NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2016. gads

MAIJS

Nr. 5 (262)

2

„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada maijs

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 28. aprīlī
Nr. 3
1. Par Varakļānu novada pašvaldības 2015. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
2. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes
nolikumu.
3. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes
uzraudzības padomi.
4. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Murmastienes ciema teritorijā.
1. Noteikt Murmastienes ciema teritorijā ūdensapgādes tarifu 0,43 euro/m3
(bez PVN);
1.1. patērētājiem, kuriem nav ūdens
skaitītāju, noteikt šādās ūdens patēriņa
normas mēnesī:
1.1.1. iedzīvotājiem ar ūdensvadu,
skalojamo tualeti, vannu vai dušu – 4,5
m3 uz 1 cilvēku;
1.1.2. iedzīvotājiem ar ūdensvadu,
vannu vai dušu – 3,04 m3 uz 1 cilvēku;
1.1.3. ūdensapgāde kūtīs uz vienu
lopu vienību:
1.1.3.1. liellopam – 1,95 m3;
1.1.3.2. sīklopam – 0,45 m3.
2. Noteikt Murmastienes ciema teritorijā kanalizācijas tarifu 1,07 euro/m3
(bez PVN);
2.1. kanalizācijas pakalpojuma apmēru nosaka pēc ūdens patēriņa.

3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.
gada 1. jūliju.
5. Varakļānu novada ceļu un ielu
fonda izlietojuma programmas 2016. –
2018. gadam apstiprināšana.
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Mēs saviem bērniem”
1. Piešķirt biedrībai „Mēs saviem
bērniem” līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta līdzekļiem € 1000,00 apmērā
Sabiedrības integrācijas fonda projekta
„Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un
integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā”
realizācijai.
7. Par nekustamā īpašuma „Mežmaliņas” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji” sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
10. Par dzīvokļu īres tiesību izsoli.
1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederošu labiekārtotu dzīvokļu
Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, un
Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, īres
tiesības.
2. Apstiprināt dzīvokļu īres tiesību izsoles noteikumus.
3. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, (2 ist.;
50,1 m2 kopplat; 3. stāvs; renovētā 55
dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu EUR
200,00 (divi simti), un izsoles soli – EUR
10,00 (desmit).

4. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, (3 ist,
68,7 m2 kopplat; 1. stāvs; 38 dzīvokļu
mājā) izsoles sākumcenu EUR 200,00
(divi simti), un izsoles soli – EUR 10,00
(desmit).
11. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
13. Par dzīvokļu maiņu.
14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
15. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
16. Par nedzīvojamo telpu Rīgas
ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību izsoli.
17. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
18. Par pašvaldības atbalstu zupas
virtuves darbībai.
1. Zupas virtuves darbības nodrošināšanai apmaksāt biedrībai „Pieaugušo
attīstības projekts” dārza apstrādes darbus līdz EUR 150,00 apmērā;
1.1. dārza apstrādes maksājumus
segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem
pēc izdevumus apliecinošu dokumentu
iesniegšanas centralizētajā grāmatvedībā.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

ASV vēstniecības pārstāvji Varakļānos
3. maijā Varakļānos viesojās ASV
vēstniecības pārstāvji. Viņi apmeklēja
Varakļānu vidusskolu un tikās ar iedzīvotājiem kultūras namā. Draudzīgā sarunā
tika skarti politiski ekonomiskie jautājumi,
sadarbība ar Latviju aizsardzības jautājumos, sadarbības intensitātes palielināšana, brīvās tirdzniecības līguma dažādie
aspekti. Augstie viesi pastāstīja par vēstniecības darbību, dažādu ASV mākslinieku vizītēm, iespējām mācīties ASV, mazo
un vidējo uzņēmumu piedalīšanos projektos un uzsvēra, ka izglītība vienmēr un
visur ir ļoti svarīga.
Par Varakļāniem viesi izteicās ļoti atzinīgi, tā esot jauka, sakopta pilsētiņa, varētu būt lieliska vieta ģimenēm, šeit dzīvot
ir droši.
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Piedalies tūrisma akcijā
„Lubāna ezera noslēpumi
2016”!
Balvu, Rēzeknes, Rugāju, Lubānas,
Madonas un Varakļānu novadu pašvaldības, domājot par tūristu skaita palielināšanu, savstarpēji ir vienojušās 2016.
gada vasaras sezonā organizēt akciju
„Lubāna ezera noslēpumi”. Lubāna
ezers ir ģeogrāfiski atpazīstama vieta,
bet šobrīd informācija par apkārtnes
tūrisma piedāvājumu ir jāmeklē sešu
novadu tūrisma ceļvežos vai internetā.
Ja ceļotājam ir pieejama Vidzemes vai
Latgales karte, tomēr tajā pilnvērtīgu informāciju iegūt nevar, jo reģiona robeža iet pa ezera vidu un otrpus robežas
seko informācijas tukšums.
Lai situāciju vērstu par labu, ir izveidota kopīga apkārtnes tūrisma karte, kurā vienkopus iekļauta informācija
atpūtas iespējām ap Lubāna ezeru. No
Varakļānu novada akcijā piedalīsies
šādi tūrisma objekti: dzejnieces M. Bārbales dzimtās mājas „Skalbjudambji”,
kafejnīca–viesu nams „Raibais asaris”, bioloģiskā zemnieku saimniecība
„Šķesteri” un Varakļānu muižas pils.
Bieži vien mēs gribam traukties pa
pasauli, meklējot skaistas vietas, bet
nepamanām, cik daudz interesanta ir
pašu mājās vai tās tuvākajā apkārtnē.
Tāpēc aicinu Varakļānu novada iedzīvotājus izmantot šo iespēju – iepazīties ar
akcijas noteikumiem un visas vasaras
garumā izbaudīt un apskatīt saistošas
un noslēpumainas vietas ap Lubāna
ezeru!
Neskaidros jautājumus un sīkāku
Jums interesējošu informāciju var saņemt Varakļānu novada muzeja tūrisma
informācijas centrā.
Modra Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja TIC vadītāja
11. jūnijā plkst. 11.00 Varakļānos,
Jaunatnes ielā 2, Varakļānu
vidusskolas sporta laukumā
notiks Alūksnes biedrības
„REMIS” rīkotās

SUŅU SPORTA
SACENSĪBAS.

Sacensības norisināsies trijos etapos:
suņa piesaukšana,
šķēršļu josla, figuranta aizturēšana.
Sacensību dalībnieku reģistrācija
sākas no plkst. 10.00.
Tālrunis informācijai +371 26431179
Informāciju var skatīt arī biedrības
mājas lapā
www.biedribaremis.weebly.com
Skatītājiem pasākums par brīvu.
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Sirsnīgi sveicam
maija jubilārus
novadā!

Katras jaunas dienas sākums,
Kad ausmas svīdums logos krīt,
Ir kaut kā nebijuša nākums,
Kas neatkārtosies nekad, pat rīt.
/M. Jansone/

15
Rolands Drozds
Roberts Eiduks
Nauris Grudulis
Evita Murinska

35
Antra Leimane
Mārtiņš Sondors
Jānis Sondors
Liene Upīte

18
Armīns Broks
Ilvija Kalniņa
Vidaga Runča

40
Gunta Trušele
Gunita Veipa
Diana Zavadska

20
Normunds Bernāns
Matīss Broks
Andīna Eiduka
Elīna Eiduka
Mārtiņš Putniņš
Raivis Radziņš
Andis Rudzgailis
25
Greta Kiceja
Evija Marinska
Klinta Tropa
Jānis Trops
30
Artūrs Bartaševičs
Toms Bitenbinders
Inese Mozga
Sanita Poča
Agris Strods

45
Ilze Glīzde
Līga Grudule
Edvīns Praņevskis
50
Aivars Brizga
Aleksandrs Daņilovs
Maruta Greiškāne
Dainis Pelšs
Alberts Trokšs
55
Regina Ančeva-Grandāne
Jānis Gruduls
Jānis Pelšs
Juris Sprindžs
Agnija Strūberga
Arturs Zeps

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā „Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi paziņot
laikraksta redaktorei ainajaunzeme@inbox.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā
(e-pasts dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!

60
Janīna Grudule
Leontina Ščucka
65
Arnolds Inķēns
Juris Klamers
Anna Zepa
Leontīna Žeikare
70
Veronika Kočāne
Roberts Murinskis
Soloms Segals
75
Pēteris Barkovskis
Anna Broka
Valērija Brūdere
80
Valentīna Bernāne
Ženons Pudžs
Ivans Timofejevs
85
Leontina Kučina
Jaunina Plote
Vilnis Zaļkalns
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Talka Varakļānu estrādē

Šogad Lielā Vislatvijas talka „Latvijai
būt zaļai” norisinājās 23. aprīlī. Arī Varakļānu KN aicināja visus, kam ir iespēja šo
dienu veltīt sava novada sakopšanai, līdz
ar to padarot skaistāku un sakoptāku ne
tikai savu pilsētu, novadu bet arī mūs Latviju. Varakļānu KN izvēlētā talkošanas vieta bija – Varakļānu estrāde, tās apkārtne
un parka teritorija.
Sirsnīgs paldies visiem talciniekiem,
kuri atsaucās aicinājumam un atbalstīja
mūs un savas pilsētas sakopšanu. Paldies novada talkas organizatoram Vilnim
Dzērvītim, paldies pašvaldībai un personīgi priekšsēdētājam Mārim Justam un
izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam par
noorganizēto tehniku, darbarīkiem un cienastu, paldies par gardajām maizītēm un
zupu Ingai Grudulei un Jelenai Šutkai.
Īpašs prieks, ka talkā piedalījās vairākas ģimenes ar pavisam maziem talciniekiem, prieks par senioriem, kuri, neskatoties uz savu cienījamo vecumu, bija gatavi
darboties novada sakopšanas darbos.
Prieks par tiem nedaudziem jauniešiem,
kuri arī atrada iespēju vienu dienu veltīt kopējam darbam savas pilsētas labā.
Esmu pārliecināta, ka šie jaunieši novērtē
savu un cita darbu un nekad nepastrādās
tās cūcības, kuras kāds no talkas dienā

mājās guļošajiem sadarījis. Ne jau no citas civilizācijas kāds ierodas, lai regulāri
estrādē pastrādātu kādu „varoņdarbu” –
salauztu soliņus, sadauzītu stikla pudeles,
sasitu apgaismes lampas, utt., to diemžēl
izdara kāds no mums. Tāpēc aicinu visus
šos „nejauko darbiņu” darītājus, ja neesat spējīgi paši izdarīt ko patiešām labu,
vērtīgu un paliekošu sava novada labā,
tad vismaz cieniet citu cilvēku darbu! Un
nākošreiz, pirms grasāties „pastrādāt” ko

līdzīgu, padomājiet, ka tos līdzekļus, ko
iztērējam jūsu cūcību sakopšanai, varētu
veltīt daudz labākam mērķim – kaut vai
kādas bezmaksas ballītes vai citas, jums
vēlamas izklaides noorganizēšanai!
Saudzēsim savu estrādi! Lai mums
ir kur rīkot jaukus atpūtas pasākumus un
lai mums visiem vasaras sezonā ir kur atpūsties!
Cerot uz sapratni, Varakļānu KN vārdā,
Līga
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Latvijai Būt Zaļai
MĪĻŠ PALDIES visiem, visiem,
kas piedalījās talkošanas maratonā
„VARAKĻĀNI – MEŽASTRODI – TILTAGALS”!!! Talkas dienā vairākkārt
izbraucot maršrutu, maz kur varēja
satikt pašus talciniekus, bet iedalītās
teritorijas čakli un klusi nokoptas. Citi
jau ar rīta gaismiņu iznāk talkot, jo
uzskata, ka talkas dienā tas ir pirmais
darbs, kas jāpaveic, pārējos darbiņus
atliekot uz vēlāku.
Man žēl, ka ne visus izdevās satikt, bet dažus kadrus no talkas gribētu atspoguļot:
• „Visjaunākā talkotāju komanda”
• „Visjautrākā kompānija”
• „Ceļazīmes iztaisnošana”
• „Visnopietnākie talkotāji”
Gribētu ierosināt arī citus talkotājus, lietderīgo savienot ar patīkamo, savienoties pašiem un savienot
talkojamos gabalus, kā to pirmajā
gadā ierādīja Silvija ar Mārīti un šogad „Visjautrāko kompāniju” varētu
nominēt arī kā „Vislielāko kompāniju”
jo bija apvienojušies skaitā apm. 10
talkotāju.
Prieku sagādā cilvēku atsaucība
un vēlēšanās paveikt ko vairāk, sirdi aizkustinoši ir mirkļi, kad pirmajā
gadā nākas bezmaz vai pierunāt un
skaidrot, kāpēc ir jātalko, tad nākamajā gadā talcinieks skrien pretī ar
atplestām rokām un stāsta, cik viņš
ir noraizējies par to, vai šogad būs
iespēja atkal talkot, jo nevar sagaidīt,
kad ievedīs talkas maisus.
No talkotājiem tika saņemta 1 sūdzība „nav ko lasīt – viss ir tīrs”. Tas

ir pierādījums tam, ka pamazām
ejam uz mērķi par sakoptu Latviju,
par tīru vidi, kurā paši dzīvojam un
pierādījums tam, ka tauta kļūst kulturālāka.
Pie šīs atkāpes vēlētos uzrunāt
tos, kas vēl aizvien atļaujas izmest
savus atkritumus ceļa malā vai
mežā. Vai tas nebūtu brīnišķigi, ka
talkas dienā aiz jums nebūtu jāvāc
atkritumi, bet talcinieki veltītu laiku
labiekārtošanas darbiem jums, citiem un pašiem par prieku!
Talka kā tāda nav pašmērķis
– svarīgākais ir „veikt talku” cilvēku domāšanā un ikdienas paradumos!
Ar šo Vitas Jaunzemes citātu
vēlreiz visiem saku Lielo PALDIES
un uz tikšanos nākamgad!
Talkas organizatore: Ilze Biksāne

Sakopjam sv. Viktora kapelas apkārtni
Lielajā talkā Varakļānos piedalījās vairāk kā 60 talcinieku, tik sakopta estrādes
un pils apkārtne, savākts apmēram 5 t atkritumu.
Sv. Viktora kapelas apkārtni kopa Varakļānu baznīcas sakopšanas entuziasti
un pensionāru biedrības pārstāvji. Vairāk
kā 20 pašaizliedzīgu sava novada entuziastu darbs vainagojās panākumiem – pilsētiņas skaistākā pērle tika atbrīvota no
atkritumiem, pērnajām lapām un zariem.
Katrs talkas dalībnieks savu iespēju robežās centās pēc labākās sirdsapziņas veikt
savu darbu. Talkā tika ņemti gan grābekļi,
gan cirvji, zāģi un pat lapu pūtējs. Patīkami, ka darbs bija noorganizēts, jo tūlīt arī
atkritumi tika aizvesti. Paspējām arī Jura
dienu nosvinēt.
Raugoties uz apaļo baznīcu un tās fasādi, ar skumjām jāsecina, ka tai jau sen
vajadzīgs kārtīgs remonts, ar steigu jālabo
jumts, jāizgriež liekie koki apkārtnē. Taču

joprojām nav nokārtota īpašuma dokumentācija, lai gan kapela ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Kavēties nedrīkst!

Mēs esam atbildīgi par savām un pilsētiņas vērtībām!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Ar šodienas pieskārienu
Šodiena ar skrejošajiem dzīves mirkļiem (vai kādam ir arī tādas dienas, kuras
neskrien, bet velkas?) Jā, ir taču katram arī
pelēcīgas dienas, kas gadu nastā tomēr
kopā sienas... No tām pelēcīgajām taču
veidojas tā NASTA!? Lai „nasta” nenospiestu plecus, cilvēka dzīves ritumā jābūt
arī fiziskai un garīgai atpūtai. Pavasara diena gadu baro, tāda ir senču atziņa. Lauku
ļaudīm „pilnas rokas darba”, „darbs dzen
darbu”! Sēšana, stādīšana, arī zāles appļaušana mauriņos, grāvmalēs un kur tik
vien vēlams, lai apkārtne būtu sakoptāka.
Jo dari, jo darbs aug augumā! Fiziski pagurstam, organisms (intuīcija) signalizē, ka
ir jāpamaina stāvoklis, vajadzīga relaksācija – atpūta. Ja pats nepratīsies, KOSMOSS
parūpēsies! Kosmoss jeb Visums, tajā ik
mirkli ierakstām savas domas un darbus,
savus pārdzīvojumus: dusmas, naidu,
prieku, mīlestību. Emocijas virmo gaisā un
sasummē mūsu dzīves apstākļus! Te atkal
jāaizdomājas par senču atziņām: darbs
devējam atdodas, ko sēsi, to pļausi, kas
otram bedri rok, pats iekrīt, cita acīs smilgu
redz, savā baļķi neredz. Šie senču krātie
domu graudi ir no seno laiku Dzīves skolas
grāmatas un joprojām ļoti aktuāli. Dabas
grāmatā daudz ko var saredzēt, mācīties!
Pavasara lappusēs tik daudz skaista, mainīga ko redzēt, baudīt. Tu tieci aicināts būt
tajā visā iekšā, strādāt, līdzdarboties, vairot skaisto, derīgo sev, līdzcilvēkiem. Ātri
veras šīs lappuses! Jā! Bet ātri pildās arī
atziņu pūrs, kļūstam iekšēji bagātāki, pieredzējušāki, gudrāki, smeļoties no savām
šī brīža „mācībgrāmatām” jeb garīgās literatūras.
Citi laiki, citi tikumi? Viss plūst un
mainās, arī atziņas. „Ātrāk brauksi, tālāk
tiksi?!” Ja braucējam galvā SAPRĀTS, jā,
bet cik bieži šodien vērojam, ka NEPRĀTS
ar motto:” Man vienalga viss!” pārņēmis
jauniešu prātus. Neprāši apdraud līdzcilvēkus, negatīvs piemērs bērniem, (arī
internetā saskatās, kur, ai, cik smieklīgi
un jautri triki, ka katram uzreiz kāre kļūt
par „varoni”!), riskē ar savu veselību, dzīvību, rezultātā iedragā arī savu tuvinieku
veselību (neatgriezeniski!). Šīs kļūdas nav
izlabojamas, vienīgi – nedaudzi no tām
mācās!

Policijas informācija
04.04. Varakļānu pag., „Smilšukalns”, no savas dzīves izgājusi pils. G.V.
un viņas atrašanās vieta līdz šim brīdim
nav zināma.
06.04. Varakļānos, pa Kosmonautu
ielu, pils. E.P. vadīja velosipēdu būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2.02 promiles alkohola.
07.04. Varakļānos, Pils ielā 7D, no

Straujā tempā pa dzīvi pārvietojoties no dienas dienā, bieži
piemirstam to ļoti svarīgo (atslēgas
vārdu?) – PALDIES! Šim vārdam, tāpat kā lūgšanai (arī domai), ir jaiziet
no sirds, dziļi izjūtot – kam, par ko!
Visumam taču jāsaprot katra vārda
jēga, kam un kādu atbildi sūtīt. Pateicības vārdiem ir visaptveroša loma: sev,
katrai ķermeņa daļai, šūniņai (esam taču
dievišķais gars cilvēka veidolā, kas uz šīs
planētas iegūst pieredzi!), visam un visiem
jāpateicas par mācību šai dzīves skolā,
saulei, lietum, debesīm, zemei, vējam, kokiem utt. Mācāmies arī no neveiksmēm un
veiksmēm.
Mazliet aizkavējies (sveicot avīzītes
jubilejā!) mans PALDIES „Varakļõnīša” redaktorei Ainai Jaunzemei par izturību, par
avīzīti, kura sniedz bagātīgu, regulāru informāciju par dzīvi mūsu novadā u.c. Paldies interesanto reportāžu gatavotājiem,
ļoti patīk raksti par cilvēku likteņgaitām (R.
Liuke u.c.). „Varakļõnītī” patika rubrika veltīta skolas jubilejai „Mans skolas laiks”. Tā
varētu turpināties kā īsinformācijas par novadnieku likteņgaitām. Redaktore jau viena nevar „šo vezumu izvilkt”, vien skubināt
pašus absolventus dalīties pieredzē. Lai arī
nākamajos gados izturība, lai ienāk jauni
rakstītāji, jaunas idejas, bet vecās, labās
tradīcijas jātur godā! Lobs loba namaitoj!
Gadusimtos mūsu tautu ir uzturējis senču garaspēks, dzīvesgudrības, garīgums.

Jau sākam pamazām atjēgties, ka par dziļi
esam ieslīkuši vispasaulīgajos „labumos”,
raujamies prom no savas Likteņzemes,
cenšamies valodā, kultūrā ieviest mūsu
mentalitātei svešo! Mums sava zemīte vairs
nav svētums, mēs pārdodamies, kļūstam
pērkami, triecamies pēc svešām modēm,
kļūstot arvien nedabiskāki. Tas tāpēc, ka
esam kļuvuši pārticīgāki, bet iegūtos līdzekļus neprotam taupīt, sakrāt, ieguldīt
savas dzimtās zemes kultūrvērtībās. Atkal
man prātā teiciens no senču gudrības: kas
viegli nāk, tas viegli aiziet! Dzīve ir jadzīvo
Gudri!
Mans PALDIES manas Murmastienes
čaklajiem, jaukajiem cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi rūpējas par apkārtnes sakopšanu, čaklajiem Martas birzes sakopšanas
talciniekiem, arī Lūgšanu namiņa apkārtne
un citi objekti šopavasar ir ieguvuši jaunu,
baudāmāku skatījumu.
Paldies visiem novadniekiem, lai
smaids un optimisms Jūs vada ikdienas
gaitās! Iesim dabā un dzīvē ar LŪDZU un
PALDIES!
Valērija S.

veikala „Elvis” telpām, pils. I.R. nozaga 1
litra degvīna pudeli.
09.04. Varakļānos, Pils ielā 24, noticis
konflikts starp pils. I.G. un E.Z.
12.04. Varakļānos, Vaivaru ielā 3, dega
kūla.
17.04. Varakļānu pag., „Leperi”, veicot
zemes apstrādes darbus, atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
18.04. Varakļānos, uz Rīgas ielas, pils.
A.H. nozaudējis dokumentus uz sava vārda.

18.04. Varakļānos, uz pils. A.H. vārda
noformēti vairāki kredīti.
23.04. Varakļānu pag., „Vanagi”, īssavienojuma rezultātā, aizdedzies elektrosadales skapis.
25.04. Varakļānu pag., „Mazie Leimaņi”, aizdegusies a/m Mitsubishi.
26.04. Konstatēts, ka Varakļānos, 1
Maija laukumā 6, apzagta pils. A.G. piederošā māja.
M. Lindāns
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ARHITEKTAM VINČENCO MACOTI – 260
(1756–1798)

Arhitekts Vinčenco Macoti (Vincenzo Mazotti) dzimis Romā 1756. gada
1. maijā, mācījies Mākslas akadēmijā.
Informāciju par Macoti var atrast Borha vēstulēs karalim, kurās viņš raksta,
ka Macoti ir rakstnieka un kolekcionāra
Frančesco Scipione, Marchese di Maffei
( 1675-1755) radinieks un arī tuvs draugs,
Maltas ordeņa bruņinieks, Polijas karaļa
Stanislava II Poņatovska padomdevējs.
Polijas karalis bija liels mākslas un zinātnes mecenāts, tāpēc aicināja no daudzām valstīm gleznotājus, tēlniekus un
arhitektus, lai Varšavā celtu skaistas pilis
rokoko un klasicisma stilā.
Itāļu arhitekts un dārzu mākslinieks
Vinčenco Macoti darbojies Varakļānos
18. gs. otrajā pusē kā grāfa M. J. fon
der Borha celtņu projektētājs. Grāfs M.
Borhs bija visa projekta ideoloģiskais
autors. Macoti uzdevums bija izdomāt
paviljonu arhitektūru.
Grāfs Borhs algoja itāļu arhitektu
Vinčenco Macoti, kuru bija pirms 1783.
gada jūlija sastapis Varšavā un ataicinājis uz Varakļāniem, kur itālis nosusināja
purvāju, sagatavoja zemi un uzbūvēja
Varakļānu muižas pili (1783–1789). Pils
ir iegarenas taisnstūra formas, simts
metrus gara un sastāv no trīs fasādēm
ar vienstāvu, divstāvu un trīsstāvu jomu,
ko kādreiz vainagojis tornis. Dienvidu fasādes pusē ir trīs dekoratīvas ieejas, bet
ziemeļu pusē – četru kolonu portiks ar
izeju uz dārzu. Ēkas D fasādi rotā metālā veidoti vārdi, kas ir bijusi grāfu Borhu
devīze jau 18. gadsimtā – „Virtute duce
– Deo favente – Comite fortuna” (Tikuma
vadīti, Dieva labvēlībā, Laimei līdznākot).
Savukārt uz Z fasādes rakstīts „Inhuatum
1783 – 1789 Finitum” (iesākta 1783 –
1789 pabeigta).
Paralēli pils celtniecībai, balstīdamies uz grāfa Borha idejām, V. Macoti
projektējis un veidojis romantiskā stila
ainavu parku un saimniecības ēkas. Vēlāk, parka skaistuma iedvesmots, grāfs
M. Borhs 1795. gadā uzrakstījis poēmu
franču valodā „Varakļānu sentimentālais
dārzs”.
Arhitekta nopelns ir tas, ka viņš jau
18. gadsimtā ar savām arhitektūras formām iezīmēja Varakļānu izskatu. Par nelielu celtniecības šedevru tiek uzskatīta
Sv. Viktora kapela. Tā iecerēta kā Borhu
dzimtas ģimenes baznīca un atdusas
vieta. Projektu izstrādājis arhitekts Vinčenco Macoti, bet tā uzcelta pēc viņa
nāves 1814. gadā. Celtniecība notika M.
Borha dzīvesbiedres, grāfienes Eleonoras Borhas valdīšanas laikā. Būves ap-

jomi ļoti vienkārši, atgādinot cilindru ar
tajā iegremdētu lodi. Jumta kupola puslode atkārto debess velves ritmu. Vieglā
portika piebūve ar kāpnēm, četrām kolonnām un jumtiņu līdzsvaro celtnes kopējo, nedaudz smagnējo raksturu. Virs
kupola krusts ar Kristus monogrammu.
Kapelas interjerā ir atradies altāris ar Sv.
Viktora relikvijām, relikvijas no Romas
atveduši Borhu katoļu misionāri un glabājuši tās Varakļānu muižas pils kapelā,
bet 1814. gadā tās svinīgi pārnestas uz
Sv. Viktora kapelu. Tā pēc uzcelšanas ir
kalpojusi kā Varakļānu katoļu draudzes
baznīca, jo uz to brīdi citas katoļu baznīcas nav bijis. Celtne nav īpaši liela un
svētku laikā tā nav spējusi uzņemt visus
katoļticīgos, tāpēc tautā saglabājies nostāsts, ka, grāfienei Eleonorai Borhai
ierodoties kapelā, vietas pieticis kā tikai
viņas svītai un viņai pašai pa vidu grozīties, tāpēc dievlūdzēji sačukstējušies:
„Saspiedīsim grāfieni, lai tā ātrāk ceļ jaunu lielo baznīcu”. Vēlāk kapela kalpojusi
kā Borhu dzimtas mauzolejs. Sv. Viktora
kapelas pagrabtelpās (kriptā) atdusas
grāfs M. Borhs, viņa sieva Eleonora,
vecākais dēls Karols Borhs, viņa sieva
Luīze un dēls Anatolijs.
Nav šaubu, ka dievlūdzējiem tie bija
lieli svētki, kad 1854. gada 23. oktobrī
durvis vēra jaunā Debesīs Uzņemtās
Jaunavas Marijas godam iesvētītā Romas katoļu baznīca. No 1843. līdz 1854.
gadam noritēja baznīcas celtniecības
darbi, kurus vadīja arhitekts Vītols. Baznīca uzcelta, atkāpjoties no sākotnējā
Vinčenco Macoti projekta (samazinātā
mērogā). No tā ir cietis baznīcas ārējais
un iekšējais izskats. Baznīcai ir neparasti
daudz ieeju – 5. Pie visām ir samērā augstas granīta kāpnes ar ērtu platformas
ieeju. Baznīcu no ārpuses rotā 2 masīvi
torņi un 6 baltās portika kolonas.
Plašajā telpā (garums 42 m, platums 28 m, augstums 10 m) pārsteidz
bagātīgā gaismas plūsma no lielajiem,
baznīcām neparasti zemu izvietotajiem
logiem. Griestu daļas izgaismošanai
paredzēti mazāki lunetveida logi sienas
augšpusē.
Arhitekts, būdams sava aroda meistars, jau pa gabalu ievērojis vismazākās
novirzes un kļūmes no plāna, ka tūlīt pat
noskaitījis darāmo, lai visu izlabotu. Klīst
nostāsti, ka arhitekts Macoti bijis brīvdomātājs, tāpēc sanācis naidā ar garīdzniecību un palicis bīstami palikt Romā.
Macoti ieradies Varakļānos 27 gadu
vecumā, te darbojies 15 gadus līdz sava
mūža beigām 1798. gada 25. maijā 42

gadu vecumā. Nav zināms iemesls viņa
agrajai nāvei. Saskaņā ar rakstītām ziņām, Macoti apglabāts Varakļānu vecajos katoļu kapos. Ir dzirdēti nostāsti,
ka ļaudis atcerējušies redzētu pie kāda
koka piestiprinātu plāksni ar arhitekta
kapa vietas norādījumu. Pieļaujama arī
iespēja, ka arhitekta mirstīgās atliekas
pārapbedītas Sv. Viktora kapelas kriptā, jo senas izpētes rezultātā zem grīdas līmeņa konstatēti vairāki apbedījumi. Tā liek domāt arī ieraksts M. Borha
testamentā: „manas mirstīgās atliekas
novietot katoļu kapsētā blakus manam
draugam Mazotti. Kad būs uzcelta kapliča, pārnest uz to un iemūrēt velvē, kas
apkalta ar akmeņiem”.
Viens Arhitekta V. Macoti piemineklis atradās muižas parka ziemeļrietumu
stūrī – tas bija melna marmora slīpēts
paralelograms, uz kura pamatnes atradies garš, pateicības pilns uzraksts
arhitektam. Rakstītos vēstures avotos
teikts, ka šo pieminekli uzstādījis pēc
Mihaela Borha lūguma viņa dēls, turpmākais pils mantinieks, Karols Borhs no
Itālijas atvestā marmora atskaldījumiem,
kas radušies izgatavojot baznīcas sānu
altārus.
Varakļānu muižas parkā Kažavas
upītes krastā jau gadsimtiem guļ ievērojams akmens, ko mēs mēdzam saukt
par “Mīlestības akmeni”, kas it kā saistīts
ar grāfa meitas Jadvigas un viņas mīļotā
dārznieka traģisko mīlestību. Tā garums
3,8 m, platums 2,1 m, augstums 1,8 m.
Tas sašķēlies divās daļās – virszemē atrodas 1/4daļa akmens. Tā lielākā plakne
attiecībā pret sauli pavērsta tādā leņķī,
lai latīniskais uzraksts gaismēnu kritumā
reljefi izceltos. Virsmā iekaltais latīniskais uzraksts „Amicitiae et virtuti memoria et gratitudo 1798 Anno” (Draudzībai
un vīrišķībai, piemiņa un pateicība 1798
gads). Iedziļinoties hronikas datos, mēs
uzzinām, ka šajā gadā ir miris arhitekts.
Akmens uzstādīts un iekalums veikts
grāfa Mihaela Borha laikā, tā godinot
sava drauga, arhitekta piemiņu un izsakot atzinību par viņa uzņēmību, neatlaidību realizējot pils un parka celtniecību.
„Svētā un mūžīgā Vincenzo Mazotti piemiņā, kurš dzimis Romā, cēlies no godājamas ģimenes, bijis ar cēlu raksturu,
Polijas karaļa tieslietu padomdevējs,
galma pārvaldnieks, izcils būvnieks, izglītots dažādās zinātnēs, dārzkopībā un
lauksaimniecībā, apbrīnojami tikumīgs
cilvēks, labākais no visiem draugiem,
kurš pierādījis savu draudzību divdesmit gadu garumā, izrādot viņam cieņu,
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viņi uzstādīja šo pieminekli kā pateicības
simbolu par izveidoto dārzu, kurš tika radīts uz purva.”
Savas celtnes un ansambļus arhitekts projektējis un īstenojis klasicisma
stilā. Macoti bija klasicisma stila celmlauzis ne tikai Latgalē, bet arī viens no
pirmajiem šī stila ieviesējiem Latvijas arhitektūrā.
6. maija vakarā Varakļānu pilī pulcēP. Ornicāns
Pie Mazotti kapa
Guļ arhitekts no senās Romas,
Kas atdevis mums savas domas
Parku ierīkojis, pili cēlis
Līdz liktens viņam kapakmeni vēlis.
Pats grāfs tam pieminekli cēlis,
Zaļš maurs ir kādreiz apkārt zēlis.
Jau sen kā viss te drupās grauts
Un piemineklis projām rauts.
Nu kapa vietu kājas min.
Kas guļ te - retais to vēl zin,
Bet viņa darba augļus jūtam,
Kad dažreiz mēs pēc dienām grūtām
Viņa parkā spēkus smeļam,
Gaišu rītdienu sev ceļam.
Parks – mūža darbs, kas bijis veikts.
Parks – paša piemineklis celts,
Kas stāv un stāvēs mūžu mūžos,
Kur vēji skrienot kokos žūžos.

jāmies, lai piedalītos arhitekta Vinčenco Macoti 260 gadu atceres pasākumā. Muzeja
vadītāja T. Korsaka iepazīstināja klātesošos ar V. Macoti dzīves gājumu, viņa ieguldījumu Varakļānu kultūrvēsturē. Pasākumu kuplināja Krustpils katoļu draudzes jauktais
koris Anitas Gavares vadībā (koncertmeistare Agnija Strūberga), dziesmas skanēja
itāļu un latviešu valodā. Vakara gaitā pils kapelā priesteris Viktors Naglis noturēja
aizlūgumu. Noslēgumā ar iedegtām lāpām un svecītēm devāmies pie Mīlestības akmens, kur nolikām svecītes arhitekta V. Macoti piemiņai.
Paldies priesterim Viktoram Naglim par atbalstu pasākuma rīkošanā.

„Spēka zīmes” Varakļānu pilī
Katrs cilvēks ir vērtība, katram ir savs
talants, savas dotības un sava vieta sabiedrībā – tā teikusi Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Arī Madonas tuvumā jau vairākus
gadus notiek pasākums, kas izceļ mūsu
skolēnu talantus. Pasākums, kas pulcē
skolēnus un skolotājus no Madonas, Ērgļu, Lubānas, Cesvaines, Varakļānu novadu skolām. Pasākums, kas maina savu
norises vietu – 2014. gadā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, 2015.
gadā- Lubānas vēsturisko liecību un izstāžu zālē, 2016. gadā– Varakļānu pilī.
Šogad skolēnu mājturības darbu neklātienes konkurss – izstāde „Spēka zīmes” no 14. marta līdz 29. aprīlim notika
Varakļānu pilī. Tajā piedalījās 19 starpnovadu skolu (Madonas 1. vidusskolas, Madonas 2. vidusskolas, Ērgļu vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Varakļānu vidusskolas,
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Barkavas
pamatskolas, Bērzaunes pamatskolas, Degumnieku pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Kusas pamatskolas, Liezēres pamatskolas, Mārcienas pamatskolas, Meirā-

nu O. Kalpaka pamatskolas, Murmastienes
pamatskolas, Praulienas pamatskolas,
Sausnējas pamatskolas, Stirnienes pamatskolas, Dzelzavas speciālās internātskolas)
107 skolēnu darbi. Skolēnus ieinteresējuši,
atbalstījuši 30 skolotāji.

29. aprīļa rītā Varakļānu virzienā devās
vairāki autobusi, lai nogādātu skolēnus un
skolotājus, arī citus interesentus uz konkursa „Spēka zīmes” noslēguma pasākumu. Tur skolēnus un skolotājus laipni saTurpinājums 10. lpp.
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Turpinājums no 9. lpp.

gaidīja pils dāmas – Terese Korsaka, Līga
Osipova, Ilze Marinska, Modra Vilkauša.
Bija aplūkojama izstāde, skanēja apsveikuma dziesmas, skanēja pateicības vārdi,
tika piedāvāta ekskursija pa grāfa Borha
pili, skolēni un skolotāji izmēģināja savus
spēkus skrejriteņu stūrēšanā un loka šaušanā, tika sarūpēts arī cienasts.
Neatkarīgā žūrija M. Vilkauša, I. Marinska, L. Osipova. T. Korsaka, rūpīgi izvērtējot skolēnu darbus, izteica atzinību oriģinālāko darbu autoriem un viņu skolotājiem
– Anetei Vorslovai (skol. Sandra Kukāne,
Kalsnavas pamatskola), Zandai Paulovai
(skol. Vija Puriča, Liezēres pamatskola),
Samantai Elizabetei Golubcovai (skol. Lolita Briška, Varakļānu vidusskola), Melānijai
Šmitei un Gunai Kalniņai (skol. Ilze Eņģe,
Ērgļu vidusskola), Agrim Mārtiņam Caunem (skol. Andris Jansons, Kusas pamatskola), Edvardam Mālniekam (skol. Jānis
Mālnieks, Varakļānu vidusskola).
Izstādes noslēguma pasākums noritē-

ja brīvā, omulīgā gaisotnē. Skolēniem patika, skolotāji izjuta gandarījumu un kopā
būšanas prieku. Uz tikšanos nākošā gada
konkursā!

Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas,
Varakļānu novadu mājturības un
tehnoloģiju skolotāju apvienības vadītāja
I. Markova

Maija dziedājumi Murmastienē-2016
Jau gandrīz 200 gadu klusos maija
vakaros Latgales ceļmalu krusti pārvēršas par mazām baznīciņām, kur cilvēki
nāk lūgties. Maija mēnesis katoļu tradīcijās tiek veltīts Dievmātes godam jau no
1750. gada Romā. 19. gadsimtā maija
dievkalpojumi ienāk visā Eiropā ar centrālo elementu – Marijas dziesmām. Arī Murmastienē kopj šo tradīciju (no 1993. gada
jaunuzceltajā Lūgšanu namiņā). Šogad
aprīļa beigās valdīja darbīgs nemiers pie
namiņa, jo kļuva zināms, ka 1.maijā Barkavas Sv. Staņislava draudzes priesteris
Viktors Petrovskis turēs Svēto Misi mūsu
krucifiksa namiņā.
Ja brauc ciemiņi, tas nozīmē, ka
jāsakopj māja. Atsaucība no pagasta
ļaudīm bija neticami liela. Protams, ka
neiztika bez pašvaldības palīdzības. Tika
veikti steidzamie remontdarbi, pielabotas
vecās un iekārtotas jaunas puķudobes,
pirktas un stādītas puķes, uzposta iekštelpa. Rezultāts skaists. Atliek tikai turpināt iesākto. Ikvienu pārņēma svētdienīgas sajūtas par padarīto.
Pirmā maija pēcpusdienā krucifikss
pārpildīts! Sv. Mise noritēja ļoti sirsnīgā
atmosfērā. Līdz sirds dziļumam aizkustināja katrs priestera teiktais vārds par Dieva žēlastību, par Jaunavas Marijas nopelniem cilvēces dzīvē, kura mums dāvājusi
Jēzu Kristu.
Šajā gadā sevišķu uzmanību baznīca velta Rožukroņa skaitīšanai katrai
dienai, Dievmātes litanijai, stundu ilgai
dziedāšanai, „značku” vilkšanai. (Vārds
„značka” ir poļu izcelsmes.Tā ir taisnstūra
zīmīte sarkanā vai zilā krāsā ar numuru,
kurš norāda uz uzdevumu, kas ir jāizpilda

attiecīgajā laikā).
Sirsnīgs paldies mūsu ilggadīgajām un jaunajām dziedātājām ar brīnišķīgām balsīm, ērģelniecei Teresijai un sevišķi priesterim Viktoram Petrovskim, visiem atbalstītājiem, organizatoriem, darba darītājiem un Sv. Mises dalībniekiem.
Maija dziedājumiem – šai dvēseliski skaistajai tradīcijai jāpastāv.
Ar Dieva svētību – A. Grudule
Līvijas Zepas, Murmastienes Lūgšanu namiņa uzraudzes un murmastieniešu,
visu, kuriem rūp dvēseliskās norises namiņā un ap to
PATEICĪBA
Barkavas draudzes prāvestam Viktoram Petrovskim, ērģelniecei Teresijai Pelšai, par atbalstu Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Mozgam, pagasta strādniekiem – Sarmītei Zīrakai, Ivanam Popadjukam, Kārlim Caunem u.c.,
visiem dziedātājiem, visiem, kuri pagodināja Dievmātes lūgšanu mēneša atklāšanu!
Paldies ziedotājiem un atbalstītājiem: Birutai Grudulei, Marijai Naglei, Dainai Pelšai,
Leontīnai Graubei, Helēnai Grudulei, Veronikai Špurai, Brigitai Bārbalei, Emīlijai Loginai, Antonijai Grudulei, Emīlijai Skurulei, Antonijai Grudulei, Valērijai Solzemniecei, Mārītei Miškai, Valērijai Pizičai, veikalam „Melita-96”, Rūtai no Cesvaines.
L a i D i e v a s v ē t ī b a v i s i e m!
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4. maija svētki Varakļānos
4. maijs ir īpaša diena mūsu – latviešu
tautai, tā ir diena, kad mēs vēlreiz iestājāmies par savu valsti, savu zemi, savu valodu un savu brīvību. Par to, lai mēs drīkstam domāt, drīkstam būt saimnieki savā
zemē, drīkstam svinēt arī savus svētkus.
Lai popularizētu ģimenes tradīcijas,
stiprinātu latviešu nacionālo identitāti un
piederību savai tautai, valstij un novadam,
atsaucoties uz Kultūras Ministrijas un Latvijas simtgades biroja aicinājumu, 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, arī Varakļānu KN aicināja
visus novada iedzīvotājus un viesus kopā
ar saviem tuvajiem svinēt „Baltā galdauta
svētkus”, kuri šogad mūsu novadā tika
apvienoti ar „Karotīšu svētkiem”.
„Karotīšu svētki” Varakļānu novadā
jau ir kļuvuši par skaistu tradīciju, kad tiek
godinātas jaunās ģimenes un aizvadītajā
gadā mūsu novadā dzimušie mazuļi, kuri
saņem dāvanā īpašu sudraba karotīti ar
speciālu gravējumu un novada simboliku,
kas vienmēr viņiem atgādinās par savu
dzimto novadu.
Pasākuma gaitā tika ne tikai dziedāts,
dejots un sumināti paši jaunākie novada
iedzīvotāji un viņu ģimenes, bet arī visi
klātesošie tika aicināti pie kopējā saimes
galda uz kopēju cienastu. Pasākuma izskaņā tā apmeklētāji varēja noskatīties
Aivara Freimaņa dokumentālo filmu „Dzintara latvietis 87“, kā arī studijas – Animācijas Brigāde – multfilmiņu „Latvietis“.
Sirsnīgs paldies visiem kas piedalījās
šo svētku rīkošanā, paldies, par atbalstu
novada pašvaldībai un visiem koncerta
dalībniekiem – Murmastienes un Varakļānu dejotājiem un viņu vadītājām Vijai Pelšai un Mārītei Kančai; mazajiem dziedātājiem – Rūtai, Samantai Tīnai, Laurai Marijai,
Sofijai un viņu skolotājām Teresijai Pelšai,
Līvai Kančai un Sintijai Veipai; klarnetistei
Diānai Pelšai, kā arī mazajiem uzveduma
dalībniekiem – Karīnai, Raivim, Rinaldam;
pasākuma vadītājiem – Līvai un Alvim un
īpašs paldies Ikaunieku ģimenei.
Ar šo pasākumu aizsākās Varakļānu
novada svētku mēnesis. Visa mēneša
garumā, katru nedēļas nogali, kādā no
novada pagastiem norisināsies daudz
un dažādi interesanti pasākumi. Novada svētku kulminācija un noslēgums būs
Varakļānos 28. maijā, kas aizsāksies ar
tradicionālo velobraucienu, amatnieku
un mājražotāju tirdziņu un turpināsies ar
vakara koncertprogrammu Varakļānu estrādē.
Uz tikšanos VARAKĻĀNU NOVADA
SVĒTKOS 2016!
www.varaklani.lv
Varakļānu KN direktora p.i.
Līga Rubīne
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Līnijdejotāju karnevāls
Ladužos
Ir Vasarsvētki, viss zied un zaļo, smaržo kastaņu cēlās sveces, z/s „ Laduži” diena rit savu ierasto gaitu. Tikko pabeigta rīta
slaukšana un govju barošana, saimnieks
Aldis kopā ar dēlu Kārli steidz iekavētos
sēšanas darbus, saimniece Inese cep tradicionālās svētdienas plānās pankūkas.
Tad nu neliels laiciņš atpūtai un sarunai.
Z/S „ Laduži” ganāmpulkā ir 230 slaucamas govis ar vidējo izslaukumu 10044
kg, lai palielinātu ganāmpulku, sākumā
govis pirktas Latvijā, vēlāk vestas no Vācijas un Holandes. Sākotnēji bijis plāns
ganāmpulku palielināt un būvēt jaunu
novietni, taču pagaidām zemā piena cena
šos plānus ir apturējusi. Lai iegūtu tādus
izslaukumus, govis nepieciešams kvalitatīvi barot, tāpēc saimniecībā tiek audzēta
kukurūza 70 ha platībā. Pagājušajā gadā
tā izaugusi virs 4 m, un bērni tur labprāt
spēlējuši paslēpes. Pakāpeniski tiek attīstīta arī graudkopība, tagad govīm izbaro
savus graudus, savas pupas. Govis labprāt ēd arī salmus, ko vien iespējams, izaudzē paši, jo ganāmpulkam ik dienu vajadzīga viena tonna graudu. Pienu realizē
ar SIA „Piena partneri” starpniecību – dienā vairāk kā 10 tonnas piena. Ieejot fermā,
šķiet neierasti, ka te viss tik kluss un mierīgs. Govis nesteidzīgi ēd barību, atsevišķi
pakaišos dzīvo govis pirms atnešanās. Teliņu aprūpe uzticēta barošanas robotam.
Barības devu nolasa no respondera, kas
teļam kaklā. Tas ļauj katram teļam izsniegt
atbilstošu daudzumu barības. Barošanas
robota iestatījumus programmē meita Agnese. Lai atvieglotu darbu fermā, darbojas
arī mēslu robots. Un tā paiet diena no dienas rūpēs par saimniecību.
Un pa vidu ir bērni – Māra, Ilze, Emīls,
Kārlis, Paula, Agnese. Mamma Inese stāsta, ka bērni dara visus darbus, aktīvi iesaistās visos pasākumos un talkās, ravē
un laista dārzu, brauc ar traktoru. Visa ģimene kopā dodas dažādos izbraucienos
gan tepat pa Latviju, gan kaimiņzemēs.
Labprāt dodas uz dažādiem festivāliem,
regulāri apmeklē izrādes un koncertus
„Gorā”, ģimene iecienījusi aktīvās pastaigas, ziemā pa purvu līdz Lubāna ezeram,
bijuši Mindauga salā. Šovasar ieplānots
ceļojums uz Liepāju, jau nopirktas biļetes
uz „Prāta vētras” koncertu. Ir tik daudz
skaistu vietu tepat apkārtnē, kāpēc neapskatīt tās! Arī svētkus labprāt ģimene
svin dažādos izbraucienos. Vecāki aktīvi
atbalsta bērnu mācības un piedalīšanos
ārpusstundu nodarbībās. Bērni dejo un
dzied, tad obligāti ir arī viņu koncertu apmeklējumi. Inese ir Rīgas meitene, taču
allaž sapņojusi par savu saimniecību un
lielu ģimeni. Tas ir piepildījies! Neatsvera-

Ilze, Emīls Māra, mamma Inese, stāv Agnese, Paula, tētis Aldis un
dēls Kārlis sēj graudus.

Govju fermā.

Ladužu mājas.
mi palīgi ir abas Omes – Lielā un Mazā (tā
stāstīja Ilze).
Ladužu māju apkārtne ir neatkārtojama savā vienreizībā. Rītos un vakaros
te var klausīties daudzbalsīgo putnu kori,
pagalmā nereti iemaldās zaķu bērni, pie
fermas bailīgi joņo lapsiņa, pavasarī esot
redzēts arī lācis, bet purvā dzirdama vilku
gaudošana. Māju nosaukums saglabājies
no tās cēlāja – ungāru izcelsmes puiša,

kurš apprecējis vietējo meiteni, pēc brīvlaišanas te ieguvis zemi un iekopis saimniecību, tas vēl tālajos Borha laikos. Šajā
māja bija arī slavenā Lielstrodu skola, kur
pirmās grāmatu gudrības ieguvuši daudzi
izcili novadnieki.
Lai izdodas viss iecerētais un ieplānotais!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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STĒRNĪNES DRAUDZĒ
Par papildinājumu ziedojumiem
ērģeļu un apskaņošanas sistēmai
Varakļānu baznīcai pateicamies
Agnesei Brokai, Inesei Urkai ar
ģimeni, Jānim Vēveram.
Stērnīnes draudzē
22. maijā sv. Trejadeibas svātki, sv.
Mise 13.00
26. maijā sv. Mise 13.00
29. maijā sv. Mise 13.00. procesija
ar četrim oltorim, bārnu i lauku zōļu
svēteišona
5. jūnijā sv. Mise 13.00
12. junijā sv. Ontona svātki, sv. Mise
13.00 un procesija

SIA „JILLS” veikalā

„ B Ū V M AT E R I Ā L I ”
1. maija laukums 3, Varakļāni

Būvmateriāli, santehnika,
saimniecības preces

* Reģipsis 1,20 x 2,60
no 5,60 euro/loksne
* Gāzbetons Roclite
no 51,00 euro/m3
* Cements M500 Brocēni no 4,70 euro/maiss
* Akmens vate
no 14,00 euro/paka

Rokas elektroinstrumenti

* Metabo, DWT, Bosch, Skil, Large un citi.

Dārza, meža un parku tehnika

* Husqvarna, Mcculloch, Jonsered un citi.
* Ķēdes zāģiem, ķēzu asināšana, kniedēšana.
* Rezerves daļas, remonts, apkope.

Mototehnika uz pasūtījumu

* Motorolleri, mopēdi, kvadrocikli, skūteri un cits.

Jauns velosipēdu pievedums

* bērniem, pusaudžiem, sievietēm, vīriešiem,
* pilsētas, MTB, pludmales, saliekami un citi,
* velo piederumi
* velo–moto remonts, rezerves daļas, apkope.

Preču pasūtīšana,
piegāde, transporta
pakalpojumi.

Tālrunis
uzziņai un
remontam
29906990

A K C I J A
Līdz 30. jūnijam

dārza tehnikas iegādei līzingā
samazināta procenta likme.

Mīļi aicinām!
27. maijā 19.00 Stirnienes baznīcā
ieskandināsim novada svētkus ar īpašu
koncertu – savā diplomeksāmenā dievnamā dziedās Ilze Grēvele – Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras doc. A.Rūrānes
klases studente. Koncertā būs iespēja
dzirdēt skaistākās baroka mūzikas pērles, ko komponējuši ne tikai klausītājiem
labi zināmie komponisti G.F.Hendelis un
J.S.Bahs, bet arī pavisam nezināmus
D.Mazzochi un L. Rossi darbus diviem
soprāniem. Kopā ar Ilzi uzstāsies Baltijā
vienīgā baroka orķestra Collegium Musicum Riga solisti un diriģents Māris Kupčs,
kuri baroka mūziku atskaņo tikai un vienīgi uz vēsturiskajiem instrumentiem (baroka vijole, baroka čells, klavesīns u.c.).
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“Skola ir vienīgā vieta uz pasaules,
Kurā gaišais atmiņu zvans
Vieno paaudzes un skan cauri laikam un mūsu sirdīm”
Skola – tās ir mūsu otrās mājas, tā ir
mūsu dārgumu lāde, no kuras mēs varam
izcelt pasaules lielākās bagātības – intelektu, labsirdību, patriotismu, dzīvesprieku, mērķtiecību, draudzību un vēl daudz
citu vērtīgu lietu –, kas dara mūs stiprus un
bagātus.
Šis pavasaris mūsu ikdienu krāso
svētku noskaņās, jo Varakļānu vidusskolai
aprit 95 gadi.
Šovakar ir īstais laiks pārdomāt, ko
katram no mums nozīmē Varakļānu vidusskola, atcerēties, cik daudz patiesu atklāsmes un gandarījuma mirkļu tajā pavadīts.
Rainis ir teicis: „Kas darbu dara, tas
klusē, un darbs par viņu runā.”
Kas jauns un ievērības cienīgs noticis šajā laikā, kad izglītības jomā ienācis
aktīvs pārmaiņu process un jaunu ideju
meklējumi? Kādi darbi vēstī par Varakļānu
vidusskolu kā izglītības un audzināšanas
iestādi?
Pirmais un galvenais uzdevums mācību darbā ir sniegt kvalitatīvu izglītību un
praktiskas dzīvesprasmes, to apliecina
skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos
un centralizētajos eksāmenos, kas gadu
no gada ir procentuāli augstāki kā vidēji
valstī.
Mēs lepojamies ar saviem daudzskaitlīgajiem absolventiem, kuri turpina tālākizglītību augstskolās, koledžās, tehnikumos,
kursos, apgūstot visdažādākās profesijas,
kuri godprātīgi strādā, rada darbavietas,
iekopj saimniecības un rūpējas par ģimenes, novada, valsts labklājību.
Daudziem interese par dažādiem mācību priekšmetiem raksturīga jau skolas
gados, tāpēc tiek gūti panākumi daudzās
Madonas starpnovadu un reģiona olimpiādēs. Valsts mērogā esam labākie latviešu valodas, vācu valodas, mājturības un
tehnoloģiju olimpiādēs. Mūsu skolas audzēkne šogad sekmīgi pārstāvēja Latviju
starptautiskajā Baltijas valstu vācu valodas
olimpiādē.
Skolēni nodarbojas ar dažādiem pētījumiem sev interesējošās zinātņu nozarēs,
tāpēc esam laureātu vidū Viļānu, Varakļānu, Riebiņu starpnovadu un Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Ļaudonas, Lubānas, Varakļānu starpnovadu zinātniski pētniecisko
darbu konferencēs.
Daugavpils Universitātes skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē
„Ceļā uz zinātni” un Valmieras Augstskolas konferencē iegūtas godalgotas vietas
sniedza gandarījumu gan audzēkņiem,
gan pedagogiem un garantēja budžeta

Zelta koris.

1. – 4. klašu koris.

vietu turpmākajās studijās.
Kopš 2011. gadā skolā ienāca jauninājums – veco žurnālu vietā e-klase. Tā rezultātā tika iegādāti portatīvie datori skolotājiem, atjaunota un modernizēta datorklase, stundās izmantoti interaktīvie materiāli
un digitālie mācību līdzekļi.

Šogad vidusskolas audzēkņiem ir jauna iespēja – nostiprināt zināšanas, prasmes un iemaņas, izmantojot vietnes – uzdevumi.lv iespējas.
Talantīgie un radošie Varakļānu vidusskolas skolēni ar prieku piedalās daudzveidīgos Rūdolfa Blaumaņa, Roberta Mūka,
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Jāņa Jaunsudrabiņa Vislatvijas
konkursos, iegūstot visaugstākās raudzes godalgotas vietas.
Labākie darbi kā balva pat ir
izdoti atsevišķā grāmata un
kopkrājumos.
Tas iedvesmoja Varakļānu vidusskolas latviešu valodas skolotājus uzsākt jaunu
tradīciju un organizēt mūsu
novadniecei Martai Bārbalei
veltīto jaunrades darbu konkursu, pulcējot dalībniekus
no dažādiem Latvijas novadiem.
Pirmās biznesa prasmes un finanšu pratības iemaņas iespējams
apgūt skolēnu mācību uzņēmumos,
kuros darbojas daudzi mūsu skolēni.
Vai viņi kļūs nākošie uzņēmēji, to rādīs
laiks, bet izpratni par uzņēmuma dibināšanu, ražošanas procesu un peļņu
noteikti iegūs.
Veiksmīga tirgošanās ar inovatīviem, dabai draudzīgiem produktiem un
izstrādājumiem pulcējusi pircējus skolā,
Madonā, Rīgā, iegūstot daudzas balvas.
2012. gadā mūsu skola, skolotāja un
veiksmīgākā skolniece saņēma nosaukumu „Gada labākais ekonomikā”.
Skolā darbojas 32 interešu izglītības
programmu grupas, attīstot skolēnu radošās spējas un izziņas intereses.
Tradicionāli mūsu skolēnu kora skanīgās balsis un piecu deju kolektīvu raitais
solis priecējis varakļāniešus dažādos pasākumos: Ziemassvētkos, labdarības koncertos, 18. Novembra svētkos skolā un
pilsētā, koru salidojumos, starpnovadu un
valsts mēroga skatēs.
Esam gandarīti par izcilajiem rezultātiem, jo 11. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 3.– 4. klašu kolektīvs
ieguva laureātu titulu, koris – Zelta diplomu.
Kopumā Dziesmu svētkos piedalījās
56% no visiem skolas audzēkņiem.
Skolēni savus talantus un kultūridentitāti izpauž arī vizuālās un lietišķās mākslas
pulciņos, labākie darbi godalgoti dažādu
organizāciju rīkotajos konkursos Latvijā
un Eiropā.
Dabas draugi veiksmīgi startējuši
starptautiskās organizācijas „Globe”, Latvijas Zaļā punkta un Latvijas Finiera projektos, apgūstot prasmes, ko prasa 21. gs.
realitātes.
Aktīvi, izturīgi, veikli, īsti sava novada
patrioti – tā var raksturot mūsu skolas jaunsargus, kuri regulāri piedalās nometnēs,
Oskara Kalpaka piemiņas pasākumos,
talkās.
Mūsu skolēni izrāda pašiniciatīvu, parādot sevi saistošos un aizrautīgos „Zvaigžņu klases” un ZZ čempionātos, kā arī
konkursā „Gudrs vēl gudrāks”.

Augstā līmenī mūsu skolā
ir attīstīts sports: jaunie futbolisti darbojas
5 vecuma grupās un gadu no gada iegūst
1. vietas gan telpu futbolā, gan lauka futbolā Ziemeļaustrumu reģionā. 2014. gadā
Latvijas skolu futbola čempionātā iegūta 2.
vieta. Volejbolā ar panākumiem esam piedalījušies „Lāses” un „Tio” kausa izcīņā.
Starpnovadu mērogā izcīnīti individuālie panākumi vieglatlētikā.
Skolā strādā radoši un pieredzējuši
pedagogi. Skolotāju radošā komanda darbojas globālās izglītības projektos, metodiski bagātinot mācību procesa norisi, piedalās pedagoģiskajos lasījumos, organizē
izzinoši pētnieciskas dabas un atpūtas
nometnes.
Lai skolēniem sniegtu pēc iespējas
vairāk dzīvesprasmju, 2013. gadā ar paš-
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valdības atbalstu uzsākām jaunu
projektu – skolēniem tiek dota
iespēja apgūt apdares darbu
un šuvēja kvalifikāciju interešu
izglītības programmas ietvaros.
Jau noticis pirmais izlaidums, kā
arī apliecinājums jaunu prasmju
apguvei – iegūta kvalifikācijas
apliecība, apgūtas šūšanas iemaņas, izremontēta klase ar dažādiem apdares paņēmieniem,
nopelnīta pirmā nauda
kā individuālajiem darba
ņēmējiem.
Skolā ir iespējas
saņemt veselīgu uzturu,
jo piedalāmies Eiropas
Komisijas
finansētā
programmā
„Skolas
piens”, „Augļi skolai”,
kā arī Varakļānu novada pašvaldība apmaksā brīvpusdienas visiem skolēniem no 5.
līdz 12. klasei. Mums
ir iespēja izmantot
bezmaksas transportu, braucot uz dažādiem konkursiem, olimpiādēm,
sacensībām. Ar pašvaldības atbalstu izremontētas un renovētas klašu telpas, atjaunotas inforormācijas tehnoloģijas, sakārtota un papildināta sporta bāze.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai
par pozitīvu atbalstu skolas dzīvē un atsaucību, dažādus jautājumus risinot!
Izglītošanās ceļam nav ne sākuma, ne
beigu. Uz skolu atnākušais mazais ķipars
piepildīs dzīves mērķus un turpinās pilnveidot savu personību mūža garumā. Skola vienmēr būs tā vieta, kur gaidīs katru no
mums, tā būs kā atskaites punkts tam, kur
bijām un kas esam.
Tāpēc saku paldies bijušajiem absolventiem, kuri vienmēr atceras savu skolu,
reklamē to, atbalsta un palīdz ar idejām,
izglītojošiem pasākumiem, ieteikumiem,
padomiem un reāliem darbiem.

Novēlu:
audzēkņiem – zināšanu apguves prieku, profesionālus,
saprotošus, modernus skolotājus;
vecākiem – spēku, pacie bu, izpratni, vadot savus bērnus
skolas gaitās;
pedagogiem – veiksmi un izdošanos, gūt gandarījumu un
sirdsprieku par savu darbu;
skolai – jaunas izaugsmes iespējas un talan gus
audzēkņus.

Tiksimies Varakļānu vidusskolas
simtgades svētkos!

Juris Daleckis,
Varakļānu vidusskolas direktors
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Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība – abas ļauj tam
m
atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte – otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības
as
radīts, bērniņš gaismas ceļu iet.
(Paulīne Bārda)

Sveicam:

Guntu un Arvi Jekimānus ar dēla
Tomasa dzimšanu

Viens mazs prieks, lai būtu katrai
dienai!
Viens skats, viens zieds,
Viens Laimes stūrītis.
Viens saules stariņš un mazliet
debesis!
Un, labs vārds, kas dzīvi dara
skaistu.

Mīļi sveicam
Domicelu un Arvīdu Krastus
DIMANTA KĀZĀS!
Novēlam labu veselību,
dzīvesprieku un gaišumu ikdienā!
Meitas, znoti, mazbērni,
mazmazdēliņš Kārlītis
maijs 2016.
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lietoto apģērbu veikalā
visai ģimenei
Varakļānos, Kosmonautu ielā 3
Pieredzējuši meistari
veic ŪDENSAPGĀDES un
KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi
privātmājām un iestādēm.
Bezmaksas tāmes izstrāde.
Visa veida santehnikas darbi.
Kāpurķēžu ekskavatora pakalpojumi.
T. 22339868
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

IESPĒJAMS
KREDĪTS.
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Borkovas draudzes kopusvātki 2016
Krīvbērzes kopūs 2. jūlijā pl. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs 9. jūlijā pl. 11.00
Vacumnīku kopūs 23. jūlijā pl.12.00
Trizelnīku kopūs 23. jūlijā pl.14.00
Borkovas kopūs 6. augustā 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
Muižas kopūs 6. augustā 15.00

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2016
Sniedzu ekskavatora
pakalpojumus.
T. 28466721
IZNOMĀJAM PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU
bērnu ballītēm, dzimšanas dienu
svinībām, ģimenes svētkiem un citiem
jautriem pasākumiem.
Atrakcija paredzēta bērniem
2 –7 gadiem.
T. 26454727, 29110696
PĀRDODAM
• smilti, melnzemi, dolomīta
šķembas – ar piegādi (šķembām
pieejamas dažādas frakcijas)
SNIEDZAM
• ekskavatora un smagās
automašīnas pakalpojumus
T. 29219120; 29486023

IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).
KVALITATĪVI! T. 27450715

Kapinīku kopūs11. jūnijā pl. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs18. jūnijā pl. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs16. jūlijā pl. 11.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Varakļānu draudzes kopusvātki 2016
Dekšāru kaps. 4. jūnijā pl. 14.00
Eleon. Ikaunīku kaps. 4. jūnijā pl. 15.00
Seiļukolna kaps. 9. jūlijā pl. 15.00
L. Strodu kaps. 23. jūlijā pl. 15.00
Ļodānu kaps. 30. jūlijā pl. 12.00
Asnīnes kaps. 30. jūlijā pl. 14.00
Šķēļu kaps. 6. augustā pl. 14.00
Klušu kaps. 6. augustā pl. 15.00
Varakļānu kaps. 13. augustā pl. 15.00
Sila kaps. 20. augustā pl. 15.00

Pār tavu darba mūžu vakars klājies,
Miers auklē rokas, darbā gurušās.
/P. Zirnītis/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
aprīlī mūžībā aizgājušajiem:
Varakļāni
Pēteris Latkovskis – 80
Pjotrs Fjodorovs – 85
Eleonora Garanča – 81
Antons Brenčs – 65
Varakļānu pagasts
Valentīna Maija Tropa – 79
Antons Vēvers – 74
Murmastienes pagasts
Adelaida Mičule – 84
Tava aiziešana –
Klusuma sāpes,
Kas urbjas dvēselei cauri.
Un šis klusums mūžīgi sāpēs,
To neapslāpēs vēju auri.
Izsakām līdzjūtību MARIJAI KOLNEJAI,
brāli smiltājā pavadot.
Kaimiņi Jaunatnes ielā
Klusajā mūža dārzā
Atnākšu parunāt, māt.
Pašus skaistākos ziedus
Atmiņām pielikšu klāt.
Izsakām līdzjūtību
DZINTARAM GARANČAM ar ģimeni,
māti mūžībā pavadot.
Kaimiņi Jaunatnes ielā
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav vārdu, kas mierināt spētu;
Nostājas draugi tev blakus un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Kad pēkšņi un negaidīti pārtrūcis
māsas Irēnas mūža gājums, izsakām
dziļu līdzjūtību ANNAI STRODEI.
ML „Grēcinieku Glābēja” māsas

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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Vēl saule augstu – un tu jau pie dusas!
Tik pusceļš vien vēl – un tu jau stājies iet!
Tik daudz tev vēl ko teikt – un lūpas klusas,
Tu tās uz mūžību jau slēdzi ciet.
(R. Blaumanis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību MARTAI
SERŽĀNEI, dēlu mūžībā pavadot.
Kaimiņi – Strodi, Z. Mālniece,
L. Jostsone, V. Šveds

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983
Tirāža: 680 eks.

