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Šobrīd
brīd mēs visi esam atbildīgi par mūsu valsts nākotni, par tās vietu Eiropā, pasaulē.
Mumss katram jāapzinās, ka esam daļa no valsts, katram savā jomā jāstrādā tā, lai mēs ar
lepnumu varētu stās t par Latviju, ar lepnumu to nodot nākamajām paaudzēm.
Sagaidīsim mūsu valsts dzimšanas dienu ar labām domām, pārliecību un s ngru cību
mūsu Latvijas gaišai nākotnei!
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs

18. novembrī
14:00

Varakļānu KN
Svētku koncerts

„Es savai Tēvzemei”
Varakļānu novada
goda pilsoņu sumināšana
Atzinības un pateicības
rakstu pasniegšana
Konkursa “Varakļānu
novada sakoptākā sēta 2015”
laureātu apbalvošana

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos turpinās projekts
„Varakļānu ūdenssaimniecības
attīstības II kārta”
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA īsteno projektu „Varakļānu
ūdenssaimniecības attīstības II kārta” id.
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
Projekta ietvaros paredzēts veikt
ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 5,44
km un rekonstrukciju 2,01 km garumā, kanalizācijas tīklu paplašināšanu 3,35 km un
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 1,41 km.
Būvdarbi vienlaicīgi norit daudzās pilsētas ielās, un uz šo brīdi ir veikti aptuveni
80 % no kopējā darbu apjoma.
Būsim saprotoši un iecietīgi, saskaroties ar neērtībām būvdarbu norises laikā.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
Varakļānu novada
ārkārtas domes sēde
2015. gada 19. oktobrī
1. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA „Varakļānu ūdenssaimnisecības
attīstības II kārta” projekta finansējuma
saņemšanai.
2. Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Mēs varam, mēs
darām”.
Projekta „Mēs varam, mēs darām”
realizācijas gadījumā nodrošināt biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts” līdzfinansējumu līdz EUR 388 apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2015. gada 29. oktobrī
Atklāta sēde
DARBA KĀRTĪBA:
1. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā” apstiprināšana.
2. Par Starpinstitucionālās komisijas
bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu.
1. Izveidot Varakļānu novada Starpinstitucionālo komisiju bērnu tiesību
aizsardzības jomā šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Aina
Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
komisijas locekļi: Ingrīda Dalecka –
Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilona Laicāne – Valsts policijas pārstāve, pašvaldības kārtībniece;
Juris Daleckis – Varakļānu vidusskolas direktors;
Rita Pelša – Stirnienes pamatskolas
direktore;
Inguna Pelše – Murmastienes pamatskolas direktora p.i.;
Ilga Mestere – Varakļānu PII „Sprīdītis” vadītāja.
3. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.
– 2021. gadam.
4. Par zemes ierīcības projekta
„Jaunbirži” apstiprināšanu.
5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
6. Par adreses maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
8. Par izmaiņām Varakļānu tautas
bibliotēkas lietošanas noteikumu 1. pielikumā.

9. Par izcenojumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
10. Par nedzīvojamo telpu nomas
līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības
valsts aģentūru.
11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu.
12. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
13. Par nedzīvojamo telpu nomas
līguma pārtraukšanu ar SIA „Raibais
asaris”.
14. Par saistošajiem noteikumiem
Nr. 5 „Grozījumi 24.09.2015. saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
maznodrošinātām personām Varakļānu
novadā””.
15. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
1. Par sevišķiem nopelniem Varakļānu novada labā apbalvot Valēriju
Solzemnieci, piešķirot Varakļānu novada Goda pilsoņa statusu;
1.1. piešķirt Varakļānu novada Goda
pilsonei Valērijai Solzemniecei naudas
balvu EUR 300,00 apmērā.
2. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
2.1. sakarā ar panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos – Varakļānu novada skolu
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
vadītājus:
- Āriju Tumani;
- Ilonu Cvetkovu;
- Viju Pelsi.
2.2. par ilggadēju darbību Latvijas
Zemessardzē un patriotismu, kā arī aktīvu līdzdalību Varakļānu novada sabiedriskajā dzīvē:
- Voldemāru Strucinski;
- Jāni Erelu;
- Jāzepu Rimšu.
2.3. visiem ar Atzinības rakstiem
apbalvotajiem pasniegt naudas balvas
EUR 100,00 apmērā.
3. Par aktīvu sabiedrisko darbību un
Varakļānu novada vārda popularizēšanu
apbalvot ar Pateicības rakstiem:
- „Ghetto Games” ielu futbola komandu „Varakļāni” (kapteinis Rinalds
Zeps);
- garīgās mūzikas korim „Reversium” (vadītāja Ieva Zepa);
3.1. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas EUR
50,00 apmērā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Policijas
informācija

04.10. Varakļānu pag., Kokaros, pa
Avotu ielu, pils. K.S. vadīja transportlīdzekli Ford Focus, būdams alkoholisko
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas
1,79 promiles alkohola.
04.10. Varakļānu pag., Skapstati,
„Bonīšos”, konflikts starp pils. I.S. un
S.K.
08.10. Varakļānu pag. „Rasmas”,
nozagta pils. I.N. piederošā metāla caurule.
09.10. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. I.T. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,50 promiles alkohola.
09.10. Varakļānos, Jaunatnes ielā
2A, katlumājas telpās dega kartona kastes.
14.10. Varakļānos, pa Kosmonautu ielu, pils. E.C. vadīja transportlīdzekli
Audi 80, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,26
promiles alkohola.
17.10. Varakļānos, pa Rēzeknes
ielu, pils. D.S. vadīja mopēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1.49 promiles alkohola.
17.10. Varakļānu pag., Stirnienē,
pa a/c Stirnienes muiža – Sīļukalns, pils.
E.V. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2.42 promiles alkohola.
17.10. Varakļānos, pa Rēzeknes
ielu, pils. G.Š. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 0,83 promiles alkohola.
17.10. Varakļānos, Pils ielā 21-3,
nozagta pils. J.B. piederošā internetbankas karte ar datiem.
23.10. Varakļānos, pa Rēzeknes
ielu, pils. J.S. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,40 promiles alkohola.
24.10. Varakļānos, pa Zemgales
ielu, pils. A.I. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1,72 promiles alkohola.
24.10. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. J.S. vadīja transportlīdzekli VW Passat Variant, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,30
promiles alkohola.
24.10. Varakļānos, pa Miera ielu,
pils. I.B. vadīja transportlīdzekli Opel
Vectra, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,58 promiles alkohola.
28.10. Varakļānos, pie bijušās pienotavas telpām, atņemta pils. A.A. piederošā a/m Ford Galaxy.
M. Lindāns
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Atsācis darbu Varakļānu pilsētas peldbaseins –
atpūtas komplekss
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Peldapmācības
skolēniem

Brīvdiena

Peldapmācība
skolēniem
17.00 – 18.00
Ūdens aerobika
18.00 – 19.00
Ūdens aerobika
19.30 – 22.00
Apmeklētāju laiks

Peldapmācības
skolēniem
12.00 – 17.00
Peldapmācības
skolēniem

Peldapmācības
skolēniem
16.30 – 18.00
Apmeklētāju laiks
18.30 – 19.30
Ūdens aerobika

Sestdiena
(katru otro)
15.00 – 17.30
Apmeklētāju laiks

17.00 – 18.00
Ūdens aerobika
18.00 – 19.00
Ūdens aerobika
19.30 – 22.00
Apmeklētāju laiks

Ūdens aerobikai iepriekš jāpiesakās pa tālr. 27790032

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Madonas nodaļas rīkotais informatīvs seminārs
Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas stiprināšana, ievērojot
kultūraugu mēslošanas plānošanu un integrētās audzēšanas principus
Norises vieta: Semināru zāle, SIA LLKC Madonas birojs, Poruka iela 2, Madona
Datums: 26. novembris
Laiks

10:00 – 11:00

Stundu
skaits

Saturs

Lektors

1

Integrētās audzēšanas un integrētās augu
aizsardzības būtība un prasības. Valsts augu
aizsardzības dienesta Integrētās audzēšanas
mājas lapa

Anitra Lestlande – Valsts
augu aizsardzības dienesta
Integrētās augu aizsardzības
daļas vadītāja

Lauka monitorings. Kaitīgo organismu
izplatība un attīstības pakāpe. Kultūrauga
attīstības stadijas. Lauka uzskaites sistēma
(vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi
Kafijas pauze
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai

Linda Būcēna – Valsts
augu aizsardzības dienesta
Integrētās augu aizsardzības
daļas vecākā referente

11:00 – 12:00

1

12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

1

13:30 – 14:30

1

Kopā st.

4

Kultūraugu mēslošanas plānošana un EPS
e-pakalpojuma izmantošana

Kitija Eglīte – Valsts augu
aizsardzības dienesta
Agroķīmijas departamenta
vecākā inspektore
Anita Brosova – SIA LLKC
Madonas KB augkopības
konsultante

Mērķis: Informēt lauksaimniekus par integrētās audzēšanas pamatprincipiem,
augšņu analīzēm un kultūraugu mēslošanas plānošanu un to piemērošanu savās
saimniecībās
Pieteikšanās un informācija:
SIA LLKC Madonas KB Augkopības speciāliste Anita Brosova 29298293
SIA LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”. 2015. gada 18. februārī noslēgto līgumu Nr. 2015/31, pasākums „Informatīvu un izglītojošu semināru
organizēšana visā Latvijā”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aktuāla
informācija
lauksaimniekiem
2014. gadā 23. decembrī pieņemtajos
Ministru kabineta noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 829) noteiktas jaunas prasības
lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.
Vēršam uzmanību uz būtiskākām
jaunajām prasībām:
Ja dzīvnieku novietnē tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli:
1. Šobrīd noteikumi nosaka prasības
arī mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku
novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku
vienībām vai, ja tā atrodas īpaši jutīgajās
teritorijās, – mazāk par piecām dzīvnieku
vienībām. Šajās saimniecībās kūtsmēslu
uzglabāšanai jāierīko laukums, pamatni
veidojot, no ūdensnecaurlaidīga materiāla
vai pamatnē ieklājot šķidrumu absorbējošu
materiālu (salmus, kūdru, skaidas).
Virca jāuzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē.
2. Ja dzīvnieku novietnē atrodas
vairāk par 10 dzīvnieku vienībām vai, ja tā
atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, – vairāk
par piecām dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus uzglabā:
•
krātuvē, kas būvēta no betona, vai
•
betonētā laukumā, vai
•
speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni.
Turpinājums 5. lpp.
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Katras jaunas dienas sākums,
Kad ausmas svīdums logos krīt,
Ir kaut kā nebijuša nākums,
Kas neatkārtosies nekad, pat rīt.

Sirsnīgi sveicam novembra
jubilārus novadā!
15
Dāvis Broks
Edmunds Grudulis
Rihards Melnis
Ardis Trups-Kalns
Ieva Zeimule
18
Sandis Dozbergs
Gatis Gruduls
Kristiāna Krūmiņa
Diāna Pelša
Sandra Zute
20
Ervīns Briška
Jurģis Mozga
Annija Tropa
25
Aivija Krišāne
30
Mārtiņš Laizāns
Agnese Latkovska
Arturs Mozga
Rolands Radziņš
Mareks RampsRampāns
Uldis Siliņš
Lauris Šapals

35
Oskars Blaus
Aigars Boikovs
Jānis Špura
40
Ilze Eriņa
Guntars Inķēns
Andris Kupčs
Aleksandrs Ribakovs
45
Ineta Grudule
Aldis Mozuls
Olita Sēbriņa
Biruta Tropa
50
Ingrīda Dalecka
Pēteris Eriņš
Anita Madžule
Inese Poļaka
Uldis Skangalis
Elita Strode
Arvīds Strods
Ilva Tuča
55
Andris Apeins
Ausma Gabovska
Aija Popadjuka
Mihails Prusakovs

65
Antoņina Gatiņa
Janīna Plaude
Tekla Poplavska
70
Fjodors Bogdanovs
Anatolijs Haritonovs
Helēna Indāne
75
Pēteris Barševskis
Eleonora Juška
80
Anna Indāne
Veneranda Marinska
Olga Mālniece
85
Alfreds Gailums
Jānis Kļaviņš
Broņislava Zepa
90
Lucija Ločmele
Eleonora Skapste
Veronika Vilkauša
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Turpinājums no 3. lpp.

Virca jāuzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē
(tvertnē).
3. Nav nepieciešama krātuve pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai dzīvnieku
novietnē, kurā kūtsmēslus uzkrāj:
•
dziļajā kūtī, kā arī
•
saimniecībā, kurā gaļas liellopi,
aitas un savvaļas sugas dzīvnieki, kas paredzēti produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek
turēti āra apstākļos norobežotā vidē.
4. Ārpus dzīvnieku novietnes pieļaujams uzglabāt uz lauka pakaišu kūtsmēslus:
•
kas uzkrāti dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu vismaz 45 procenti, bet
ne ilgāk kā 24 mēnešus;
•
izņēmuma gadījumā saimniecībās, nodrošinot pakaišu kūtsmēsliem tādu
sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos
varētu sakraut kaudzē un no tiem neplūstu
virca, bet ne ilgāk kā piecus mēnešus – no
1. maija līdz 30. septembrim – vai tad, ja
tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana
vai pārbūve.
Abos gadījumos pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo MK noteikumu Nr. 829 4.6. apakšpunkta prasībām.
Lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu
ārpus dzīvnieku novietnes, operatoram
Valsts vides dienesta reģionālajā vides
pārvaldē (turpmāk – pārvalde) jāiesniedz
iesniegums, kurā pamato izņēmuma gadījumu. Iesniegumā norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un apliecina
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas
atbilstību šo noteikumu prasībām. Iesniegumam pievieno Lauku atbalsta dienesta lauku bloka karti (mērogā 1: 5000
vai mērogā 1: 10 000, ne vecāku par pieciem gadiem), kurā atzīmē paredzamo
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu.
Ja operators veic kūtsmēslu krātuves
atjaunošanu vai pārbūvi, iesniegumā norāda darba izpildes laiku.
Nosacījumi, kas attiecas uz krātuves
ietilpību un kontroli:
1. Veicot ekspluatācijā esošas kūtsmēslu krātuves pārbūvi, vai, ja paredzēts
izbūvēt jaunu krātuvi, kūtsmēslu krātuves
tilpumam jānodrošina kūtsmēslu uzglabāšana vismaz astoņus mēnešus.
2. Ja kūtsmēslu krātuve vai vircas
uzkrāšanas tvertne dzīvnieku novietnē izbūvēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpums
nodrošina kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz
sešus mēnešus, bet šķidro un pusšķidro
kūtsmēslu, kā arī vircas krātuves tilpums –
vismaz septiņus mēnešus.
3. Projektējot jaunu lagūnas tipa
krātuvi, paredz ierīkot seklo gruntsūdeņu
kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēmu. Gruntsūdeņu iespējamās plūsmas virzienā, bet ne tālāk kā 10 metrus no krātuves
ierīko vismaz vienu urbumu ar filtru vienu
līdz trīs metrus dziļāk par krātuves pamatni.
Urbumu var aizstāt ar drenāžas sistēmu, ko

ierīko zem krātuves pamatnes tā, lai būtu
iespējams no tās ņemt ūdens paraugus, kā
arī nodrošina drenu kolektora izvadīšanu
kādā ūdenstecē, grāvī vai ūdenstilpē atbilstoši normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.
•
Operatoram, veicot darbības dzīvnieku novietnē, jāiekārto uzskaites žurnāls
(uz papīra vai elektroniski), kurā jānorāda
šādi dati:
•
datumu, kad papildināts peldošā
segslāņa klājums (ja tāds ir);
•
datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai skābbarības sula izkliedēta
uz lauka;
•
datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai skābbarības sula nodota
citai fiziskajai vai juridiskajai personai, norādot daudzumu un fiziskās vai juridiskās
personas adresi;
•
datumu, kad pakaišu kūtsmēsli
novietoti uzglabāšanas vietā ārpus dzīvnieku novietnes.
Uzskaites žurnālu pēc vides valsts
inspektora pieprasījuma uzrāda pārbaudei. Operators attiecīgo informāciju glabā vismaz trīs gadus.
Ar šiem noteikumiem ir pagarināts
pārejas periods tām dzīvnieku novietnēm,
kurās iegūst pakaišu kūtsmēslus un kurās
kūtsmēslu krātuve vai kūtsmēslu uzglabāšanas vieta neatbilst noteikumu prasībām.
Pārejas periods noteikts:
– līdz 2016. gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm, kurās ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām, bet īpaši jutīgajās teritorijās
– vairāk par 10 dzīvnieku vienībām;
– līdz 2017. gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm, kurās ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, bet īpaši jutīgajās teritorijās
– no 5 līdz 10 dzīvnieku vienībām.
Nosacījumi, kas jāievēro operatoram,
kuram nepieciešams sakārtot pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu, pārejas periodā:
–
operatoram līdz 2015. gada 1.
jūlijam bija jāiesniedz pārvaldē pasākumu plāns, lai šajos noteikumos noteiktajā termiņā nodrošinātu kūtsmēslu
uzglabāšanas atbilstību šo noteikumu
prasībām.
–
pārejas perioda laikā pieļaujama pakaišu kūtsmēslu uzglabāšana pie
dzīvnieku novietnes, ierīkojot kūtsmēslu
uzglabāšanas laukuma pamatni saskaņā
ar šo noteikumu prasībām un nodrošinot
vircas uzkrāšanu speciāli aprīkotā tvertnē, kā arī pieļaujams uzglabāt ārpus dzīvnieku novietnes 10 mēnešus gadā saskaņā ar šo noteikumu prasībām par pakaišu
kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ierīkošanu ārpus dzīvnieku novietnes (MK noteikumi Nr. 829 4.6. apakšpunkts).
Operators, kas apsaimnieko lagūnas
tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku:
–
krātuves ekspluatācijas laikā pa-

zemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās veic reizi gadā
pirms krātuves iztukšošanas, un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas
iesniedz attiecīgajā pārvaldē;
–
pazemes ūdeņos nosaka tādus
parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.)
un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti,
nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors
(Pkop.). Uz vietas paraugu noņemšanas
laikā nosaka ūdens pH. Pazemes ūdeņu
kvalitātes novērtēšanā ņem vērā noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti noteiktos robežlielumus.
Projektējot jaunu lagūnas tipa krātuvi, jāierīko seklo gruntsūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēma.
Gruntsūdeņu iespējamās plūsmas virzienā, bet ne tālāk kā 10 metrus no krātuves ierīko vismaz vienu urbumu ar filtru
vienu līdz trīs metrus dziļāk par krātuves
pamatni. Urbumu var aizstāt ar drenāžas
sistēmu, ko ierīko zem krātuves pamatnes tā, lai būtu iespējams no tās ņemt
ūdens paraugus, kā arī nodrošina drenu
kolektora izvadīšanu kādā ūdenstecē,
grāvī vai ūdenstilpē atbilstoši normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.
Jāņem vērā, ka kūtsmēslu krātuves
un vircas uzkrāšanas tvertnes ietilpību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu pielikumu
„Kūtsmēslu krātuvju ietilpības aprēķins”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.
gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834
„Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteikti jauni kūtsmēslu izkliedes aizlieguma
periodi īpaši jutīgajās teritorijās
•
laikposmā no 20. oktobra līdz
15. martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, bet zālājiem – no 5. novembra līdz 15. martam;
•
slāpekli saturošus minerālmēslus ziemājiem neizsēj no 15. oktobra
līdz 15. martam, pārējiem kultūraugiem
un zālājiem – no 15. septembra līdz 15.
martam.
Noteikumu 2. pielikuma tabulas
„Kūtsmēslu apjoms un sastāvs” datus
par vienā gadā iegūto pakaišu kūtsmēslu un (vai) šķidro kūtsmēslu daudzumu
izmanto kūtsmēslu krātuves ietilpības
aprēķiniem.
Papildus informāciju par Ministru
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un Ministru kabineta 2014.gada 23.
decembra noteikumiem Nr. 834 “Noteikumi
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” ir pieejama Zemkopības
ministrijas tīmekļa vietnē: Lauksaimniecība
–> Vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai –>Aktualitātes
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Nekad nepāriet ilgas pēc Latvijas
Bieži vien, skatoties uz to, kas ir tālu,
neredzam un nenovērtējam to, kas ir tepat, mums tuvumā. Cerot būt citur, nesaprotam, cik labi ir te, mūsu mājās. Gribot
pamest dzimteni, mēs nezinām, kā būs
citur. Un uzzinām to par vēlu. Aizbrauc latvieši, nenovērtējuši Latviju pareizi, uzskata
to par sliktāku esam.
Latvieša mīlestība uz savu zemi ir īsts
noslēpums, kas nesaprotams. Kamēr nav
pamestas dzimtās mājas, pats par šo mīlestību nenojauš. Pēc tam, aptvēris, ka nespēj bez Latvijas dzīvot, mokās. Tā gadās
pat šeit, dziļajos laukos, ka palaikam acis
mums aizmiglo pilsētas smogs. Izplūdes
gāzu smārds un troksnis visapkārt sāk
šķist pat pievilcīgs. Sakravāts čemodāns
– un aiziet – traucamies projām mēs! Uz
Rīgu, uz Londonu, Parīzi, Čikāgu! Jo tālāk,
jo labāk! Un prom! Prom no šī mietpilsoniskā, spiedošā miesta! No visām vecenēm, kas zina visu un visur. Beidzot vaļā
no ziņkāriem kaimiņiem, visiem pārgudrajiem, kas grib tikai, kā labāk, kas visu redz.
Un varam uzelpot – pilsētas indīgo gaisu...
Priecājies, latvieti! Uz priekšu, pasaules

durvis ar kāju atver!
Bet nav tāda idille, kā likusies. Nākamie momenti liek sevi manīt. Un latvietis
mokās. Smeldze. Latvietis nevar izdzīvot
bez Latgales gaisa. Panika iestājas, kad
latvietis netiek uz siliem, uz purviem, uz
mežiem!
Pat ievas citur tā nezied kā Latvijā.
Latvietis smok, savas zemes sen neredzējis. Murgos rādās Latvijas stirnas pļavā.
Latvijas meži sauc latvieti. Upes un ezeri
latvieti savos atvaros raus, atmiņu jūrās
slīcinās. Gan dienu, gan nakti.
Bet vajag latvietim Latviju sajust. Bez
Latvijas latvietis iznīkst. Viņam jāsajūt tīruma smarža, jāievelk plaušās Latvijas priedes sveķainā stumbra aromāts.
Beidzot latvietis atbrauc mājās. Gribas pat Vecrīgas bruģi noskūpstīt. Bet tomēr viņš liedzas, pat sev melo: „Es, redz,
pie jums tikai uz nedēļu ciemos. Ziniet,
man daudz darba.” Aiziet, noglauda mežā
priedi. Rušinās pa piemājas dārzu, beidzot atkal ir laimīgs.
Ienāk latvietim prātā: „Braukšu atkal
dzīvot uz Latviju!” Bet nē! Viņam taču ir

„anglisks akcents”, sieva, bērni un kredīts!
Nē, nevar braukt atpakaļ, atmet ar roku.
Un atkal latvieša sirdi kā ar ķīli plēš
pušu. Izkalst latvietis kā nelaistīts krūms
tuksneša zemē. Lūdz latvietis klusi: „Jel
atdodiet dzimteni manu!” Bet nevienam to
neatzīst, pat ne sev. Vai tad nesaprot, ka
tā nevar? Nē, nevar! Latvietis taču ir lepns!
Lai latvietis savu kļūdu atzītu? Smieklīgi.
Ko gan teiks visi? Vēl simt gadu aprunās!
Kā ir, tā ir. Latvietis nokaltīs. Līdz mūža
beigām Latviju mīlēs. Tā mīlestība mūs ir
glābusi. Gan krievi, gan vācieši mūs slaktējuši. Bet mēs izturējām. Izturējām, lai beidzot, miera laikos, par savu zemi un māju
priecātos. Izturējām, lai iekoptu savu senču laukus un saņemtu sava darba augļus.
Tagad, kad mums tas ir ļauts, mēs to vairs
nemākam. Tāpēc jāmācās mīlēt savu zemi
no jauna.
J. Jaunsudrabiņš reiz rakstījis: „Latvieti, piemini Latviju! Jo, zaudējis Latviju,
tu zudīsi pats.” Tāpēc nepamet, latvieti,
dzimteni savu! Bez tās tev nekā nav.
Ivars Dominiks Zeps

„Skaistums slēpjas tā cilvēka acīs, kas to vēro”
/Mārgarita Volfa Hangerforda/
Ar šiem vārdiem, kā motto, afišas Murmastienē aicina apmeklēt
fotogrāfiju izstādi, kura iekārtota
Murmastienes pagasta telpās esošajā Novadpētniecības kabinetā. Izstādes ievadā lasām darbu autores
V. Iecelnieces, dz. Logina, uzrunu
skatītājiem: „Sveiki! Es, Vineta Iecelniece, vēlos Jūs iepriecināt ar savu
fotoizstādi. Fotografēts Barkavas,
Murmastienes, Zaļmežnieku un Bulduru apkaimē. Pārsvarā mana modele ir skaistā daba ar savu mūžīgo
mainību, kustību, klusumu, troksni,
spēju izraisīt brīnumu. Daba ir mana
svētnīca.” Papildinājumā varam lasīt domu graudus no ievērojamu
cilvēku izteikumiem par dabu, dzīvi,
cilvēkiem. * „Es esmu cilvēks, es
esmu pretruna, un tieši tas ir pats cilvēciskākais.”/Egils Dambis/ * „Daba
ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses dziļa satura pilnas.”/J.V. Gēte/ *
„Iedams pa dzīvi, izdari pats sev pakalpojumu, palēnini tempu, un atrodi
laiku, lai redzētu.”/Mihaels Tomass/
Skaists pasākums bija tikšanās
ar fotogrāfiju autori Vinetu 29. oktobrī. Visu vecumu (no 1– 83 g.v., vairāk
kā divi desmiti interesentu), spožas
saules gaismas apstaroti, dzīvojām
līdzi Vinetas atmiņām par fotomirkļu

„ medībām”. Acu mirdzums skatītāju acīs liecināja, ka vienaldzīgo nav
un, ne tikai fotomīļi, arī pārējie turpmāk dabā ieraudzīs vairāk skaistā.
Tikšanās mirklis ievilkās stundu
garumā, jo arī dziesmas, joki, kopā
pabūšana cilvēkiem ir svētīga „tempa palēnināšanā”. Un redzējums uz
dzīvi mainās uz pozitīvo.
Vinetas skolotājas A. Grudules ieraksts atsauksmju grāmatā;
„Cik labi, ja proti cilvēkiem palīdzēt
saskatīt brīnumu dabā jebkurā gadalaikā. Bieži vien ikdienas steigā
nepamanām skaisto sev visapkārt.
Bet vajag! Daba mūs dziedina,
māca, audzina. Paldies Tev, Vineta, par estētisko baudījumu sakām
mēs – senioru klubiņa „Atvasara”
kolektīvs 21.10.2015.”
Izstāde būs skatāma vēl arī
decembrī (otrdienās, vai piesakot
pa m.t. 20621448 V.S.). Bagātināsimies! Skaistā nekad nevar būt par
daudz! Cerams, ka arī Murmastienes asoņgadīgās skolas 1985./86.
m.g. absolventi (audzinātāja Marija
Slūka bija uz tikšanos 29.X) atradīs
iespēju apskatīt klasesbiedrenes Vinetas Loginas vienu no skaistajiem
„vaļaspriekiem” – FOTO.
Valērija Solzemniece
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Mēs dzīvojam ar atmiņām,
mēs dzīvojam atmiņās…(Jalmans Bergmanis)
Varakļānu vidusskola… Katram no
mums par šo skolu ir savs stāsts, savas
atmiņas. Šajā avīzītes numurā par saviem
spilgtākajiem notikumiem skolas dzīvē
atmiņās dalīsies Varakļānu novada domes darbinieki.
Rita Upeniece – dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, AR. 1995. gada absolvente, audzinātāja Valentīna Brokule.
„Rīkojām klases vakarus. Patika kora
stundas, ko vadīja skolotājs Viktors Čerņecovs, tādas labestīgas, jautras. Piedalījos dažādās sporta sacensībās gan
skolā, gan rajona sacensībās krosā un
vieglatlētikā, tāpēc vismīļākais priekšmets bija sports, ko vadīja skolotājs un
skolas direktors Arvīds Strods. Joprojām
uzturam ciešus sakarus ar klasesbiedrenēm Zandu un Kristīni.”
Anna Tocs-Macāne – nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāja, LLA. 1974.
gada absolvente, klases audzinātājs Vitālijs Viļums.
„Spilgtā atmiņā palicis klases audzinātājs, kurš mūs mācīja no 4. klases
– Pēteris Ziemelis, tad viņš kļuva par direktoru. Organizējām klases vakarus pilī,
kur netrūka dažādu palaidnību, bet bija
interesanti.”
Ināra Piziča – vecākā grāmatvede,
LU. 1981. gada absolvente, klases audzinātājs Francis Zeimuls.
„Bijām draudzīga klase, rīkojām klases vakarus pilī, braucām ekskursijās.
Patika algebra, līdz ar to skolotāja Marfa
Mālniece – stingra, bet prata iemācīt. Tajā
laikā bija paralēlklases, pēc katras stundas skrējām pie viņiem, lai uzzinātu, cik
skolēnu skolotāji izsauca, ko darīja stundā, tāpat arī viņi. Gatavojāmies ierindas
skatēm, dažādiem skolas tradicionālajiem pasākumiem.”
Jānis Broks – zemeslietu speciālists,
LLA. 1975. gada absolvents, audzinātājs
Jānis Lukasevičs.
„Bijām draudzīgs kolektīvs, jo pamatā visi (10) atnācām no Dekšāru skolas
uz vidusskolu. Biju kluss un paklausīgs
Varakļānu vidusskolas skolnieks.”
Sanita Svalba – grāmatvede, LLU.
1996. gada absolvente, klases audzinātāja Aina Jirjena
„Prātā ataust kopīgie klases ceļojumi, kuros gadījās dažādi amizanti notikumi. Devāmies ar autobusu uz Nagļiem,
galapunktā uzcēlām teltis, iekārtojāmies,
bet izrādās, teltis bijām uzcēluši uz govju
ceļa. Tās, mājās dodamies, izjauca mūsu
teltis, sabradāja mantas. Citureiz netālu
no Staburaga iestiga autobuss, tad visi,

No kreisās: Rita Upeniece, Anna Tocs-Macāne, Ināra Piziča, Jānis Broks,
Sanitas Svalba, Evija Suhačeva, Biruta Tropa, Ilga Broka, Anna Mālniece,
Aija Ščucka, Māris Justs.
ieskaitot audzinātāju, to stūmām.”
Evija Suhačeva – grāmatvede, AR.
1996. gada absolvente, audzinātāja Aina
Jirjena.
„Bijām kārtīga, apzinīga klase. Mums
bija svarīgi labi mācīties, klausījām un cienījām skolotājus un klases audzinātāju.
Rīkojām ekskursijas, klases vakarus, dažādus izbraucienus. Visvairāk atmiņā palikuši VI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki un gatavošanās tiem. Dejojām sarīkojumu deju kolektīvā, mums
katram individuāli šuva tērpu. Deju mēģinājumi notika Spilves lidostā, lai glābtos no lielā karstuma, mūs ugunsdzēsēji
laistīja ar ūdeni. Marša fokstrotā man bija
jāuzved uz laukuma visa diagonāle, ļoti
baidījos, lai nesajauktu. Svētku noslēguma vakarā palikām uz dziesmu koncertu
un naktī devāmies mājup, bet pa ceļam
salūza autobuss. Skolotāja pierunāja kādas mājas saimnieku, viņš atļāva mums
izjaukt ķīpas, nakti pavadījām šķūnī. Bija
interesanti un amizanti mums, tikai ne
skolotājai un vecākiem.”
Biruta Tropa – algu grāmatvede un
personāllietvede, AR. 1989. gada absolvente, audzinātāja Lilija Čerņecova.
„Bijām traka klase, vai ik diena pagāja dažādās nerātnībās, bija jautri. Dziedāju korī, ko vadīja skolotājs Viktors Čerņecovs. Patika nakts pārgājieni, rudens
kartupeļu talkas kolhozā.”
Ilga Broka – lietvedības nodaļas vadītāja, LLA. 1977. gada absolvente, audzinātāja Spodra Tutāne.

„Visspilgtāk atmiņā palikusi 10 dienu
ekskursija uz Kijevu un pēdējais zvans
11. klasē, kad skolotāja Raisa Sokolova dziedāja speciāli mūsu klasei veltītas
dziesmas.”
Anna Mālniece – vecākā grāmatvede, Jēkabpils agrobiznesa koledža, RA.
1988. gada absolvente, klases audzinātājs Voldemārs Vīgups.
„Visspilgtāk atceros 1. klases pirmo
septembri, kad mani ielika klasē, kurā nevienu bērnu nepazinu. Ieķērusies mammai brunčos, visu dienu raudāju. Skolas
gados padevās valodas, biju meitene ar
raksturiņu. Rīkojām klases pārgājienus,
spilgti atmiņā palicis brauciens uz Ļeņingradu.”.
Aija Ščucka – attīstības nodaļas vadītāja, LLU. 1996. gada absolvente, klases audzinātāja Aina Jirjena.
„Patika nakts orientēšanās sacensības, kad gājām kopā ar skolotāju, mežā
apmaldījāmies. Bija tumšs, bailīgi, bet
interesanti. Vasarās nedēļu bija jāiet strādāt lauciņā, tad vēl milzīgie LOTOSA lauki
un garās cukurbiešu vagas. Bija dežūras
skolas virtuvē, jāmizo kartupeļi, jānes
malka no šķūņa. Ziemā sporta stundās
slēpojām, slēpošanas inventārs atradās
pilī, kopā ar sporta skolotāju Raimondu
Sprūdžu devāmies slēpot uz Kuces kalnu. Tā kā nebija vēl sporta zāles, dažas
sporta stundas notika pirmā stāva gaitenī, kur lēcām pāri barjerām. Patika pastaigas pa parku. ”
Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

Māris Justs – Varakļānu novada
domes priekšsēdētājs, LLU. 1990. gada
absolvents, klases audzinātāja Maija
Sprūdža.
„Skolas gados patika un padevās
matemātika, tāpēc visspilgtāk no skolotājiem atmiņā palikusi Marfa Mālniece.
Ģeometrijas eksāmenā saņēmu ne tādu
atzīmi, kādu biju paredzējis, tas izšķīra
likteni par palikšanu vidusskolā. Patika
nakts orientēšanās sacensības. Pēc 11.
klases beigšanas kopā ar paralēlklasi
braucām ar vilcienu uz Maskavu ekskursijā, apmetāmies viesnīcā, braucām ar
metro, apskatījām pilsētas nozīmīgākās
vietas.”
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede, LLU. 1996. gada absolvente, klases
audzinātāja Aina Jirjena.
„Visspilgtāk atmiņā palikusi Skolotāju diena 12. klasē, kad mēs bijām jaunie
skolotāji. Vēlējos kļūt par matemātikas
skolotāju, taču tajā laikā augstskolā nevarēja iztikt bez fizikas. Patika Jaungada
eglītes, katras klases interesantie priekšnesumi, oriģinālās maskas, labi izdomātie tērpi.“
Atmiņu stāstus apkopoja
Aina Jaunzeme

Varakļānu novada skolu jubileja
2016. gadā atzīmēsim vairākas nozīmīgas jubilejas novada skolu vēsturē.
Pirms 150 gadiem – 1866. gadā –
savas durvis vērusi Varakļānu tautskola.
Viengadīgo skolu uzturēja valsts un vietējā pagasta valde. Skola atradās pagasta
nama 2. stāvā. Pamatizglītību Varakļānu
tautskolā ieguvuši ievērojamie Latgales
atmodas darbinieki: katoļu priesteris teoloģijas maģistrs Miķelis Dukaļskis, priesteris, Latgales dainu tēvs Pīters Smelters,
teoloģijas doktors Aloizs Broks, filozofijas doktors profesors bīskaps Pēteris
Strods.
1866. gadā dibināta arī Stirnienes
pagasta skola. Skolas būvei iedalīja vienu
desetiņu zemes nepilnu versti aiz baznīcas
uz Atašienes pusi. Kokmateriālus skolas
būvniecībai grāfs Borhs deva no saviem
muižas mežiem. Mācības notika ar krievu
mācību valodu un rakstību kirilicā.
1921. gadā Borhu pils ēkā uzsāka
darbu Varakļānu Valsts ģimnāzija. Tas
kļuva iespējams, pateicoties vietējās pašpārvaldes iniciatīvai, kā arī Latvijas Izglītības ministrijas atbalstam. Ģimnāzijas
nodibināšanai bija liela nozīme Varakļānu
novada dzīvē. Daudzi ģimnāzijas absol-

venti, pabeiguši pedagoģiskos kursus,
kļuva par skolotājiem, kuru Latgalē bija
liels trūkums. Daļa absolventu izlauza
ceļu uz augstskolu, kļūstot par filologiem,
juristiem, matemātiķiem, teologiem, inženieriem.
2016. gadā Varakļānu vidusskola
svinēs savu 95. jubileju. Varakļānu vidusskolas absolventi kļuvuši par labiem sava
aroda pratējiem, krietniem un apzinīgiem
cilvēkiem.
Kopš 1991. gada Varakļānos darbojas bērnu Mūzikas un mākslas skola – tātad jau 25 gadus.
Katram Varakļānu vidusskolas absolventam ir savas atmiņas, savs stāsts
par skolā pavadīto un piedzīvoto. Sagaidot skolas 95. gadu jubileju, ar avīzītes
starpniecību iepazīstināsim Jūs ar skolas
absolventiem, kuri pēc augstskolu beigšanas atgriezušies dzimtajā novadā, lai ar
savu darbu kaldinātu un veicinātu novada
augšupeju.
Aina Jaunzeme
Izmantoti materiāli no grāmatām
„Varakļāni un varakļānieši”,
„Izglītības līkloči Varakļānos un
apkārtnē”.

Spokošanās bibliotēkā
Vai jūs zinājāt, ka arī bibliotēkā var
spokoties? Mēs – bibliotēkas darbinieces
– to nezinājām līdz oktobra pēdējai nedēļai. Taču tad notika kas nepieredzēts –
mūsu bibliotēkā apmetās spoki!
Ko darīt? Pieredzes spoku izdzīšanā
nekādas, īpašu atribūtu tādiem mērķiem
arī nav… Labi, ka sagadījās tā, ka skolēniem šī bija brīvdienu nedēļa. Kā zināms,
bērniem ar spokiem mēdz būt ciešāka
saskare, tādēļ saucām viņus palīgos.
Visu nedēļu kopīgi darinājām papīra virtenes un izturīgus tīklus, kuros varētu
spokus noķert; izgriezām un izkrāsojām
dažādus, mūsuprāt, biedējošus mošķu
atbaidīšanas dekorus. Visu šo laiku spoki nelikās mierā un turpat pa bibliotēku
dzīvojās. To, kādi viņi izskatījās, varēja
apskatīt nākot uz bibliotēku – pilna kāpņu
telpa ar bērnu redzētajiem un uzzīmētajiem rēgiem.
Tā kā mūsu radošā darbošanās diez
ko nelīdzēja, nolēmām mošķus biedēt
prom ar viņu pašu metodēm – kārtīgi sabiedējot, stāstot šausmu stāstus. Divus
vakarus sveču un kabatas lukturīšu gaismā lasījām visbriesmīgākos no briesmīgākajiem stāstiem, pamēģinājām tādus
sacerēt arī paši un …URRĀ! Izdevās –
spoki aizbēga ko kājas nes un pat aizmir-

sa savus našķus
paņemt līdzi. Tie,
kā izrādās, ir gana
labi arī cilvēkiem
– notiesājām gardām mutēm.
Liels paldies visiem mūsu palīgiem – spoku
izdzinējiem. Ja nu kādreiz vēl kas tāds gadīsies,
zināsim, pie kā vērsties pēc palīdzības!
Indra
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Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015
konkursa rezultāti

4. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Stirnienes ciemā 2015:

1. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Varakļānu pilsētā 2015:

Zaļā iela 8 – Kornēlija un Jānis Poči
Nominācija „Latviskās dzīvesziņas saglabāšana”:
Saules iela 7 – Ilga un Ivars Mesteri,
Krustpils iela 47 – Genovefa Ugaine
2. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Murmastienes
ciemā 2015:

Satiksmes iela 16 – Sarmīte un Jānis Kassalieši
5. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu pilsētā
2015:
Pils iela 18
6. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu novada
lauku teritorijā 2015:

Jaunatnes iela 1 Murmastienē
7. Sakoptākais ražošanas uzņēmums Varakļānu novadā
2015:

Madonas iela 1 – Līvija un Jānis Zepi
Nominācija „Racionālais un skaistais pilsētvidē”:
Jaunatnes iela 2 – Tāle Greine
3. Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Kokaru ciemā
2015:

Ausmas iela 4 – Pēteris Solzemnieks
Nominācija „Latviskās kultūrvides saglabāšana” – „Vīgriezes” – Lauma Ikše

SIA „Lēman” – Juris Kassalietis
8. Sakoptākā pašvaldības iestāde Varakļānu novadā
2015:

Varakļānu vidusskola – Juris Daleckis
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9. Sakoptākā lauku sēta Murmastienes pagastā 2015:

Z/S „Oškalni” – Kokaru ģimene

Nominācija „Latviskās dzīvesziņas saglabāšana”:
Z/S „Rutki” – Inita Zepa, Valdis Gailums
Z/S „Dadži” – Evita un Oskars Zepi
10. Sakoptākā lauku sēta Varakļānu pagastā 2015:
Nominācija „Latviskās dzīvesziņas saglabāšana”:„Paegļi” –
Inese un Kārlis Poļaki
„Kalnasēta” – Aija un Mārtiņš Mazuri
„Kļavas” – Sanita un Guntars Zaburdajevi
Nominācija „Latviskās kultūrvides saglabāšana” – „Rīti” –
Anna un Andris Broki
Vērtēšanas komisijas vārdā –
Aina Jaunzeme

Varakļānu sporta svētki
26. septembrī Varakļānu skolas
stadionā tika atjaunota jau sen aizmirsta tradīcija – Varakļānu sporta spēles.
Neskatoties uz ne tik labvēlīgajiem laikapstākļiem un spītējot lietum, Varakļānu
novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs
gan individuālajās disciplīnās, gan komandas sporta veidos. Iespēja piedalīties tika dota visa vecuma pārstāvjiem
– bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem
un senioriem. Aktīvi norisinājās šautriņu
mešana, florbola metieni, futbola sitieni
vārtos, mazo un lielo spēkavīru konkursi, dižsievu sacensības un citas interesantas aktivitātes. No komandu sporta
veidiem - futbolā pirmo vietu
un kausu izcīnīja komanda
– Varakļāni, savukārt pludmales volejbolā laurus plūca komanda no Viļāniem.
Dalībnieki tika apbalvoti ar
kausiem, medaļām un dažādām veicināšanas balvām.
Paralēli sacensībām sporta
zālē darbojās piepūšamās
atrakcijas bērniem, un visiem
dalībniekiem bija iespēja tikt
pie siltām pusdienām. Sporta svētku ietvaros ar svinīgu
gājienu tika atklāta arī veselības taka Varakļānu pils parkā.
Milzīgu paldies par palīdzību pasākuma tapšanā vēlos pateikt Varakļānu
KN pārstāvjiem, Varakļānu vidusskolai
un skolas direktoram Jurim Daleckim,
Varakļānu novada domei un Mārim Justam, apdrošināšanai BALTA, veselības
maršruta organizatoriem, sacensību
izmirkušajiem tiesnešiem, dīdžejam un
visiem pārējiem, kas pielika savu pirkstu vai labo domu, lai sporta svētki izdotos.
Uz tikšanos jau nākamgad vēl kuplākā skaitā.
Ar cieņu, pasākuma organizators –
Rinalds Zeps
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Leģendu nakts 2015
Trešo gadu pēc kārtas
oktobra pēdējā sestdienā norisinās Latvijas Piļu un muižu
asociācijas organizētā „Leģendu nakts”. Šogad 33 Latvijas pilīs un muižās, tostarp
arī Varakļānos, leģendu nakts
apmeklētāji varēja iepazīties
ar kultūras mantojumu gan
no dažādiem leģendu nostāstiem, gan īsteniem vēstures
faktiem. Varakļānu muižas pils
savus ciemiņus sagaidīja ar
jautru helovīnu ķirbīti uz karietes pagalmā, par kura sagatavošanu liels paldies Mārītei
Strodei. Vakars sākās ar jauna varakļānieša, mūsdienu
ilustratora – plakātista Harija
Grundmaņa pirmās personālizstādes „Alternatīvie darbi” atklāšanu. Izstādi atklāja galvenā pils freilene,
ikdienā muzeja vadītāja Terese Korsaka.
Pēc izstādes atklāšanas pils apmeklētāji
varēja brīvi izstaigāt pili un apskatīt pils
pagrabus. Otrajā stāvā jebkurš varēja iepazīties ar vēsturiskajām ekspozīcijām un
noskatīties 20 minūšu garu prezentāciju
par 2015. gada norisēm muzejā. Prezentāciju sagatavoja un par tās demonstrē-

šanu bija atbildīga pils freilene, ikdienā
muzeja dokumentu sistēmu vadītāja Līga
Osipova. Lielā svinību zāle bija krāsaini
izgaismota un tur valdīja jautri deju ritmi
Armīna Apeina un Ivara Šminiņa pirmo
reizi kopīgi radītās mūzikas izpildījumā,
par ko abiem liels paldies. Leģendu nakts
apmeklētāji varēja baudīt šo gaisotni sēžot pie galdiņiem un pa vidu klausoties
leģendas par Varakļānu muižas pili, grāfu

Borhu u.c. Tā kā pils ir diezgan vēsa, tad par apmeklētāju siltumu, izsalkumu un
slāpēm rūpējās SIA „Raibais
asaris” darbinieces pils freilenes, ikdienā izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem
vadītājas Modras Vilkaušas
vadībā. Jāteic liels paldies
arī mūsu modrajiem kārtības
sargiem Ilonai Laicānei un
Mārim Lindānam par kārtības
uzturēšanu pils apkārtnē. Ar
speciāli sagatavotām ieejas
biļetēm par leģendu nakts
apmeklētāju uzskaiti rūpējās freilene, ikdienā krājuma
glabātāja Ilze Marinska. Varakļānu muižas pili kopumā
apmeklēja 180 leģendu nakts
dalībnieki no Varakļāniem un plašas apkārtnes, kā arī no Madonas, Cesvaines,
Jēkabpils, Limbažiem, Rēzeknes, Ludzas
u.c. Visiem leģendu nakts apmeklētājiem
liels paldies par ciemošanos pilī. Liels
paldies visiem muzeja darbiniekiem, tostarp Annai Ivanovai un Jānim Justam,
par leģendu nakts sagatavošanas un
saimnieciskajiem darbiem.
Muzeja vadītāja T. Korsaka

Ak šīs lapas, lapiņas... Paldies!
Varakļānu skaistākā pērle – muižas
pils ir viena no mūsu pilsētas vizītkartēm. Mēs nevaram paredzēt, kurā dienā
vai stundā pie mums var ierasties sveši
ciemiņi no Latvijas vai ārzemēm. Tāpēc
mums šī pērle ir regulāri jāspodrina, lai
ciemiņiem radītu patīkamu iespaidu.
Taču pils teritorija ir tik ļoti liela, ka muzeja kolektīvam nav pa spēkam vieniem
pašiem visu sakopt un uzspodrināt.
Tāpēc katru gadu pie tās sakopšanas
ir nepieciešami daudzi palīgi. Šķiet, ka
nobirušo lapu šoruden bija daudz vairāk
kā citus gadus, bet, pateicoties pašval-

dības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam un algoto darbu veicējiem, kopā
ar muzeja kolektīvu sabirušās lapas
tika savāktas. Muzeja kolektīvs izsaka
lielu pateicību pašvaldībai, pašvaldības darbiniekiem, visiem algoto darbu
veicējiem, kā arī citiem palīgiem par
veiksmīgu šī gada lapu sabiruma novākšanu pils teritorijā. Lai visiem laba
veselība un možs garastāvoklis!
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Slavas virsotnē
Šā gada 31. oktobrī Varakļānu Novada muzejā tika atklāta varakļānieša Harija
Grundmaņa pirmā personālizstāde „Alternatīvie darbi”. Hariju veidot izstādi uzaicināja muzeja vadītāja T. Korsaka. Pirms
tam Harijs tika pamanīts TV24 vienā no
raidījumiem un uz nedēļas žurnāla „Māja”
Nr. 2(694) 16. – 22. janvāris 2015. g. vāka.
No šiem avotiem muzejs pirmo reizi uzzināja par Harija talantu un lielajiem sasniegumiem. Līdz šim neviens vēl nebija iedomājies par izstādes veidošanu, arī pašam
Harijam tas nebija ienācis prātā. Harijs
piekrita, jo kur gan vislabāk, ja ne Varakļānu muzejā rīkot pirmo personālizstādi.
Tieši Varakļānos radīti pirmie zīmēšanas
darbi, pils ēkā pavadīts pirmais sagatavošanās skolas gads, šeit sastapts pirmais
zīmēšanas skolotājs Jānis Piļpuks un
gūtas pirmās veiksmes zīmēšanas olimpiādēs. Sadarbībā ar Harija mammu Inesi
tika apkopoti Harija plakāti un organizēta
izstāde. Lai gan Varakļānu Novada muzeja izstāžu zāle nav pārāk liela, taču apkopotie darbi, iespiesti gan lielformātos,
gan A3 formātā un izstādīti kopējā izstādē, Harijam radīja pārsteidzošu skatījumu
uz paveikto. Arī apmeklētājiem tas radīja
izbrīnu un vienotu skatījumu uz Harija radošo darbību. Bet tagad mazliet sīkāk par
uzlecošo zvaigzni.
Harijs Grundmanis dzimis 1982.
gada 21. novembrī Varakļānos. Gājis
Varakļānu bērnudārzā „Sprīdītis”, kuru
beidzot ir gribējis kļūt par lauvu dresētāju. Pirmās iemaņas zīmēšanā ir sākušās
no 1,5 gadu vecuma. Pirmais darbiņš
zīmēšanā ir bijis mammas vadībā – egle
ar bumbuļiem (droši vien Ziemassvētku
iespaidā). Mācības uzsācis Varakļānu
vidusskolā. Paralēli apmeklējis bērnu mūzikas-mākslas skolu. Pēc devītās klases
beigšanas iestājies Rēzeknes Mākslas
koledžas metālapstrādes nodaļā, kuru tā
arī nav pabeidzis, jo sapratis, ka tas nav
viņa aicinājums. Atgriezies Varakļānos un
līdz galam pabeidzis vidusskolu. Vidusskolas mācību laikā daudzreiz piedalījies
zīmēšanas olimpiādēs Madonā. Pirmais
zīmēšanas skolotājs bija Jānis Piļpuks.
Pēc vidusskolas beigšanas devies studēt
uz Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolas Kultūras menedžmenta fakultāti,
kuru arī veiksmīgi pabeidzis. Ir apguvis
datorgrafikas kursus. Šobrīd strādā reklāmas aģentūrā „Adell Saatchi&Saatchi Latvia”. Ar zīmēšanu un ilustrāciju veidošanu
Harijs jau nodarbojies sen, „jo zīmēt – tas
taču ir tik vienkārši”, bet ar grafisko dizainu – 7 gadus jeb kopš brīža, kad sācis
veidot pasūtījumus reklāmas aģentūrām.
Harijs Grundmanis zīmē alternatīvos filmu
plakātus „Kinoblogeri piedāvā” seansiem,

un tas viņam ir kļuvis par pastāvīgu darbu,
kā arī piedalās dažādos pasaules līmeņa
alternatīvo filmu plakātu konkursos. Harija
darbus pamanīja un atzinīgi novērtēja arī
Holivudas zvaigznes, līdz ar to viņu pazīst un tas ir kļuvis populārs ASV. Harija
veiksmes stāsta galvenie varoņi ir tādas
pasaules zvaigznes kā Kventins Tarantīno, Hjū Džekmens, Arnolds Švarcnegers.
Harijs ir autors Latvijas lielākajam komiksam, kuru var aplūkot „Zelta Zivtiņas” tunelī Rīgā. Sabiedrisko mediju portāls lsm.
lv katru nedēļu piedāvā politisko plakātu
sēriju „Dzīvē kā filmā”, kurā parādās Harija
skatījums uz nedēļas politiskajiem notikumiem.
Mēs varam būt lepni ar to, ka mūsu
pašu puika no Varakļāniem ir pievērsis visas Latvijas un pasaules uzmanību, radot
neparasti skaistus alternatīvus Holivudas
„grāvējfilmu” un vietējās nozīmes politiskos plakātus. Harija Grundmaņa nākotnes plānos ietilpst kļūt par bērnu grāmatu
autoru un ilustratoru.
Varakļānu Novada muzejs teic lielu
paldies Harijam un viņa mammai Inesei
par izstādes organizēšanu un novēl jaunajam ilustratoram nekad nesamierināties
tikai ar šo pirmo izstādi, bet gan veidot
citas, iespaidīgākas, lielās izstāžu zālēs
ar milzīgiem lielformātiem, vest un rādīt
darbus uz ārzemēm līdz pat ASV. Satikt
Švarcnegeru, Džekmenu u.c. Holivudas
zvaigznes, paspiest tiem roku un lai šie
pabrīnās par Harija talantu. Ilustrēt grāmatas un radīt daudz jo daudz iespaidīgu
darbu nākotnē.
Harija Grundmaņa izstāde „Alternatīvie darbi” Varakļānu novada muzejā būs
apskatāma līdz 30.12.2015. g. Vairāk par
Hariju var uzzināt www.Harrymovieart.
com, kur jebkurš var iegādāties arī sev vēlamu plakātu.
Terese Korsaka
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Priekam gadu robežu nav
Tā var teikt par Senioru balli Varakļānu
kultūras namā, kuru apmeklēja krietns pulciņš dažāda gadu gājuma interesentu.
Prieks par tikšanos ar atraktīvo Dailes
teātra aktieri, mūziķi, seriāla „Ugunsgrēks”
Jezupa lomas tēlotāju Kristapu Rasimu,
kurš ar dziesmām, jautru notikumu izklāstu un atraktīvām spēlēm ievadīja senioru
balli.
Pasākuma turpinājumā par patīkamu
noskaņojumu un dejām gādāja Juris Ostrovskis un „Dvinskas muzikanti”. Tikai no
mums pašiem ir atkarīgs tas, vai jūtamies
labi un omulīgi, tāpēc patīkami bija lūkoties uz apmierinātām, smaidīgām sejām,
uz prieka pilnajiem pasākuma dalībniekiem. Arī priecāties ir jāprot.
Paldies kultūras nama darbiniekiem
par patīkamu emociju piepildīto pēcpusdienu!
A. Jaunzeme,
teksts un foto

VARAKĻĀNU KN piedāvā:
Datums
laiks
29. novembrī
plkst. 15:00

5. decembrī
plkst. 13:00

12. decembrī
no plkst. 14:00

Pasākums
Pirmās adventes koncerts
„BALTA GAISMA AUST”
Folkloras kopa „CEIRULEITS” ielūdz uz
„ZIEMASSVĒTKU SKOLU”
Kopā apgūsim dažādas prasmes radošajās darbnīcās;
Gūsim padomus Ziemassvētku svinēšanai tautiskā stilā;
Mācīsimies Ziemassvētku rotaļas un dančus
Piedalīsimies konkursos un spēlēs
Darbosies „Ziemassvētku vecīša” birojs
Ziemassvētku tirdziņš
Koncerts„Ziemassvētku noskaņās”
Pilsētas galvenās egles iedegšana

VĒL DECEMBRĪ:
•
•
•
•

Ieejas maksa
EUR
Bezmaksas
1,00
(ģimenēm ar bērniem
atlaides)
Visas biļetes piedalās
Ziemassvētku loterijā

Varakļānu
KN

Bezmaksas

Varakļānu
KN

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
Lielā Ziemassvētku balle (25.12.)
Varakļānu novada pašdarbības kolektīvu koncerts „Mana Ziemassvētku pasaka” (26.12.)
Vecā gada pavadīšanas un Jaunā – 2016. gada sagaidīšanas sarīkojums (31.12. – 01.01)

Sekojiet informācijai www.varaklani.lv

Pasākuma
norises vieta
Varakļānu
KN
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Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.
/Ā. Āre/

Sveicam:

Alīnu Dzeni un Ingu Kanču
ar meitas Elīzas dzimšanu
Aigu Freimani un Artūru Strodu ar
meitas Adrianas dzimšanu
Ivetu un Jāni Sondorus ar dēla Emīla
dzimšanu
Uz pusēm dalīsim maizes donu
Un tukšosim vīna un asaru trauku,
Ja vētrā zaudēsim lielceļa klonu,
Viens otrā meklēsim saules lauku.
/A. Vējāns/

Oktobra mēnesī
noslēgtas laulības
Varakļānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Sveicam:
Ināru Mihaloviču un Aivaru
Feldmani
Baibu Vasiļevsku un Māri Stafecki,
kopēju dzīves ceļu uzsākot
Mirdz mūžs ar to, ko citiem atdot
proti,
Un kaut tik daudz kam nācies
pelnos irt,
Vēl pieder Tev joprojām zvaigžņu
rati
Un sapņu pilna, mīļa, laba sirds.
Lai līst pār Tevi laimes zelta lietus,
Ik mūža gads kad prom ar
dzērvēm iet!

Vissirsnīgākie sveicieni
Genovefai Kokarei
nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Lai veselība turas un ik diena
nes jaunas un pozitīvas
emocijas!
Varakļānu novada pensionāru
b
bied
bi
ied
edrī
rība
rī
ba „P
Pīlā
Pīl
Pī
l ād
dzzītis
biedrība
„Pīlādzītis”

Murmastienes KC
21. novembrī plkst. 20.00
Valsts svētku koncerts
plkst. 22.00
Balle. Spēlē „Rolise”
Ieeja EUR 2,50
balle pie galdiņiem

Sveiciens svētkos!
Varakļānu Novada
muzejs sveic visus
varakļāniešus un
citus muzeja apmeklētājus
Latvijas valsts svētkos!
Saglabāt godaprātu, darba tikumu
un ticību spožai nākotnei.

Stirnienes TN

14. novembrī 15.00 Valsts svētku
ieskaņas koncerts. (uz koncertu un atpakaļ būs autobuss: 14.20 no Top veikala Varakļānos pa Rīgas ielu, 14.30
Ļovāni, Silakrogs, 14.40 Robežveipi,
14.45 Stirnienes veikaliņš, pārbrauktuve, baznīca, krusts)
21. novembrī 18.00 Stirnienes
baznīcā pateicības koncerts „Mirdzi,
Stirniene!”, ērģelnieces Ievas Zepas
25 darba gadu jubileja

NOTIEK UZŅEMŠANA
jaunā sociālo deju grupā
pieaugušajiem
(valsis, salsa, bačata).

Pirmā nodarbība 16.11.2015. plkst. 18.30
Sīkāka informācija pa t. – 2984657.

Stirnienes tautas nams
piedāvā skaistas un mājīgas
telpas dažādiem lustīgiem un
nopietniem pasākumiem:
• semināriem, konferencēm,
lekcijām – 4,27 euro/h
• saviesīgiem pasākumiem, jubilejām,
kāzu, bēru mielastiem – 5,69 euro/h
vai 113,83 euro/diennaktī
• palīgtelpa – 0,71 euro/h
Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu
krāsns, gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002
IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

IESPĒJAMS
KREDĪTS.

14

Pārdodu jaunu vācu metināšanas
pusautomātu „Longweld” MIG - 250AI.
220V, 250A. T. 28200592
PĀRDOD MALKU – 3 m garu un klučos.
Ar piegādi. T. 29480554, Ivars

Piedalās bērnu koris un garīgās
mūzikas koris „Reversium”, diriģents
Jānis Gruduls
Solisti Ilze Grēvele, Agnese Urka,
Gunta Greisle, Jānis Zeps
Īpašie viesi Evita Zālīte, Krišjānis
Norvelis, Rihards Dubra, Jānis Pelše
Koncertu vada Valters Krauze
27. novembrī 20.00 teātra izrāde
Danskovīte „Sīvasmōtes senču laiki”, Mežāres KN amatierteātris
„Efekts”, režisore Aija Rancova
Ieeja brīva

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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