arvis ar saviem palīgiem bija 
sagatavojis dažādas stafetes. Re-
zultātā pirmo vietu ieguva Varakļānu 
vidusskolas 10. klase, viņiem arī no-
vada domes dāvātā ekskursija. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

gas „Zelta zirgs” tēliem. No Varakļānu vi-
dusskolas Madonas novada bibliotēkas 
bērnu nodaļā izvērtēšanai tika iesūtīti 16 
radošie darbi. Pateicoties Varakļānu no-
vada pašvaldības atbalstam visiem bēr-
niem bija iespēja braukt uz Rīgu.

Pirms gājiena Varakļānu vidusskolas 

skolotāja Aina Kazāka bērniem 
un jauniešiem vadīja ekskursiju 
pa Vecrīgu, iepazīstinot ar Rīgas 
seno vēsturi un apmeklējot Kara 
muzeju Pulvertornī.

Gājiena pamatā ir Raiņa lu-
gas „Zelta zirgs” notikumi. Dalīb-
niekiem, Karaļa un viņa svītas pa-
vadībā, jādodas uz Stikla kalnu, 
lai atmodinātu tur dusošo Saul-
cerīti. Pie jaunās bibliotēkas ēkas 
„jācīnās” ar septiņiem kraukļiem, 
kas Saulcerīti apsargā. Krauk-
ļi simbolizē aizspriedumus par 
bērniem un lasīšanu, kas gājie-
na laikā tiek mainīti. Savukārt 

jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkā bērniem jāliek lietā sava gudrība un 
atjautība, lai atmodinātu Saulcerīti. Kar-
nevāla noslēgumā bērnus ar īpašu kon-
certu priecēja Dzelzs Vilka Jauno Jāņu 
Orķestris.  

Līga
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Gribu tikt SAEIMĀ
Tā daudzie interesenti pieteicās uz 

Varakļānu pensionāru padomes „Pīlādzī-
tis” rīkoto ekskursiju uz Saeimas namu. 
24. septembra rītā devāmies uz Rīgu.

Pie Saeimas nama mūs laipni sagai-
dīja partijas „Vienotība” pārstāvis Artūrs 
Sņegovičs, pastāstīja Saeimas nama 
vēsturi. Tad devāmies uz „Vienotības” 
darba telpām. Patīkams pārsteigums – 
mēs tikām gaidīti, par to liecināja siltie pī-
rādziņi un sula. Šeit mums pastāstīja par 
„Vienotības” darbu, struktūru, idejām un 
iecerēm. Vēlāk piebiedrojās arī Saeimas 
deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica. Viņa 
pastāstīja par partijas darbību un aktuali-
tātēm.  Mums bija iespēja pabūt daudzās 
Saeimas telpās, arī sēžu zālē. Varējām ie-
justies deputātu lomā. Sirsnīgās sarunās 
aizritēja laiks, pat nemanījām, ka esam tik 
ilgi uzturējušies un baudījuši labvēlību un 
sapratni.

Tālāk devāmies uz Gaismas pili. 
Staltā celtne fascinē ar savu gigantismu. 
Izstaigājām visus bibliotēkas stāvus, ap-
skatījām Ābeču izstādi, Stenderam veltī-
to izstādi, pabijām lasītavās. Izbaudījām 
skaisto skatu pa bibliotēkas logiem uz 

Pie Saeimas nama.

vecpilsētu. Iespaidīga bija grandiozā grā-
matu siena.

Pēcpusdienā devāmies uz Stūra 
māju. Nospiedoša sajūta, šermuļi skrien 
pār ādu, ejot ieslodzīto kamerās, aplū-
kojot izmitināšanas un šaurās pastaigas 
vietas, skatoties fi lmu fragmentus un iz-

stādes materiālus.
Vēlā pēcpusdienā devāmies mājup, 

daudz redzējuši, iespaidiem bagāti.
Paldies visiem ekskursijas dalībnie-

kiem par sapratni un labvēlību!

A. Jaunzeme

Es ar savu tēti...
Krāsainais septembris ir ražas un ru-

dens ziedu laiks. Pēc latviešu tradīcijām 
par ražas bagātību mēs priecājamies Mi-
ķeļdienā un Mārtiņdienā, bet bērnudār-
zā „Sprīdītis” ražas laiks sākās jau 17. 
septembrī, jo pirmo reizi iestādē radām 
iespēju tikties bērniem un tēviem svētku 
noskaņās – notika pirmā Tēvu diena!

Un tā, Karlsons un Brālītis noorga-
nizēja tādu pasākumu, kurā darbojās 
visi – lieli un mazi. (Mammas šoreiz 
bija vērotāju lomā). Pasākuma dalīb-
nieki vēla, cēla, meta, veda, meklēja..... 
ķirbjus, kabačus, kartupeļus, pupas un 
daudzus citus dārzeņus, ko sarūpēja 
paši vecāki. Kad sportiskās aktivitātes 
stundas garumā bija aizvadītas, sekoja 
otrā daļa – Karlsons un Brālītis izlozēja 
divas tēvu komandas (no katras grupas 
1–2 tēvi) – uzdevums pavisam vienkāršs 
– noteiktā laikā bija jāsagatavo divu vei-
du salāti no dotajiem produktiem. Par 
komandu vecākajiem ievēlējām mammu 
Ingu un mammu Ritu. Tikmēr pārējie tēvi 
katras grupas komandā izveidoja ziedu 
paklājus – mazu sveicienu aizejošajai 
vasarai!

Svētku izskaņā bērni pasniedza sa-
vam tētim pašgatavotas medaļas – par 
to, ka bija kopā, par to, ka atbalstīja. 
Svētki nav iedomājami bez svētku gal-
da. Arī tas mums bija – katras grupas 
laukumā svētku dalībnieki cienājās ar 

tētu gatavotajiem salātiem 
un Brālīša gādāto sulu!

A. Lindgrēnes grāmatā ir 
teikts, ka pasaulē vislabākais 
ir Karlsons, kas dzīvo uz jum-
ta... Nav taisnība, pats labā-
kais pasaulē ir MANS 
TĒTIS, kas mani mīl, 
atbalsta, audzina, ir 
kopā ar mani priekos, 
bēdās un ikdienā. At-
ceries, tēti, ka mazs es 
būšu īsu brīdi, tāpēc 
esi kopā ar mani pēc 
iespējas vairāk!

Varbūt kaut kad 
pēc gada septembrī 
mūsu svētku dalībnieku pulciņš kļūs vēl 
lielāks un stiprāks? Uz tikšanos!

      Visu „Sprīdīša” bērnu vārdā, 
Karlsons (Aija)
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Pareizs risinājums
Pie manis griezās kāds vīrietis no 

Kosmonautu ielas 13. nama, kur pašreiz 
notiek mājas renovācija, ar lūgumu nofo-
tografēt balstus, uz kuriem gulēs plastma-
sas siltā ūdens caurules, kas nesīs karsto 
ūdeni uz stāvvadiem un radiatoriem dzī-
vokļos. Šīs mājas iemītnieki uzskatot, ka 
plastmasas caurulēm nepieciešami metā-
la balsti.

Ar lūgumu paskaidrot situāciju vērsos 
pie Varakļānu SIA „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” valdes priekšsēdētāja Ilmāra 
Basankoviča. Lūk, ko es uzzināju:

„Kosmonautu ielas 13. mājā pašreiz 
notiek apkures sistēmas uzstādīšana. At-
bilstoši mājas siltināšanas projektam tiek 
uzlikts pilnīgi jauns apkures tīkls: tiek mai-
nīti radiatori, stāvvadi, caurules. Atbilstoši 
modernajām tehnoloģijām metāla cauru-
les tiek nomainītas ar plastmasas. 

Metāla caurules pagrabā bija stin-
gras, smagas. lielāka diametra, tās neiz-
liecas; tās tika uzliktas uz metāla plaukta 
ar balstu, kas izveidots no ķieģeļu mūrē-
juma stabiņiem ik pēc noteikta attāluma; 
to svars bija iespaidīgs, tāpēc vajadzēja 
šādu būvi. 

Tagad pagrabā būs stingras (ar iestrā-
dātu alumīnija slāni), bet vieglas plastma-
sas caurules, kas balstīsies uz vecajiem 
metāla balstiem. Turklāt drošībai, ja gadī-
jumā plastmasas caurules deformētos un 
varētu noliekties, šo veco metāla balstu 
starpā tiek ielikti papildus koka balsti, kuri 
viegli montējami un viegli salāgojami ar 
nelīdzenajām grīdām un līmeņiem. 

Koka durvis un koka dēļu sakņu no-
dalījumi pagrabā  ir pierādījuši, ka tie 37 
gadu laikā nav sabojājušies un kalpos vēl 
tikpat. Līdzīgi būs ar šiem koka balstiem, 
kas novietoti uz betona grīdas. Turklāt 
koka balstu izgatavošana prasa ievēro-
jami mazākas izmaksas un laika patēri-
ņu nekā metāla pamati, kuriem vēl būtu 
jāpērk arī ķieģeļi, uz ko tos novietot. Pēc 
daudziem gadiem, kad koka balsti nolie-
tosies, tos būs vieglāk un ērtāk nomainīt. 
Lai gan nevar paredzēt, kas būs pat pēc 
gada… ”

Lai silti ir katrā dzīvoklī!
Rita Liuke

Foto no pagrabtelpas 
Kosmonautu ielā 13. 

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” 
aicina darbā aprūpētājus (darba laiks – 40 stundas nedēļā)
Galvenie pienākumi:
• uzraudzīt klientus un atbildēt par viņu drošību dežūras laikā;
• iesaistīties sociālā darba speciālista organizētajās klientu aktivitātēs;
• veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu uzkopšanu;
• palīdzēt klientiem apģērbties un klāt gultas, nodrošināt klientu higiēnu, mainīt 

gultas veļu, veicināt klienta pašaprūpi.

Prasības pretendentiem:
• spēja strādāt gan individuāli, gan komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, 

ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu;
• labas komunicēšanas prasmes.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2014. gada 28. oktobrim pa pastu vai iesniegt 

personīgi:  Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads LV-4838. 

22. septembris Varakļānu 
Romas katoļu draudzē bija 
nozīmīgi svētki – dekāna pre-
lāta Antona Boldāna  60 gadu 
priesterības jubilejas svinības. 
Baznīcā svinīgā procesijā ju-
bilāru ievadīja 12 priesteri no 
visas Latvijas.

Skanīgi dziedāja jauktais 
koris ērģelnieces Ievas Zepas 
vadībā. Pateicības dievkalpo-
jumu celebrēja pats gaviļnieks. 
Saistošu sprediķi par priesterī-
bas misiju teica Rīgas Sv. Ma-
rijas Magdalēnas draudzes prāvests An-
dris Kravalis, jubilāra māsas dēls.

Ticīgā tauta pateicās Dievam par 
cienījamā priestera Antona Boldāna 60 
darba gadiem, kas veltīti Dievam un cil-
vēkiem; 34 no tiem – Varakļānu dekāna 
amatā.

Svētku izskaņā pazemībā un mīles-

Gaviļnieks kopā ar viesiem.

tībā ar ziediem, pateicības vārdiem un 
laba vēlējumiem cienījamo garīgo tēvu 
pagodināt garā rindā steidzās apsveicēji.

Atliek piebilst, ka 20. septembrī jubi-
lāram apritēja 84. dzīves gadskārta.

Lai Dievs svētī un stiprina!
Rita Liuke

foto A. Jaunzeme

 A. Boldānu sveic novada domes pārstāvji.
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(4. turpinājums)

Kad iepriekšējais raksts par Kosmo-
nautu ielas 15. nama atjaunošanas dar-
biem ir aizsūtīts uz redakciju, sākas sep-
tembris ar svētkiem 1. dienā ne vien Va-
rakļānos, bet visā valstī, un ar 15. nama 
iemītnieku klusu cerību, ka viss būs labi 
un celtnieki atgriezīsies. 

Turklāt ap 15. augustu (diena, kad 
ardievas māja „PRO DEV” vīri) daudzi 
cilvēki Aglonā un Varakļānos svin V. J. 
Marijas debesīs uzņemšanas svētkus vai-
rākas dienas lūgšanu gaisotnē. Šajā laikā 
tiek rīkoti vērienīgi baltās pilsētas svētki, 
kur konkursā piedalās dažādas skaistas 
instalācijas, parka estrādē rāda lugu „Gri-
bu bērnu” ar populāru aktieru piedalīša-
nos no televīzijas fi lmas „UgunsGrēks”,  
kapusvētki. kas ir skaistākie valstī, ar 5 
katoļu priesteru un kora dalību, Mākslas 
un mūzikas skolā notiek glezniecības 
plenēra mākslas darbu noslēguma izstā-
de – pārdošana,  novada muzejā bīskaps 
iesvētī kapelu, katoļu baznīca svin 160 
gadu jubileju, kristīgā tauta pacilāta par 
bīskapa vizitāciju. Vārdu sakot, nav kad 
skumt. Bet 15. nama iemītniekus neatstāj 
domas par mājas renovāciju, kas nav pa-
beigta. 

Labās iedzīvotāju cerības piepildās 
3. septembrī – ierodas fasādes siltināša-
nas būvnieki brigadiera Edgara Mālnieka 
un santehnikas siltā ūdens  apgādes bri-
gāde siltumtehniķa Gvido Pelša vadībā 
un sparīgi atsāk darbu.

 Fasādes siltināšanas celtniekiem 
atlicis darbs Kosmonautu ielas 15. mā-
jas dienvidaustrumu galā 220 m2 platībā. 
Viņu brigādē  nav vien Daumanta Dzeņa, 
kurš uzsācis studijas Rīgas profesionā-
lajā vidusskolā par automehāniķi, Gata 
Stroda, kurš turpina mācīties  Makašānu 
amatu vidusskolā par galdnieku un Jurija 
Didušoka, kurš aizgājis no darba. 

Celtnieki pie fasādes darbu uzsāk 
agri un beidz dziļā tumsā, lai panāktu 
nokavēto. Pēc 2 dienām palikuši tikai 6: 
brigadieris Varis Damlics, Jānis Brencis, 
Egils Čistjakovs, 1. r. – Juris Ķīsis, Vitālijs 
Zaharovs un Ģirts Zaharovs (skat. foto 
trieciennieki no kreisās puses augšā) 
Viņu darba temps ir apbrīnojami dedzīgs, 
ātrs un teicams, un īsā laikā dienvidaus-
trumu  neapsiltinātajai sienai tiek uzliktas 
un piestiprinātas akmens vates loksnes. 
Dreb un dārd mājas sienas no urbjma-
šīnas trokšņa. Šajā mājas daļā ir mans 
dzīvoklis, un es šobrīd esmu darbu kar-
stākajā punktā un varu iepazīties ar visām 
veicamā niansēm. Lai kolonnas un stūri 
būtu slaidi, taisni un skaisti, tās ar akmens 
vati apliek, vadoties pēc gara nostiepta 

diega gaitas ver-
tikāli no augšas 
uz leju un sienas 
plakni labo, kad 
diegu nostiepj ho-
rizontāli,  un gara līmeņrāža. Sarežģīta un 
smalka ir lodžijas siltināšanas māksla: ap 
logiem jāizstrādā ailas, kas šoreiz uzti-
cētas Artūram Sokolovam, ko viņš dara 
12. augustā, atgriezies no Siguldas. Ak-
mens vati nākas griezt, zāģēt un pulēt, 
bet putekļi lido uz visām pusēm, kož rīk-
lē un degunā, kairina ādu, acis. Nekas 
labāks pasaulē pagaidām nav izdomāts, 
bet ar respiratoru vai masku strādāt nav 
iespējams

Notiek arī armēšanas darbi,  tiek uz-
likts dekoratīvais apmetums. Mājas vir-
sma divreiz nokrāsota. Celtnieki no „PRO 
DEV” ir apgādāti ar speciāliem apaviem 
ar iestrādātu metālu purngalos, lai mazi-
nātu pēdu traumu iespēju, ar ziemas un 
vasaras apģērbu, ķiveri, lietusmēteļiem, 
cimdiem, darbarīkiem un citu darbam ne-
pieciešamo. 

Ražīgi strādā siltā ūdens apgādes 
santehniķi Andrejs un Aleksejs no „Gte-
chnik” Gvido Pelša vadībā. 

Piepildās cilvēku prognoze un cerī-
bas, kas izteiktas iepriekšējā publikācijā 
„Varakļōnītī” – visa mājas fasāde nosilti-
nāta (atliek vien durvju apdare) un māja  
nodrošināta ar silta ūdens padeves sistē-
mu uz radiatoriem  (vajag vien pārbaudīt) 
vēl līdz meteoroloģiskā un astronomiskā 
rudens sākumam.

Pa šo laiku atkailinātie mājas pamati 
jau apmesti Andreja Baranova un Borisa 

Moreina spēkiem. Izraktos grāvjus aiz-
bēris tas pats Valērijs Grohoļskis, pamati 
jāatrok vēl otrā mājas pusē, ko nekavē-
joties dara, tikko noņemtas sastatnes. 
Mūsu galā šis darbs vēl priekšā.

Logu apdares speciālisti Iveta un 
Guntis Lācīši, Sandis Čentorickis un Ser-
gejs Goišiks turpina logu iekšējo apdari 
un jau 15. septembrī uzsāk to darīt Kos-
monautu ielas 13. mājā.

Arī ārdurvis tiek atvestas un ieliktas 
septembra beigās, atveramas ar kodu. 
Pagraba durvīm pagaidām gan tikai 4 
atslēgas, bet noteikti būs vēl 4. Te cītīgi 
strādā 2 mazrunīgi vīri, ar kuriem pagai-
dām neesmu iepazinusies.

Toties Kristiāns Lasmanis no Jē-
kabpils, kurš notīra ar lāpstiņu un fl eksi 
lodžijas margas, ir pateicīgākais vīrietis 
visā lielajā celtnieku saimē – prot pateikt 
paldies par nenozīmīgo pakalpojumu  – 
foto saņemšanu pa e-pastu. Jēkabpils 
„Ramda C” strādā vien 2 nedēļas, pirms 
tam dzīvojis Dānijā, kur par darbu labi 
maksāts, taču šodien jūtas  laimīgs, at-
griezies Latvijā. Margas tumši brūnā krā-
sā nokrāso Roberts Krastiņš, kas ir Kris-
tiāna draugs. 1. oktobrī ar 3 centimetru 
putuplastu lodžijas grīdu pirmās kāpņu 
telpas dzīvokļiem izliek cits celtnieks, 
kam vārdu nezinu. 

28. septembrī ap ieliktajām ārdurvīm 
fasādes apdares darbus uzsācis no „PRO 
DEV” rīdzinieks Varis Damlics un varakļā-
nietis Jānis Brencis, un 1. oktobrī pievie-
nojas Deniss Sereda. Te veicams rūpīgs 
darbs pie durvju ailas līdzīgi logiem un 
visu stūru un šķautņu precīza, iztaisnota 
nosiltināšana.

Darāmā vēl daudz. Daudzos dzīvok-
ļos joprojām nav kārtīgi apstrādāti ap 
stāvvadiem izurbtie caurumi griestos un 
grīdā. Gan jau arī tāds „sīkums”, kā šī brī-
vās spraugas, pa kurām dzīvoklī ieplūst 
smaržas no blakusesošiem dzīvokļiem 
un ierāpo peles, tiks izlabots nākamajā 
mēnesī. Vēl arī jumta apmale nav noklāta 
ar skārdu. Vai pagrabā uz griestiem ap-
metums uz pielīmētā sieta nav uzliekams 
divas reizes? Kā būs ar ventilācijas sistē-
mas tīrīšanu? Pabeidzami arī citi darbi: 
lodžijas grīdas siltināšana, skārda margu 
profi la uzlikšana, ārdurvju apdare, iekš-
durvju ielikšana kāpņu telpas ieejā, pār-
baudāma siltā ūdens sistēma, nosiltināmi 
pamati dienvidaustrumu galā un citi. 

Ģenerāluzņēmēja SIA „PRO DEV” 
projekta vadītājs būvinženieris Jānis Zvī-
nis 1. oktobrī apgalvo, ka līdz šim paveik-
tais darbs ir ideāls un projekts tiks nodots 
laikā – 2014. gada 29. novembrī. Ticēsim! 
Tomēr cerēsim, ka siltā ūdens padeve uz 
radiatoriem tiks pieslēgta daudz agrāk un 
cilvēkiem nenāksies izjust rudens nepatī-
kamo elpu.

Rita Liuke, autores foto

Par renovāciju
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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.

T. 29219120

...man šovakar ir tik smagi, 
It kā būtu satumsis ceļš, 
Ar dzeltenām lapām klāts, 
Ar lietus asarām pārpludināts...
  (Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

par mūžībā aizgājušajiem 
septembrī:

Varakļānu pilsētā
Antons Jūlijs Klaužs – 78
Marija Puzāka – 79
Anna Tukiša – 87
Marija Kuzņecova – 87

Varakļānu pagastā
Antoņina Putniņa – 87

Murmastienes pagastā
Marija Gailuma – 79

Dekšāres pagastā
Janīna Broka – 84

Tuvākie pasākumi Varakļānu novadā

Pārdod sausu, skaldītu malku. 
Ar piegādi. T. 26563524

Transporta pakalpojumi līdz 4 t,
auto evakuācija – ir vinča, rampas, 
hidrauliskā lafete 1,5 t.
Vajadzības gadījumā var uzstādīt tentu.
Kravas kaste 6.,0X 2,5X 0,4 ( bez tenta), 
2,5 (ar tentu).
T. +371 26307450

Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
  (O. Vācietis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Naurim Lazdam ar ģimeni, 
vectēvu mūžībā pavadot.

Stirnienes iestāžu darbinieki

Tu, mīļā māt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
Cik daudz no savas sirds tu dāvājusi,
Kas mīlestību šo gan vārdos izteikt var.

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
Genovefai Vutnānei, 

māmiņu smiltājā pavadot
Valentīna un Viktorija

Tavs maigums, māt, man dzīvē 
spēku devis,
Tu mīlestībā prati katru darbu veikt.
Šai brīdī skarbajā, kad pietrūkst tevis,
Ļauj man ar labu vārdu klusi 
„paldies” teikt.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
JĀNIM BROKAM ar ģimeni, māti, 

vecmammu mūžībā pavadot.
Vokālais ansamblis „Vālodzīte”, 

kapela „Sovejī”

Mēs nepazūdam, tikai pārceļamies
No saviem pagalmiem uz Dieva sētu.
   (A. Līce)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī 

esam kopā ar JĀNI BROKU un viņa 
ģimeni, pavadot māmiņu 

mūžības ceļā.
Vilcānu ģimene

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļi zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Genovefai Vutnānei, 

māmiņu pēdējā gaitā pavadot.
Sandra, Silvija

Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām 
birstot,
Uz mūžu smagai zemei atdot tevi, māt.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
Bondaru ģimenei, 

MĀMIŅU smiltājā guldot.

Varakļānu amatierteātra kolektīvs

Starp dzīvības zvaigznēm 
daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.
Sveicam
Zani un Gati Kančus 
ar meitas Maijas dzimšanu.

Visu mēnesi

Apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas
Piedāvājam muzeja pedagoģiskās 
programmas:

„Bez pagātnes nav nākotnes “
„Princeses stāsts”

Varakļānu 
novada muzejs

Visu mēnesi
Darbdienās 
plkst. 
9:00 –15:00

Iespēja aplūkot un iegādāties 
Birutas Čaunānes GLEZNAS Stirnienes TN

10. oktobris  – 
20. novembris JĀŅA PIĻPUKA PIEMIŅAS IZSTĀDE Varakļānu 

novada muzejs

14. oktobris – 
31. decembris O. Zvejsalnieka GLEZNU IZSTĀDE Varakļānu 

novada muzejs

17. oktobrī 19:00

BALTIE LĀČI ar jauno programmu AKUSTIKA
Dziesmas dzīvā balsī un ar dzīvu pavadījumu!
Ieeja: koncerta dienā EUR 5.-, 
iepriekšpārdošanā EUR 4.-
Biļešu iepriekšpārdošana Varakļānu KN 
administrācijā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
plkst. 10:00 – 12:00 un 14:00 – 16:00

Varakļānu KN

25. oktobrī Latvijas Piļu un muižu asociācijas akcija 
„LEĢENDU NAKTS”

Varakļānu 
muižas pils

Novembra 
sākums

PSALMU DZIEDĀJUMI par Borhu dzimtas 
piederīgajiem

Varakļānu pils 
kapela

ējiem,

nu.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu


