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Mirklis pirms
svētkiem
Rudens kā rudens, krāsainu lapu,
nomaldījušos saules staru, vēju un lietavu
pilns. Gaisā vēl vējo atmiņas par aizgājušo vasaru. Kāds varbūt vientuļi nopūšas,
citam ir prieks acīs, pilnas rokas krāsainām lapām un vējā nosarkuši vaigi.
Skolotājam katra darba diena ir kā
raibs virpulis. Uz skolu nāk bērni, katrs
ar savu tā brīža noskaņojumu, pieredzi,
varēšanu. Visu vienojošais elements ir
skolotājs, kuram ir jāieinteresē, jāiemāca, jāsaprot visi un ikkatrs, jāsaglabā
bērnu acīs tas mirdzums, ar kuru tie nāk
pirmajā septembrī. Mūsu galvenā vērtība
ir skolēns, bērns, kurš pēc pavadītajām
stundām vispārizglītojošajā skolā nāk vai
brauc uz mūzikas vai mākslas skolu, pavada arī šeit daudzas mācību stundas un
vēl spēj izpildīt mājas darbus nākamajai
dienai! Bērni – Jūs esat varoņi!
Mūzikas un mākslas skolā darbs šoruden ir jo īpaši rosīgs. Visur darbīgi zum,
skan un čalo. Skola pošas svētkiem – lielajam Jubilejas koncertam un ciemiņu sagaidīšanai.
Mūzikas nodaļai – 25 muzikāli pieskandināti gadi un mākslas nodaļai –
20 krāsaini gadi!
Liekas, tādi paši vien esam, tos gadus kāds cits tāpat vien skaita?!
Ir vakars pēc darbīgas dienas. Es
apsēžos atpūsties un ļaujos atmiņu virpulim. Man domās blakus ir milzīgs grozs,
pilns ar visdažādāko krāsu un toņu dzijas
kamolīšiem. Šajos kamoliņos ir savītas ikviena skolas darbinieka, ikviena audzēkņa atmiņas par skolā pavadīto laiku, veiksmēm un sasniegumiem, grūtību asarām
un apņemšanos izdarīt. Liekot mirkli aiz
mirkļa, kamols veidojas gana biezs un
krāsainu dzīparu pilns. Katrs kamoliņš ir
tik savādi krāsains! Tie ir dažādi iekrāsojušies. Jaukākajos brīžos tie ir krāsojušies
košāk, grūtākajos brīžos krāsas ir blāvākas.
Manās rokās guļ karaliski tumšzilas
krāsas kamols. Tajā ievītas Oskara Kanča
atmiņas un labie darbi, pateicoties kuriem,
Varakļānos tika atvērta mūzikas skola.
Oskars Kančs: “Pirmo reizi doma par
mūzikas, mākslas skolu sākās 1987. gada
decembrī, kad tika iesniegta dokumentācija projekta izstrādei. Projekts paredzēja
vecā bērnudārza ēku pārbūvēt par mū-

zikas un mākslas skolu. Iecere
netiek
realizēta,
jo valstī sākas juku laiki, visur izjūtams naudas trūkums.
Tomēr iesākto cenšos turpināt un
1990. gada 18. maijā oficiāli griežos
rajona padomē ar lūgumu iedalīt
naudu mūzikas – mākslas skolas
atvēršanai Varakļānos. Madonā visi
ir pret, jo tad radīsies konkurence.
Tad nolēmu iet tālāk un meklēt ie-

Pegagogi 2003./2004. mācību gadā.

Pedagogi 2016. gada 1. septembrī.

spēju Rīgā, griežoties pie toreizējā Kultūras Ministra Raimonda Paula. Protams, kā
veiksmes faktors bija arī tas, ka vietniece
bija J. Janause, kas ir mūsu novadniece.
Tā radās ideja sarīkot kultūras pasākumu
Varakļānos, kura mērķis – līdzekļi mūzikas
un mākslas skolas atvēršanai. Aprīlī šis
plāns nostrādāja. Varakļānos notiek pasā-

kums, ierodas arī J. Janause ar solījumu,
ka skolai nauda būs un R. Paula dāvinājums – flīģelis, kas ir reāli pirmais skolas
mūzikas instruments. Darbu skola uzsāka
tagadējā Aprūpes Centra telpās un tā tas
viss aizgāja.”
Turpinājums 6. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 29. septembrī
Nr. 13

1. Par Varakļānu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.
2. Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā”.
1. Akceptēt dalībai Eiropas Sociālā
fonda projektu konkursā sagatavoto projekta pieteikumu „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Varakļānu
novadā”.
2. Apstiprināt projekta realizācijas kopējo finansējumu 40 413 EUR apmērā, t.sk.
Eiropas Sociālā fonda finansējums – EUR
34 351; valsts budžeta finansējums – EUR
6 062.
3. Par nekustamā īpašuma „Jākubāni”
sadalīšanu.
4. Par zemes vienību platību precizēšanu.
5. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā
61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoli.
1. Nodot publiskai nedzīvojamo telpu
nomas tiesību izsolei pašvaldībai piederošās telpas Nr. 1; Nr. 2 un Nr. 3 – Rīgas ielā
61A, Varakļānos, 81,5 m2 platībā uzņēmējdarbības veikšanai.
2. Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A,
Varakļānos, nomas tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā:
darba grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks
– pašvaldības izpilddirektors;
darba grupas locekļi:
Anna Tocs-Macāne – nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Broks – nekustamā īpašumu nodaļas speciālists;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.
3. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Rīgas
ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoles
noteikumus.
6. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
7. Par dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu.
8. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā.
9. Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu.
10. Par dzīvokļa īres tiesību izsoli.
1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai
piederoša labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, īres tiesības.
2. Dzīvokļa īres tiesību izsoli organizēt
atbilstoši ar 28.04.2016. lēmumu Nr. 5.10
apstiprinātajiem pašvaldības dzīvokļu īres
tiesību izsoles noteikumiem.
3. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, (3 ist.; 70,7
m2 kopplat; 4. stāvs; renovētā 40 dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu EUR 200,00
(divi simti), un izsoles soli – EUR 10,00
(desmit).
4. Īres tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā:
grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks –
pašvaldības izpilddirektors;
grupas locekļi: Ilmārs Basankovičs
– Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes loceklis;
Anna Mālniece – centralizētās grāmatvedības vecākā grāmatvede;
Aija Garanča – Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA namu pārzine;
Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre.
11. Par sociālo dzīvokļu īri.
12. Par Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
13. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
14. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9,
Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem.
15. Par nomas līguma pārtraukšanu.
16. Par adreses maiņu.
17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
18. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
19. Par izmaiņām Stirnienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka
Lietvedības nodaļas vadītāja

Stērnīnes draudzē
1. novembrī Vysu Svātū dīna
13.00 sv. Mise, procesija un
aizlyugums par myrušajim
14.30 kūpeigō draudzes psalmu
dzīdōšona
2. novembrī myrušu pīmiņas dīna
11.00 kūpeigō draudzes psalmu
dzīdōšona
13.00 sv. Mise, procesija un
aizlyugums par myrušajim
6. novembrī 13.00 sv. Mise
13. novembrī 13.00 sv. Mise

20. novembrī 13.00 sv. Mise, Krystus
Karaļa svātki
27. decembrī 13.00 sv. Mise, pyrmō
Adventa svātdīna
4. decembrī 13.00 sv. Mise, ūtrō
Adventa svātdīna
11. decembrī 13.00 sv. Mise, trešō
Adventa svātdīna
18. decembrī 13.00 sv. Mise, caturtō
Adventa svātdīna

Pilnveidos aktīvos
nodarbinātības
pasākumus un aktivizēs
bezdarbniekus ātrāk
atgriezties darba tirgū
Lai pilnveidotu bezdarbniekiem sniedzamos darba meklēšanas atbalsta pasākumus un aktivizētu bezdarbniekus ātrāk
atgriezties darba tirgū, Labklājības ministrija
/LM/ izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Par aktīvo nodarbinātības
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem”.
Noteikumu projekts ceturtdien, 13. oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.
Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.
Paredzēts jauns atbalsta pasākums
bezdarbniekiem – Nodarbinātības valsts
aģentūra /NVA/ segs ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas. Tas nepieciešams, jo profesionālās kompetences
atzīšana paaugstina bezdarbnieka iespējas
iekārtoties darbā tajā profesijā, kurā iegūta
pieredze, bez nepieciešamības apgūt profesionālās izglītības programmas bezdarbnieku apmācību ietvaros.
Lai uzlabotu izglītības sniedzēju apmācību kvalitāti, turpmāk neformālās izglītības
programmas valsts valodas apguvei varēs
īstenot tikai tās izglītības iestādes, kurās pēc
apmācību programmas noslēguma pārbaudījumus Valsts izglītības satura centrā
pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtojuši ne
mazāk kā 70 procenti no apmācīto personu
skaita.
Plānotie grozījumi arī paredz, ka darba
meklējumu dienasgrāmata, ja bezdarbnieks
izteicis tādu vēlmi, var tikt izsniegta un aizpildīta arī elektroniski. Vienlaikus paredzēts
noteikt arī laika periodu, kādā darba meklējumu dienasgrāmatā jāiekļauj darba meklēšanas aktivitātes. Tas tiek darīts, lai aktivizētu bezdarbniekus intensīvāk pildīt darba
meklēšanas pienākumus, un nodrošinātu
bezdarbniekiem efektīvāku atbalstu darba
meklēšanā.
Grozījumi arī paredz iespēju iesaistīt
jauniešus pirmās darba pieredzes gūšanas
pasākumā uz īsāku laiku par 12 mēnešiem
nekā līdz šim. Tāpat grozījumi paredz vienkāršot personu iesniedzamās dokumentācijas apriti reģionālās mobilitātes atbalsta
pasākumā. Tāpat plānots precizēt piemērota darba noteikšanas kritērijus attiecībā
uz iepriekšējo profesionālo sagatavotību un
darba algu.
2016. gada augusta beigās bija reģistrēti 75 664 bezdarbnieki, savukārt 189 bija
darba meklētāji. 22 990 cilvēku bija ilgstoši
bezdarbnieki.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
67021723, egils.zarins@lm.gov.lv
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Aktualitātes lauksaimniecībā
Svarīgākie datumi lauku
uzņēmējiem:

20. oktobris – jāpiesakās uz valsts
atbalstu kredītprocentu dzēšanai;
1. novembris – atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā;
1. novembris – atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;
15. novembris – pārejas posma
valsts atbalsts par zīdītājgovīm.
VTUA uzsāk augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Augusta sākumā Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra (VTUA) ir izgājusi Valsts augu aizsardzības dienesta
sertifikāciju augu aizsardzības līdzekļu
pārbaudēm un ir akreditēta SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas
centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas
birojā, līdz ar to VTUA ir pilntiesīga Latvijā
veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu
pārbaudes. Augu aizsardzības līdzekļu
iekārtu pārbaudes VTUA veiks pieci biroji – Limbaži, Kuldīga, Jelgava, Rēzekne
un Alūksne, tādējādi aptverot visu Latvijas teritoriju.
Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu
pārbaudes tiks veiktas uzkarināmiem,
piekabināmiem vai pašgājēju smidzinātājiem. Piesakoties pārbaudei, iekārtas
vadītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot pieteikumu
un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot
personīgi VTUA tuvākajam birojam.
Saimniecībās, kuras izmanto uz trak-

tora uzkarināmus, piekabināmus vai pašgājējus smidzinātājus un kuru iegāde ir
vecāka par pieciem gadiem, to pārbaude
ir obligāta un jāveic līdz 2016. gada 26.
novembrim. Pārbaude iekārtas vadītājam
dos pārliecību, ka izsmidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un
nerada kaitējumu videi, kā arī veicot pārbaudes līdz 2016. gada 26. novembrim,
pozitīva atzinuma rezultātā tiek izsniegts
sertifikāts uz četriem gadiem, savukārt,
veicot pārbaudes pēc 2016. gada pirmo
reizi pārbaudāmām iekārtām, pozitīva atzinuma rezultātā sertifikāts tiek izsniegts
uz trim gadiem.
Ja gaisa temperatūra ir zemāka par
+7 C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku
laika periodu.
Avots: VTUA

Izmaiņas atbalsta piešķiršanai
ieguldījumiem lauku
saimniecībās

Zemkopības Ministrija izmaiņas noteikumos ir sagatavojusi, lai precizētu
atbalsta piešķiršanas kārtību. Ņemot vērā
pašreizējo grūto situāciju lauksaimniecības jomā, īpaši piensaimniecībā, ar kuru
šobrīd saskaras Latvijas lauksaimnieki,
izmaiņas noteikumos paredz nosacījumu, ka pretendenti, kas īsteno projektu
piena lopkopības nozarē, nepiemēro
ekonomiskā mērķa sasniegšanu. Tas nozīmē, ka minētie pretendenti projektā var
izvēlēties sasniegt citu mērķi, piemēram,

Policijas informācija
06.09. Varakļānos, uz Barkavas ielas,
pils.J.M. guvis miesas bojājumus.
08.09. Varakļānu pag., „Ļovānos”, rakšanas
darbu laikā sabojāts A/S „Sadales tīkli” kabelis.
12.09. Varakļānu pag., „Ikauniekos”, rokot
meliorācijas grāvi, atrasts nesprādzis kara laika
lādiņš.
16.09. Varakļānu pag., „Ikauniekos”, veicot
meliorācijas darbus, atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
18.09. Varakļānos, Rīgas ielā 47, pils.A.L.
konflikts ar kaimiņiem.
20.09. Varakļānu pag., „Robežveipi”, apstrādājot tīrumu, atrasts nesprādzis kara laika
lādiņš.
21.09. Varakļānu pag. „Lielie Leimaņi”,
m.”Vārpas”, atrasta kara laika granāta.
26.09. Varakļānu pag., „Jaudzimi”, konflikts
starp pils. M.Z. un S.V.
28.09. Varakļānos, Daugavpils ielā 14A, nokosta vista.
29.09. Varakļānos, Krustpils ielā 37, pils.I.B.
konflikts ar vīra tēvu.
M. Lindāns

palielināt ražošanas efektivitāti.
Savukārt, ievērojot to, ka lauksaimniecības produktiem noteiktie importa
ierobežojumi ir nopietni ietekmējuši Latvijas iekšējo tirgu, noteikumi papildināti
ar iespēju pieļaut atkāpi atbalsta projektu
mērķu sasniegšanā, ja saimnieciskajā
darbībā ir radušās būtiskas izmaiņas,
kas notikušas nepārvaramas varas un no
pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz nosacījumus, ka gados jaunajam lauksaimniekam (ir vadītāja statuss un vairāk nekā 51% kapitāla daļu),
saņemot lielāku atbalsta intensitāti, jābūt
arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētām atsevišķām paraksta tiesībām, kas nodrošina
jaunā lauksaimnieka aktīvu iesaistīšanos
saimnieciskajā darbībā un objektīvu atbalsta piešķiršanu.
Tāpat izmaiņas atbalsta piešķiršanas
kārtībā paredz, ka turpmāk pretendenti,
kas ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operatori piena lopkopībā, varēs saņemt atbalstu jaunas dzīvnieku novietnes
būvniecībai, ja govju stāvvietu skaits pēc
projekta īstenošanas ir vismaz 30 līdzšinējo noteikto 50 vietā.
Izmaiņas stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.
ZM informācija
Materiālu apkopoja novada LAK
Janīna Grudule

Labdarības akcija
Varakļānu novada pensionāru biedrība „Pīlādzītis” sadarbībā ar biedrību
„PAP”, pateicoties Rietumu bankas Labdarības fonda finansiālajam atbalstam, septembrī veica labdarības akciju. Maznodrošinātajām un daudzbērnu
ģimenēm tika dāvinātas paciņas ar dažādām skolai nepieciešamām lietām.
20 skolēni novadā saņēma burtnīcas, klades, pildspalvas, zīmuļus, krāsas
u.c. kancelejas preces, kopvērtējumā 15,00 eiro apmērā katrai ģimenei.
A. Jaunzeme

Bērnu grupa pēc dāvanu saņemšanas kopā ar pensionāru biedrības
pārstāvjiem.

4

„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada oktobris

Sirsnīgi sveicam oktobra
jubilārus novadā!
15
Dairis Upenieks
Rihards Zeps
18
Linda Juste
Inuta Nagle
Jānis Strods
Jānis Pastars
Gundars Vīgulis
20
Jānis Buteiķis
Juris Piļpuks
Elvis Roziņš
Uģis Spridzāns
25
Anita Broka
Artūrs Gabrišs
Ilona Strode
Viktorija Šeketa
Maija Zepa
Jānis Zeps
Edgars Zeps

Kamēr Tev dvēsele silta un rokas,
Tikmēr ap Tevi pasaule zied,
Mīlestība ver durvis un logus,
Veiksme rokrokā ar ikdienu iet.
Kamēr Tu nezaudē apvāršņu elpu,
Kamēr sirdī cīruļi dzied,
Gluži kā pasakā liktenis dāvās
Iespēju laimes putnu tvert ciet.
(K. Apškrūma)

45
Edvīns Broks
Aivars Kančs
Rolands Pūrīts
Arturs Veips
50
Marija Bukovska
Dzintars Odumiņš
Inese Stafecka
Iveta Zepa
Skaidrīte Zorģe

70
Marija Eiduka
75
Lidija Brence
Osvalds Groza
Agnese Mālniece
Otīlija Strode
80
Olga Kuzņecova
Pēteris Naglis
85
Olga Grudule
Roza Svilāne

55
Inguna Garanča
30
Maruta Mālniece
Olga Mišinska
Aivars Siņicins
Ritvars Radziņš
Viktorija Zvejniece Valentīna Vecstaudža
Velta Zalāne
35
60
Ingars Naglis
Jānis Stikāns
40
Ingrida Taukule
Mārīte Antonova
Gunta Eiduka
65
Gunārs Gruduls
Valentīna Krasta
Jāzeps Pelšs
Nellija Šķēle
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Rudu, rudu rudenīti...
Rudens izsenis ir daudzināts kā bagāts vīrs. Tā tas arī ir! Rudenī, gatavojoties
garajai ziemai, pārnesam mājās ražu, piepildām pagrabus ar ievārījumiem, konservējumiem, plānojam aktivitātes, kas būtu
piemērotas garajiem ziemas vakariem.
Murmastienes KC šo rudeni ieskandināja ar
Miķeļdienas pasākumu. Tirgus sievas (no
dramatiskā kolektīva) ieviesa skaidrību, kur
tad esam sanākuši, savukārt lustes uzsāka
Murmastienes folkloras kopas skanīgās
dziedātājas, kuras visus klātesošos aicināja uz rotaļām, bet par Miķeļiem pavēstīja ar
tautasdziesmu palīdzību. Pēc lustēm sākās
tirdziņš. Lai arī tas bija eksperimentāls, tomēr izdevies, jo mūsu tirdziņā varēja iegādāties mājās ceptu maizi, dzērvenes, medu,
ķiplokus, mājās gatavotus dažādus konditorijas izstrādājumus, Skrīveru saldumus,
klūdziņu pinumus, keramiku u.c.preces.
Šķiet, ka apmeklētāji ar pasākumu bija apmierināti, tāpēc mums ir iedvesma šādus
tirdziņus rīkot arī turpmāk. Paldies visiem,
kuri atbalstīja rudens lustes – folkloras kopas dziedātājām un vadītājai Teresijai, tirgotājiem, pieaugušajiem apmeklētājiem,
Murmastienes pamatskolas skolēniem un
skolotājām, biedrības „Dzērvenīte” aktīvistēm Aismai, Silvijai un Terēzei par siltajām
uzkodām – štovētiem kāpostiem ar desiņām un īpaši ražīgu aktivitāti – mīklām ar
dāsnajām dāvanām pareizo atbilžu zinātājiem! Paldies!

Bet, domājot par to, kā sevi nodarbināt
ziemas vakaros, Kultūras centrā ir atsākuši
darboties visi kolektīvi: „Saulstariņi” – bērnu
deju kolektīvs (vad. Vija Pelse), „Fantāzija”
– jauniešu vokālais ansamblis (vad. Teresija
Pelša), „Brāzma” – vidējās paaudzes deju

kolektīvs (vad. Sintija Veipa), „Aizvējš” –
dramatiskais kolektīvs (vad. Rita Ivenkova),
folkloras kopa (vad. Teresija Pelša). Varbūt
arī Tu vēlies darboties? Nāc, pievienojies!
Rita

BALTA ieteikumi dārza tehnikas, instrumentu un velosipēdu ieziemošanai
Lai vasaras sezonā aktīvi
izmantotā tehnika arī pavasarī
turpinātu kalpot godam, ir laikus jādomā par tās ieziemošanu un atbilstošu glabāšanu,
tāpēc apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) sagatavojusi praktiskus padomus, lai
dārza instrumenti, velosipēdi, zāles pļāvēji, motorzāģi un cita tehnika ziemas laikā
nebojātos un nezaudētu savu kvalitāti.
Tehnikas kvalitāte un mūža garums ir
atkarīgs no tā, cik bieži tiek veikta nepieciešamā apkope un kā tā tiek uzglabāta. Tehnika, kura netiek izmantota ziemā, piemēram,
velosipēdi, zāles pļaujmašīnas, dārza rīki,
motorzāģi un citi instrumenti, ir pareizi jāieziemo un jāuzglabā tehnikai piemērotā un
drošā vietā.
„BALTA dati liecina, ka zāles pļāvēji,
motorzāģi un cita vērtīgā dārza tehnika ir
iekārots zagļu laupījums no dārza mājiņām,
šķūnīšiem un garāžām, turklāt šādu zādzību
skaitam ir tendence palielināties ziemas periodā,” skaidro BALTA atlīdzību direktors Ingus Savickis, norādot, ka atlīdzības tiek pieteiktas ne tikai par nozagtiem velosipēdiem,
bet arī zāles pļāvējiem, trimeriem, motorzāģiem un citiem instrumentiem. Lai pasargātu
savu īpašumu no zagļiem, BALTA atgādina

– tehniku un instrumentus vēlams
glabāt drošā, apsargātā teritorijā.
Tāpat jāpārliecinās, vai ir aizvērti visi
logi un durvis, ieslēgta signalizācija.
Vērtīgās lietas nevajadzētu novietot
labi redzamās un pieejamās vietās.
Runājot par tehnikas un dārza
instrumentu ieziemošanu, BALTA
speciālisti norāda, ka galvenais priekšnosacījums pareizai glabāšanai ir visu tehniku
un instrumentus ziemas periodā turēt sausā
vietā, kamēr vien tie netiek izmantoti. Svarīgi
tehniku pirms nolikšanas ziemas guļā kārtīgi
iztīrīt un ieeļļot.
Dārza instrumenti
Dārza piederumi jānotīra, jāatbrīvo no
netīrumiem un augu atliekām. Pēc tam ir
jānoasina instrumentu asmeņi un jāieeļļo
darbarīku salaiduma vietas un atsperes. Instrumenti ar koka kātiem ir jāieeļļo ar linsēklu
eļļu. Darbarīkus nepieciešams uzglabāt sausā telpā.
Zāles pļāvēji
Sākumā jāveic korpusa virspuses tīrīšanas darbi, atbrīvojot tehniku no zāles un
lapām. Pēc tam, noskrūvējot nazi fiksējošo uzgriezni, notīra apakšējo korpusu. Tam
seko eļļas nomaiņa, korpusa savienojumu
vietu kvalitātes pārbaude un svarīgākās detaļas – gaisa filtra tīrīšana un mazgāšana ar

želejveida līdzekļiem. Pēc tam ir jāpārbauda aizdedzes svece, to noskrūvējot, attīrot
no uzdegumiem, pārbaudot atstarpi starp
elektrodiem, kurus jāmaina, ja tie ir nodiluši
par vairāk nekā 50 procentiem. Visbeidzot,
nepieciešams pārbaudīt un attīrīt mašīnas
motoru.
Velosipēds
Būtu ieteicams velosipēdu piekārt pie
sienas vai griestiem, lai riepām ziemas periodā nebūtu slodze. Papildus tam jāveic
pilnā apkope, atverot, iztīrot no netīrumiem
un vecās eļļas visus slēgtos centrus, rumbas un ķēdi. Pēc tam ritenis jāieeļļo ar jaunu
eļļu. Jāpārbauda zobrati, ātrumu pārslēdzēji,
bremzes un bremžu kluču stāvoklis – nodiluma gadījumā tie jānomaina. Lai pasargātu
velosipēda sēdekli no saplaisāšanas, to var
noņemt un turēt siltā vietā.
Papildu informācija:
Juta Šteinerte
BALTA Korporatīvās komunikācijas vadītāja
Tel.: +371 26 456 444
E-pasts: juta.steinerte@balta.lv
Arita Krūze
„P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
projektu vadītāja
Tel.:+371 28 337 073
E-pasts: arita.kruze@prae.lv
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Kā pirmie skolotāji darbu sāk Valda
Jermanova, Agnese (Zepa) Solozemniece, Ārija Tumane, Jārnis Sārnis un Ivars
Šminiņš. Kolektīvā balsojumā par skolas
direktori tiek iecelta Agnese Solozemniece. Man rokās, kā tīšām, iekrīt dažādu
toņu sarkans kamols, tāds pats kā Agneses enerģiskais un spilgtais raksturs.
Agnese Solozemniece: „Laika nebija daudz, jo tikai jūnijā notika pārrunas
ar Oskaru Kanču un septembrī vajadzēja
sākties mācību procesam. Īsā laika posmā tika sagatavotas telpas, sagādāti mūzikas instrumenti. Laika nedaudz pietrūka,
tāpēc mācības uzsākām 6. septembrī.
Sākumā nebija nekādas pieredzes skolas
vadīšanā, tomēr pamazām viss sakārtojās.
Prieks, ka pa šiem 25 gadiem skola var
lepoties ar skaistām telpām, zinošiem pedagogiem, talantīgiem audzēkņiem un absolventiem. Vēlējums skolai – paplašināties atverot jaunas nodaļas, pedagogiem
– veselību, enerģiju, izturību un pacietību
nākamajiem 25 gadiem. Audzēkņiem –
pacietību un uzņēmību”.
Tā nu 1991. gada septembrī mācības
uzsāk 33 jaunie mūziķi klavierspēles (ped.
A.Solozemniece un J. Mežinskis), akordeona spēles (ped. I. Šminiņš) un trompetes
spēles (ped. J. Sārnis) nodaļās. Mūzikas
teorijas stundas vadīja Ā. Tumane un V.
Jermanova. Grūtības sagādāja audzēkņu
dažādie vecumposmi, jo liela daļa audzēkņu mācības bija sākuši Viļānu bērnu
mūzikas skolā. Interesants fakts – skolas
maksa audzēknim toreiz bija 10 rubļi, šogad audzēkņu mācību maksa ir 10 eiro.
Ar 1993. gada rudeni skolas vadību
pārņem Valda Jermanova. Valdas atmiņas savītas brūno toņu - stabilitātes, pašpārliecinātības kamolā.
Valda Jermanova: „Jaunības laiks
Varakļānos 17 gadu garumā
Skolas priekšvēsture. Mūzikas skolas pirmie vēstneši bija 16 jaunie mūziķi,
kas jau 1990. gada vēlā rudenī katru svētdienu mēroja ceļu uz mazu telpiņu Varakļānu Kultūras nama otrajā stāvā blakus
bibliotēkai un alka apgūt klavieru taustiņu
burvības noslēpumus pie skolotājas Valdas. Daudzi no šiem bērniem 1991. gadā
iestājās jaunizveidotajā Varakļānu mūzikas
skolā.
Jauni, traki un utopiski. Tikai jauni,
traki, muzikāli un forši pieci kolēģi (Agnese, Ārija, Valda, Ivars, Jānis) varēja
strādāt – krāsot grīdas un līmēt tapetes,
remontēt atdotos vecos skolas solus un
krēslus, nest savas personīgās mantas
– akordeonu, klavierkrēslus, trompetes,
notis, skaņu plates, taisnot un pulēt kultūras nama vecos pūšaminstrumentus, strādāt pirmo mēnesi bez algas. 1995. gadā,
Mākslas nodaļas darbību uzsākot, telpu
labiekārtošanā iesaistījās abu mākslinieču
Andas Ereles un Inetas Indānes ģimenes.
Kolektīvs kā ģimene. Kolēģi bija kā
ģimene, ne tikai svinot svētkus – dzimšanas un vārda dienas, raudzības, kāzas,
bet dalot kopā arī skumjos brīžus, auklējot
viens otra bērnus, remontējot dzīvokļus,

labojot tekošos krānus, sēņojot, makšķerējot zivis, piedaloties kartupeļu rakšanas
un dārza ravēšanas darbos. Kopā tika remontētas skolas telpas, iekārtotas puķu
dobes. Tā bija mana Varakļānu ģimene.
Paldies Jums, mīļie kolēģi, par to!
Skolas augstā pievienotā vērtība.
Prieks un lepnums par tiem audzēkņiem,
kas sevi atraduši un pilnveidojuši profesionālajā mākslas un mūzikas jomā – Agnese Rimša, Ilona Černecova, Agnese Grandāne, Linda Sārne, Aldis Siņicins, Karīna
Tropa, Sindija Tropa, Agnese un Baiba
Urkas, Ilze Grēvele, vēl un vēl. Skolas
pievienotā vērtība ir tie audzēkņi, kas pēc
mūzikas un mākslas skolas absolvēšanas
ir izklīduši pa visu pasauli, un veido pamatu amatiermākslas kolektīviem – koriem,
ansambļiem, orķestriem, Rīgā, Siguldā,
Rēzeknē, Itālijā, Varakļānos, Stirnienē,
Dekšārēs un citur.
Skolotājs kā unikāla vērtība. Latvijā
arvien mazāk jaunieši izvēlas apgūt un veltīt sevi skolotāja arodam. Katrs, kurš kalpo
un ziedo sevi pedagoga misijai, ir pelnījis
augstu atzinību, cieņas un pateicības apliecinājumus. Esat lepni, ka jūsu arods ir
Skolotājs, esat lepni par tiem jaunajiem
kolēģiem, kas pievienojas skolotāju saimei, dubultā lepojaties ar saviem audzēkņiem, kas izvēlas skolotāja amatu!
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola kā gaismas un kultūras nesējs. Jau
25 gadus skola, tās pedagogi un audzēkņi ir kultūras – mūzikas un mākslas gaismas nesējs pilsētā, novadā un tuvākajās
pašvaldībās (Dekšārēs, Sīļukalnā, Nagļos, Stirnienē, Atašienē, u.c.). Spilgtākais
mirklis, kas apliecina gaismas dzimšanu
Varakļānos, ir 1992.gada rudenī izveidotais pedagogu vokālais ansamblis, kas
pārsteidza publiku Ziemassvētku koncertā ar „Tu mazā, klusā Betlēme…”. Skanot
dziesmai, zālē iestājās nebijis klusums…
Pēc koncerta kāds (Imants Laurs) no publikas teica: „skanēje kai bazneicā…”
Pedagogu ansamblis 1997. gadā ieguva Latgales reģionā 1. vietu, republikā
4. vietu. Pedagogu ansamblis un sieviešu
koris 1996. gadā priecēja Francijas iedzīvotājus Ziemassvētku labdarības koncertā. Sieviešu kora „Dzelvērte” pamatsastāvu veidoja skolas audzēkņi, mūzikas
un mākslas pedagogi 14 gadu garumā,
kļūstot par augsta republikas līmeņa kolektīvu.
Pateicība un vēlējums. Paldies Varakļānu pašvaldībai – Oskaram Kančam,
Jurim Vēverim, Ivaram Ikauniekam, Mārim
Justam par finansiālo atbalstu. Paldies uzņēmējiem, kas ir atbalstījuši skolu – Aldim
Naglim, Ārim Sparānam, Mārim Kančam,
Jānim Erelam, Guntaram Skutelim, u.c.
Paldies vecākiem, kas uzticējuši savus
bērnus skolai, paldies audzēkņiem par uzcītību un sasniegumiem.
Vēlējums skolas kolektīvam – izturību, darba mīlestību, tiekties uz jauniem
un augstiem profesionāliem panākumiem
mūzikā un mākslā!’”
1995. gadā ar jaunas un atraktīvas

mākslas vidusskolas absolventes A. Dances (Erele) iniciatīvu tiek atvērta mākslas
nodaļa. Darbu uzsāk mākslas pedagoģes A. Erele (zīmēšana, gleznošana) un
I. Indāne (zīmēšana, gleznošana). Andu
Danci spēj raksturot vienīgi oranžo krāsu
gamma. Šo kamolu tad sāku šķetināt.
Anda Dance: „Tobrīd biju beigusi
Rēzeknes mākslas vidusskolu. Apzināju
savas potenciālās darba prasmes un konsultējoties ar pilsētas Domi, nolēmām pie
esošās mūzikas skolas atvērt arī mākslas
nodaļu. Pašu spēkiem, iesaistot vīrus un
radus, tika izremontētas un pielāgotas telpas kultūras nama otrajā stāvā. Pirmajos
gados nemaz visus mācīties gribētājus
nevarējām uzņemt. Nākamajos gados
skolai izdevās piesaistīt vienreizējus pedagogus keramikā, koktēlniecībā un tekstilā,
kuri strāda skolā arī šobrīd. Sajūsmināja
jauno skolotāju profesionalitāte, degsme
un radošums.
Un tie delveri, kuriem ierodoties skolā,
skolotājiem bija jāiespringst, lai stundām
beidzoties tie dzīvi, nenogrieztiem pirkstiem un tml., aizietu mājās. Nu tas Māris
tak valdīja tos puišus, vēl šodien atceros,
kā Mārtiņš graizīja tās ripiņas ar zāģi, tādu
enerģiju ielika darbā un pabeidz mākslas
skolu ar 10! Arī Ievai Locānei bija jautras
stundas, kad ieradās Aivīts... Kurš tad to
var aizmirst! Man prātā nāk kāds delveris,
kurš nepakam negribēja mācīties, tikai
traucēja citiem. Vienīgais skolēns manā
10 gadu ilgajā pedagoga darba pieredzē,
kuru no klases burtiski izmetu. Vēlākajos
gados, viņš bija pirmais, kurš mani Facebok uzaicināja draugos. Tā dzīve ir tik neparasta...!
Skola paplašinājās, piedalījāmies dažādos konkursos, guvām laurus arī ārpus
Latvijas. Un tā tas viss aizgāja. Skatoties uz
skolu šodien, tā ir nopietns novada kultūras tradīciju virzītājs mākslā un mūzikā! Un
tas tiešām ir gandarījums, ka ir izdevies iesēt to radošuma un skaistuma sēklu kādā
jaunajā talantā, kurš to skaistumu nes tālāk
un iemājo sev apkārt, padarot mūsu dzīvi baudāmāku! Nu nevaru nelepoties ar
saviem audzēkņiem Agnesi Čeveri, Maiju
Pauniņu, Lāsmu Lempu u.c.
Lai Jums visiem nenogurstošs dzīvesprieks, vēlme un pacietība dalīties skaistajā, bagātinot Varakļānu novadu un jebkuru
vietu pasaulē, kur esat!”
Skolas vēsturiskais pavediens nav
gluds. Skola vairākkārt ir mainījusi savu
atrašanās vietu. Tā ir darbojusies Varakļānu vidusskolas ēkas sākumskolas telpās,
nākamais pieturpunkts uz 12 gadiem ir
Varakļānu Kultūras nams. Ar 2007. gada
vasaru skola atrodas pašreizējā ēkā. Kā
šī ēka ir pārvērtusies! Tajā ir patīkami atrasties gan audzēkņiem, gan skolotājiem,
gan ciemiņiem.
2008. gada septembrī par skolas vadītāju kļūst Ieva Melne – Mežajeva. Ievas
raksturojumam ir zaļo toņu kamolītis, pilns
miera, sapratnes un labestības.
Ieva Melne-Mežajeva: „Mākslas skolā
sāku strādāt 1998. gadā par tekstilmāk-
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slas skolotāju. Darbs kā jaunajam pedagogam bija aizraujošs, ideju pilns un
radošs. Audzēkņi ar interesi gleznoja,
zīmēja, ar aizrautību piedalījās mācību
procesā un ieklausījās skolotāju norādījumos. Satiekot šodien skolas absolventus, dzirdu stāstām par mākslas skolu
kā par pamatvērtību turpmākajai savas
karjeras izveidei. Šie vārdi skolotājam ir
kā medusmaize.
No 2008. gada sāku pildīt direktora
pienākumus. Iesākums nebija viegls –
valstī sākās ekonomiskā krīze, kultūrizglītība bija palikta zem lupas, bija pacelts
jautājums par mazo skolu reorganizāciju
vai pat likvidāciju. Man tas bija liels pārbaudījums, kurš deva spēku cīnīties un
veidot skolu tādu, kāda tā ir šodien – ar
9 mācību programmām, 143 talantīgiem
audzēkņiem, 15 pedagogiem un 4 tehniskajiem darbiniekiem. Skola ir ar savām tradīcijām, kurās piedalās ne tikai
audzēkņi, bet arī novada mākslinieki un
mūziķi.
Katru dienu arvien biežāk sevi pieķeru pie domas un sapņiem: kādai sko-

lai būtu jāveidojas tālāk, lai tā būtu vēl
spilgtāka kultūrizglītības iestāde, lai tā
veidotos par kultūras centru mūsu novadā. Šiem sapņiem ir jārealizējas agrāk
vai vēlāk, jo mana skolas komanda ir tikpat stipra, enerģiska un radoša kā pirms
25 gadiem, kad skola tika dibināta. Mēs
kopā varam paveikt daudzas prātam neaptveramas idejas. Tādi jau ir tie cilvēki,
kuru dzīve ir cieši saistīta ar mākslu vai
mūziku!!!”
Cik ātri paskrēja laiks! Ir jau ļoti
vēls, bet mans lielais atmiņu grozs vēl
tik pilns! Vēl tikai daži mirkļi līdz svētkiem, kad notiks atkalredzēšanās ar nu
jau izaugušajiem bērniem, ar kolēģiem,
kurus dzīves ceļi ir aizveduši prom no
Varakļāniem. Mēs jūs visus ļoti ļoti gaidām ciemos 29. oktobrī Mūzikas un
mākslas skolā. Vēl lielāks prieks ir par
to, ka svētku koncertā uzstāsies skolas
absolventi!
Uz drīzu tikšanos!
Anita Ikauniece,
mūzikas skolotāja

Pilnveidos iespēju saņemt
trūcīgā statusu
Ņemot vērā Valsts kontroles, profesionāļu un sabiedrības iesniegtos
priekšlikumus, Labklājības ministrija ir
izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta „Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”.
Noteikumu projekts ceturtdien, 13.
oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām
un jāapstiprina valdībā.
Plānots no noteikumiem svītrot normu, ka par trūcīgu nevar atzīt ģimeni vai
personu, ja tai pieder vērtspapīri. Tā vietā
iztikas līdzekļu deklarācijā uzrādāmajos
ienākumos būs jāiekļauj ienākumi no
vērtspapīriem un no kapitāla, tajā skaitā
no kapitāla pieauguma. Ņemot vērā, ka
praksē iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana papīra formātā ir izņēmums,
paredzēts akceptēt, ka iztikas līdzekļu
deklarāciju var iesniegt arī sadarbībā ar
sociālā darba speciālistu, sagatavojot to
pašvaldības informācijas sistēmā.
Vienlaikus paredzēts pienākums
saimnieciskās un profesionālās darbības
veicējiem pašiem sagatavot un kopā ar
iztikas līdzekļu deklarāciju sociālajā dienestā iesniegt izziņu, kurā tiek norādīti
ieņēmumi, attaisnotie izdevumi un ienākumi. Tā tiktu gūta lielāka skaidrība par
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri
ilgstoši ir pašvaldības sociālā dienesta
klienti un novērstu neskaidrības, kā izmantojama klienta sniegtā informācija
par ieņēmumiem un kā aprēķināt vidējos
ienākumu.

Tāpat plānots precizēt un sakārtot
procesus, nodrošinot ģimenēm vai personām ar līdzvērtīgu ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni iespēju saņemt normatīvajos aktos paredzētos tiesiskos labumus. Izņēmumu tiek plānots saglabāt
tikai attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm –
pašvaldībām saglabātas tiesības noteikt
papildu nekustamo īpašumu un kustamo
mantu tikai šai ģimeņu kategorijai.
Paredzēts, ka trūcīgā statusu varēs
iegūt arī persona, kura nav savlaicīgi pieteikusi maksātnespēju un šobrīd nonākusi krīzes situācijā, jo nav iespēju turpināt
saimniecisko darbību un arī nepietiek
līdzekļu, lai pieteiktu maksātnespēju.
Plānots precizēt arī naudas līdzekļu veidus, kas uzskatāmi par uzkrājumiem, un
to apmēru, kas var piederēt ģimenei vai
personai, lai tā varētu pretendēt uz trūcīgā statusu.
Noteikumu projekts attiecas uz trūcīgām personām, kuru atbilstību šim
statusam nosaka pašvaldības sociālais
dienests, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas materiālos resursus
— ienākumus un īpašumus. Laika periodā no 2011. gada līdz 2015. gadam tādu
cilvēku skaits, kuriem noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes vai personas statusam,
samazinājies par 130 515 personām.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
67021723, egils.zarins@lm.gov.lv
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Atjaunots represēto
piemiņas akmens
Stirnienē

Braucot garām Stirnienes stacijai, nevilšus skats pārslīd pļaviņā iegulušam represēto
piemiņas akmenim – dzīvības koku un liepu
paēnā, četru stidziņu vidū. Tā nu vēstures rats
ir griezies, ka Stirnienes stacijā izvedamos
ļaudis saveda no visas apkaimes, no visām
debesspusēm. Šausminošie un mums, kas
to nav piedzīvojuši, neiedomājamie notikumi
padomju varas gados tika noklusināti un turēti
slepenībā, sāpēs kvēlojot tikai tautas zemapziņā un nevienam nestāstāmās atmiņās.
Taču 1989. gadā jau vēsmoja brīvības
dvesma. Un radās doma – uzstādīt piemiņas
akmeni. Taču tas prasīja ievērojamus līdzekļus, un vajadzēja atļauju pieminekli uzstādīt
dzelzceļam piederošajā stacijas laukumā. Un
tālākais stāsts ir teiksmas cienīgs – kad uz tuvējām stacijām ar kārtējo pārbaudi atbrauca
liela Daugavpils dzelzceļa pārvaldes komisija ar tikpat lieliem, latviski nerunājošiem un
okupācijas varu atbalstošiem priekšniekiem,
toreizējais Stirnienes stacijas priekšnieks Aleksandrs Eriņš un Atašienes stacijas priekšnieks
Pēteris Kukulis paaicināja kontrolētājus atzīmēt
veiksmīgi paveiktos darbus un sarīkoja „pieņemšanu” Eriņu mājās. Gods godam bija klāts
galds īsti Latgales garā, par to, lai itin nekā
netrūktu nedz uz šķīvja, nedz kausā, rūpējās
bijušais leģionārs un represētais Jānis Greislis. Vakars izvērtās garš, saimnieki viesmīlīgi,
un Greišļu Jāņa roka bezgala dāsna, līdz pret
rītu viesi parakstīja rīkojumu atļaut izveidot padomju okupācijas terora represēto upuru piemiņas vietu pie Stirnienes stacijas.
Līdzekļus pieminekļa izgatavošanai bez
ierunām piešķīra Varakļānu pagasta padome
ar priekšsēdētāju Jāni Bārbalu un paju sabiedrība „Latgale” ar priekšsēdētāju Gunti Melderi.
Īpaši tika piemeklēts laukakmens, kam
būtu šķērssvītra, kas simbolizē visas latviešu
tautas, Stirnienes un ikkatra cietušā cilvēka
dzīvi – pirms un pēc represijām - sašķeltu, sadalītu, ar nepārvaramu bezdibeni lauztu likteni. Pieminekli atklāja 1992. gada septembrī, to
apciemojuši gan daudzi represētie, gan viņu
tuvinieki kā no Latvijas, tā trimdinieki, ik gadus
notiek piemiņas brīži 25. martā un 14. jūnijā.
Nākamajā gadā piemineklim aprit 25. gadskārta.
Šovasar, ar Varakļānu pagasta pārvaldnieka Jāņa Mozgas iniciatīvu un ar kapu pārrauga Aivara Brenča un viņa komandas atbalstu,
piemiņas akmens ir atjaunots. Pateicamies!
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Mana mazā, baltā pilsēta Dzejas dienu noskaņās
Noslēdzies Varakļānu Tautas bibliotēkas rīkotais literārās
jaunrades konkurss. Vasarā laikam gan nav bijis tik daudz
laika, lai piesēstos, padomātu un uzrakstītu vēlējumu
mūsu mazajai pilsētiņai, tāpēc iesūtīti tikai 2 darbi. Paldies
aktīvākajām rakstītājām!
Dzidra Bruzgule
Mana mazā, baltā pilsēta
Reiz sākas viss – dzimst cilvēks, dzimst tā vārds,
Ikvienai lietai un vietai reiz šūpulis cerīgs kārts,
Tiek nosprausts mērķis kāds, sākumā tas gan nemanāms
un sīks,
Līdz izaug, sakuplo, kļūst redzams, stiprs un pamatīgs.
Gan cilvēkam, gan vietai, gan pilsētai vienmēr tiek dots
Tāds vārds, tāds nosaukums, kas visvairāk piemērots,
Tā no senās Varkas zemes krāsu toņiem, kuri šķita kā vara
klāni,
Radies reiz apdzīvotās vietas apzīmējums, nosaukums
Varakļāni.
Tā no apdzīvotās vietas, no miesta izaugusi pilsēta balta,
Kurā dižojas Dievnami, skolas un Borha pils stalta,
Pils sirmais parks savā paēnā auklē upīti rāmu,
Tās krastā snauž Mīlestības akmens, vēstot leģendu drāmu.
Putojas Kažaviņas ūdeņi Lejas dzirnavu dambī senā,
Zib laika rats, neviens no tā nevar paslēpties ēnā,
Maļ skarbu laikmetu dzirnas, cilvēku likteņus maļ,
... nesamaļ, sīksti tie, izdzīvo vienmēr un mērķus dižus kaļ.
Stipri, gudri ļaudis, tā Varakļānu skaistākā rota,
Ik dvēsele bagāta, radoša, varoša, Dieva apgarota,
Ikviens sasniedz savu mērķi un dzīves piepildījumu rod,
Jo ik rītu skanīgie baznīcas zvani, pilsētai svētību dod.
Lai tāds kā šodien Varakļānu mīļās, baltās pilsētiņas tēls
Paaudžu paaudzēs pārmantojas tikpat lepns un cēls,
Lai arī kādi laikmetu viļņi mestu augšā vai lejā,
Mūžu mūžos lai laimes zvaigznes mirdzums ļaužu un
pilsētas sejā.
Pilsēta, kuru par Balto sauc….
Mārīte Strode
Ir pulksten četri no rīta.
Aust pirmā augusta rīts.
Un mostas pilsēta mazā,
Ko daudzi par Balto sauc!
Virs Grāfa Borha stādītā parka
Kā ik rītu atkal saule aust.
Kur tālumā atskan suņu rejas,
Un gailis skanīgi dzied!
Un darbīgais varaķļāniets
Savus ikdienas darbus sāk!
Sirma māmuļa no darba salīkušiem pleciem
Kā ik rītu atkal baznīcas durvis ver.
Un mostas pilsēta mazā,
Ko daudzi par Balto sauc!
Lai savas pilsētas Balto vārdu,
Un ar Grāfa Borha devīzi uz Varakļānu pils –
„Tikuma vadīti, Dieva labvēlībā, Laimei līdznākot” –
Tālu pasaulē aizskanētu!

Stirnienes pamatskolā notika vairāki ar
Dzejas dienām saistīti
pasākumi.
Latviešu
valodas skolotāja Valda Eiduka piedāvāja
skolēniem
dažādas
radošas
nodarbes:
sameklēt
atbilstošus
vārdus dzejolī, sacerēt
akrostihu, uzzīmēt dze- jolī tēloto.
29. septembrī skolā organizētajā pasākumā „Zelta rudens
sirdī” bija tikšanās ar dzejniecēm Daigu Akmentiņu, Antoņinu
Lubeju un Annu Tomiņu.
Antoņinas Lubejas dzejā ieskanējās rudens motīvi, vēlme
„ar zelta rudeni sadoties rokās un zeltītus vārdus rudenim teikt,”
viņa lasīja dzejoļus par mārtiņrožu taku, par laiku, kad āboli krīt
un asteres zied.
Anna Tomiņa par savu dzeju stāstīja: „Rakstu par ikdienu,
mīlestību, māmuļu, kas jau aizsaulē, par dabu, kas visvairāk
veldzē sirdi.” Klātesošie varēja noklausīties dzejoli par bērniņu,
kam pirmo reizi ir „bikls un nezināms gājiens uz skolu,” veltījumu skolotājiem, emocionāla bija dzeja par skolas gadiem, jo
„tur palika mūsu saules lēkti”. Viņa lasīja sirsnīgus dzejoļus par
māti, akcentējot, ka „katram bērniņam ir daļa mātes sirds,” ka
māte ir tā, kas „sargā no aukstā vēja,” smeldzīgas noskaņas
bija dzejolī par klaida latviešiem.
Arī Daiga Akmentiņa daudz dzejoļu rakstījusi par māti, ka
mātes sirds ir tikai viena un ko tā jūt, „bērnus aizvadot pasaulē
plašā,” par to, kā māte gaida. Viņa uzsvēra domu: „Māte paliks
visu mūžu, lai kur jūs būtu. Ejiet pasaulē, bet atgriezieties!”
Autores rakstījušas arī bērnu dzeju. Dzejoļos uzburta brīnišķīga bērna pasaule, kur ir gan varžu koris, gliemeži, tauriņi,
runcis Fricis, kaķenīte Mince, stāstīts par kurmīti, kura celtās pilis traucēja kādam, par rūķiem un viņu darbiem, par kaķenīti
Peku un sunīti Diksiju, melnā vārna tēlota kā dāma, par laumiņu,
elfiem, fejām un skaisto bērnības laiku.
Dzeja savijās ar mūzikas skolotājas Agneses Solozemnieces sagatavotajām dziesmām.
Atvadīšanās notika sirsnīgā gaisotnē, bērni sniedza dzejniecēm savus zīmējumus un rudens ziedus, pretī saņemot jaukus, īpaši noformētus vēlējuma dzejoļus.
Kad karstu uguni degs rudens lapas,
Tad gaišas domas gaišos ceļos sauks.
Par salnām neskumsti un rudens vējiem,
Tu tici rudens brīnumam, kas nāk.
(A. Lubeja)
Paldies dzejniecēm par uzburto rudens brīnumu!
Rita Pelša
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Ābolu drudzis
Saulainā un rudenīgi skaistā dienā
17. septembrī Varakļānu estrādē norisinājās netradicionālas sporta spēles
„Ābolu drudzis”. Sporta spēlēs piedalījās
ap 200 dalībnieku, kuriem tika piedāvāta
iespēja sacensties dažādās disciplīnās
un mēroties spēkiem gan ģimeņu sacensībās (piedalījās 11 ģimenes), komandu
sacensībās (13 komandas) un izmēģināt
savus spēkus individuālajās disciplīnās.
Tā kā šogad ir ļoti bagāta ābolu raža,
visās sporta aktivitātēs tika izmantoti īsti
āboli, kā arī visu sportisko aktivitāšu nosaukumos tika iekļauts ābola vārds.

Sporta spēļu dalībniekiem tika piedāvātas piecpadsmit visdažādākajās
disciplīnas, kurās tika vērtētas dalībnieku
precizitāte, spēks, atjautība un azarts.
Sporta spēlēs piedalījās visus paaudžu un vecumu dalībnieki, starp kuriem
– visjaunākajam dalībniekam bija tikai 3
gadiņi, bet vecākajam, tik tikko kā nosvinēta skaista dzīves jubileja – 80 gadi..
Kopā ar pasākuma dalībniekiem veidojām arī rudens velšu izstādi, ikviens
dalībnieks un apmeklētājs varēja atnest
neparastākos, lielākos un krāšņākos savos dārzos izaudzētos labumus.
Mazākajiem sporta spēļu dalībniekiem, kuri nevēlējās sportot, bija iespēja
izlēkāties un iztrakoties piepūšamo atrakciju pilsētiņā.
Sacensību dalībnieki bija parūpējušies par savu vizuālo noformējumu un
kopējo tēlu, ierodoties uz spēlēm īpašos
tērpos, kas arī tika vērtēti.
Liels paldies visiem dalībniekiem,
kuri atsaucās mūsu aicinājumam un aktīvi piedalījās sporta spēlēs, paldies lielajai
15 tiesnešu brigādei, kā arī par sportiskās gaisotnes nodrošināšanu DJ MC Artis Skrūzmanim un Varakļānu lapsiņai.
Speciāli šiem svētkiem tika organizēta arī svinīga spēļu atklāšana un šūdināts
olimpiskais „ābolspēļu” karogs.
Sporta spēļu nobeigumā dalībnieki
varēja atjaunot savus spēkus ar siltu zupu
un spēka maizītēm, par ko gādāja biedrība „Pieaugušo attīstības projekts”. Svētki
nebūtu iedomājami bez pašvaldības lielā atbalsta, paldies viņiem par to, kā arī
paldies par atbalstu sporta spēļu tapšanā
„Borisa un Ināras Teterevu fondam”.
Saglabāsim sportisko noskaņojumu
arī nākamgad, kad, liekot kopā visas radošām idejas, veidosim nākamās sporta
spēles.
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Draugi, radi, mums jau 5 gadi!
Murmas enes Kultūras centrā
12. novembrī plkst. 20.00

DZIMŠANAS DIENAS PASĀKUMS
dziedošās Tihovsku ģimenes (Ludza) koncerts;
sveicieni un paldies vārdi.
plkst. 22.00 balle
spēlē „Kamēr jauni”
Ieeja EUR 2,50

23. novembrī bērnu izrāde
„Toms pret superpelēm”
sakarā ar KN remontu
sekojiet līdzi informacijau,
kur notiks izrāde
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Sporto bērni, sporto tēvi!
Tradicionāli septembrī norit Olimpiskā
diena, patīkami, ka par tradīciju ir kļuvusi
arī Tēvu dienas atzīmēšana. Bet vēl interesantāk ir abas šīs dienas apvienot vienā
jautrā, spraigā un sportiskā pēcpusdienā!
21. septembrī „Sprīdītī” Lācis (Olita), Sivēns (Natālija) un Bite (Santa) uz kopīgu
sportošanu sagaidīja iestādes bērnus un
viņu tētus, lai pārbaudītu viņu veiklību, ātrumu un spēku. Pēc kopīgas iesildīšanās
un komandu kapteiņu izvirzīšanas dalībnieki sevi veiksmīgi apliecināja aktivitātēs,
kas notika Sivēna mājā, Bišu stropā, pie
drauga Zaķa, pie kāda, kas ir apmaldījies... Vēl jau bišu medus kanniņas!
Paldies svētku tiesnešiem- Ivetai Zalānei un Ingai Vaškai. Īpašs paldies šogad
aktīvajām mammām, kas iesaistījās svētku
organizēšanā un tiesāšanā- Aijai Mazurei,
Anetei Urkai, Agitai Boikovai, Irinai Vecozolai un Aleksandrai Mozgai! Laika apstākļi
mūs pasaudzēja, lietus neuzlija, bet vēsi
bija gan. Tādēļ ātri jāsasildās, tēti tika aicināti savas spējas apliecināt futbola spēlē. Zināms, ka mūsu tēti vislabākie, tādēļ
spēle ļoti spraiga, bet vārti tomēr tika gūti.
Pēc aktīvas sportošanas lielā apbalvošana
– medaļas, diplomi, pateicības raksti!
Kad balvas sadalītas, visi dalībnieki
savus spēkus atguva ar svētku kliņģeri.
Uz tikšanos nākošgad!
Līva,
sporta skolotāja

Ražas nedēļa „Sprīdītī”
Septembris ir rudens mēnesis, kas dabas gleznā ieliek pa
krāšņam akcentam, nobirdina pa
lietus lāsei, ļauj uzpūst skarbainiem vējiem. Šis ir laiks, kad varam priecāties par dārza bagātīgo
ražu un krāšņajām ziedu paletēm.
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Sprīdītis” lielākoties tiek gādāts,
lai bērni iemācītos latviskās tradīcijas un svētkus, tāpēc septembra pēdējā nedēļā pirmsskolēni
ieskandina Miķeļus, kas pēc būtības ir rudens saulgrieži. Dabā
nakts sāk kļūt garāka par dienu un
tuvojas tumsas laiks, bet šie svētki
ir krāsaini un bagāti.
Kā tradīcija ir rudens izstāde, gatavota
no ziediem, kastaņām, zīlēm, pīlādžiem un
citām meža un dārza veltēm. Kompozīcijas
veido bērni kopā ar savām ģimenēm un
audzinātājām. Miķeļu nedēļas sākumā PII
laukumiņos bērnus un vecākus sagaidīja
Saulainā „Saulēniņu” saule . Uzsmaidīt rosināja jaukās „Kāpēcīšu” Rudens
noskaņas un „Mākonīšu” Jautrais rudens ar dārzeņu un augļu kompozīcijām.
Pasapņot par rudeni mudināja „Ābolīšu”

krāšņais grozs. Priecāties par rudens krāšņumu aicināja „Pīlādzīšu”
bērni ar Rudens krāsu
paleti.
Visas nedēļas garumā bērni mācījās tautasdziesmas, ticējumus par Miķeļdienu, dziedāja dziesmas.
Šis ir pats labākais laiks, lai uzņemtu rudens vitamīnus ar āboliem, bumbieriem.
Tāpēc tika gatavoti augļu salāti un aicināti
ciemos draugi. Un, protams, pašu rokām
gatavotais ir visgaršīgākais! Izgaršotas

dažādas sēklas (saulespuķu, ķirbju, magoņu, linsēklu), kuras arī
satur daudz dažādu
veselīgu vielu.
Miķeļos saka, ka ziemai vārti vaļā, tas
nozīmē, ka no šīs dienas jau gaida, kad
sāksies auksts laiks un ziemas tuvošanās.
Mārīte un Inese,
skolotājas
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Noslēgusies tūrisma akcija
„Lubāna ezera noslēpumi 2016”

1. oktobrī ūdenstūrisma attīstības centrā
„Bāka” noritēja tūrisma
akcijas „Lubāna ezera noslēpumi 2016” noslēguma
pasākums, kurā pulcējās akkcijas dalībnieki – tūrisma uzņēzņēmēji, Lubāna ezera noslēpumus
umus
izzināt devušies ceļotāji, tūrisma
risma
informācijas centru (TIC) darbinieki un ap Lubāna
ezeru esošo novadu pašvaldību pašdarbnieki ar saviem priekšnesumiem.
No 2016. gada maija līdz 1. oktobrim ikvienam bija iespēja apceļot Lubāna ezera apkārtni, piedaloties tūrisma akcijā, ko organizēja seši „Lubāna mitrājā” esošie
– Rēzeknes, Balvu, Rugāju, Madonas, Lubānas un Varakļānu novadi.
Ar Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu akcijā kā tūrisma vietas bija
ietverti: viesu nams – kafejnīca „Raibais asaris”, dzejnieces M. Bārbales dzimtās
mājas „Skalbjudambji”, bioloģiskā zemnieku saimniecība „Šķesteri” un Varakļānu
muižas pils.
Saulainajā 1. oktobra pēcpusdienā Bākā pie Lubāna ezera bija ceļotāju un tūrisma saimnieku tikšanās svētki. Pasākums sākās ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca uzrunu. Tālāk sekoja improvizēts ceļojums uz visiem 26
akcijas objektiem un tūrisma vietu saimnieku uzrunas. Protams, arī ceļotāju gaidītā
loterija, kuras laikā tika izlozētas tūrisma saimnieku sarūpētās pārsteigumu dāvanas.
Pasākumu kuplināja pašdarbnieku priekšnesumi: muzicēja lauku kapela „Meldiņš”
no Lubānas, ar jokiem un dejām sprēgāja deju grupa „Orhidejas” no Ošupes, jautrā
vecmeitu ballītē ļāva iejusties Varakļānu kultūras nama amatierteātris un noslēgumā
klātesošos vienotās dziesmās iesaistīja muzicējošā Igauņu ģimene no Gaigalavas.
Apkopojot anketas, bija redzams, ka tūrisma akcijā piedalījušies ceļotāji no
visas Latvijas, iesniedzot vairākus simtus dalībnieku anketu. Izlozē iegūtās balvas no
akcijas organizētājiem un tūrisma vietām aizceļoja uz dažādiem Latvijas reģioniem.
Jāatzīmē, ka akcijā piedalījās un Lubāna ezera apkārtni apceļoja arī Varakļānu novada iedzīvotāji un daži no tiem apmeklēja arī noslēguma pasākumu „Bākā”. Varakļānu novada akcijas objektu saimnieku sarūpētās dāvanas pēc izlozes aizceļoja divas
uz Cēsīm un divas uz Jelgavu. Savukārt, viena dāvana atceļoja arī uz Varakļāniem.
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis” bija organizētā ekskursijā Lubānas pusē un „Vaidavu” saimnieks V. Strautiņš izlozēja L. Smirnovas anketu.
Atskatoties uz akcijas norisi visas vasaras garumā, var secināt, ka tā bija veiksmīga sadarbība un sešu novadu popularizēšana tūrisma jomā. Prieks, ka mēs
ceļotājiem varam piedāvāt tik daudz dažādu un interesantu lietu, ko ikdienā paši
nepamanām un nenovērtējam. Cerams, ka šī nepaliks vienīgā sadarbība, jo TIC
darbinieki esam vienojušies tikties oktobrī, lai „kaltu” plānus jaunām idejām. Personīgi esmu gandarīta, ka iepazinos ar vienreizējiem cilvēkiem, ar kuriem bija kopā
patīkami strādāt. Paldies visiem!
M. Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja TIC darbiniece

„Lai nekas tevi neuztrauc, lai nekas tevi
nebiedē. Viss paiet, Dievs nemainās.
Pacietība iegūst visu. Tam, kam ir Dievs,
netrūkst nekā. Tam pietiek ar Dievu vien.”
(svētā Avilas Terēze)
Dziļās sērās noliecam galvas, godinot mūžībā aizgājušo Varakļānu katoļu
baznīcas prelātu ANTONU BOLDĀNU.
2016. gada 16. oktobra rītā stāja pukstēt
viņa dziļi ticīgā sirds.
Antons Boldāns dzimis 1930. gada
20. septembrī Baltinavas draudzē Balvu
rajona Briežciemā. Pēc Viļakas vidusskolas beigšanas no 1950. līdz 1954. gadam
mācījies Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā. Par priesteri viņu ordinēja bīskaps
Pēteris Strods 1954. gada 26. septembrī
sv. Jēkaba katedrālē Rīgā.
Antons Boldāns strādājis par vikāru
Bērzpilī un Varakļānos (1956 –1957), pirmā patstāvīgā darbavieta bijusi Ruskulovas draudzē. Viņš strādājis Kupravas un
Liepnas draudzē, 13 gadus nostrādājis
Kārsavā, pēc tam Ludzā. Kopš 1980. gada
6.novembra viņš bija Varakļānu draudzes
dekāns. Visur, kur vien strādājis, viņš nenogurstoši rūpējās par draudzes ticības
garu. Par nenogurstošu darbu ticības laukā Antonam Boldānam tika piešķirts prelāta tituls (1996. gada 10. februārī).
Prelāts apkalpoja Varakļānu, Stirnienes, Barkavas, Atašienes draudzes, bija
katehētu institūta Rēzeknes nodaļas vadītājs. Viņš bija Varakļānu Goda pilsonis.
Antona Boldāna pēdās iet viņa māsas Marijas dēli – Juris, Andris un Ilmārs
Kravaļi.
„Paiet dienas, nedēļas, gadi –
Caur rūpestiem sudrabu matos tie sēja.
Bet mūžs, kas cilvēkiem un Dievam
veltīts, katrā sirdī atbalsi rod.”
(M. Asare)
Prelāts Antons Boldāns Zemes mātes klēpī tika guldīts 19. oktobrī Varakļānu
katoļu baznīcas dārzā.
Varakļānu katoļu draudze
Varakļānu novada pašvaldība

„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada oktobris

Kas šodien tavās rokās dus –
Es, māmiņ, gribēju jau ļoti.
Tev mīļus vārdus pateikt klusi.
Par katru glāstu, ko man dosi.
Bet vārdus nemāku vēl sacīt.
Lai tos man iemāci, vēl gaidu.
Un tamdēļ teikšu Tev ar acīm.
Ar savām rociņām un smaidu.

Sveicam:
Daigu Mičāni un Ivo Odumiņu ar
meitas Loretas dzimšanu
Rūtu Pastari ar meitas Jasmīnas
dzimšanu
Ivetu un Māri Dūda–Čačus ar meitas
Felicitas Ivetas dzimšanu

„LATVIJAS MEDNIEKU APMĀCĪBAS
CENTRS”
organizē kursus mednieka un
medību vadītāja apliecības
iegūšanai
Varakļānos un/ vai Rēzeknē.
Kvalitatīva, profesionāla apmācība.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai
www.lmac.lv

OKTOBRĪ lielā rudens
izpārdošana!
Visiem lietotajiem apģērbiem
30% atlaide.

Būsiet mīļi gaidīti
Varakļānos, Kosmonautu ielā 3

Vien abi kopā
Jūs esat debesis,
Vien abi kopā
jūs esat strauts,
kam kristāla lāses
no pazemes dziļumiem
līdz jūrai vien divatā
aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā
Jūs esat patvērums
viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt –
Ar vīrieša spēku
un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
/K. Apškrūma/
Varakļānu novada Dzimtsarakstu
nodaļā septembrī noslēgtā laulība:
Velta Strode un Andris Vovers
Stirnienes svētā Laura Romas katoļu
draudzē noslēgta laulība:
Daina Mestere un Māris Kjakste

IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).

KVALITATĪVI!
T. 27450715

Sniedzu ekskavatora
pakalpojumus.
T. 28466721

VARAKĻĀNU MUIŽAS PILĪ
19.00 Starpnovadu literātu tikšanās
21.00 Postfolkloras grupas „Rikši” koncerts
Ieeja par ziedojumiem
Laipni gaidīti visi interesenti
Līdzi var ņemt groziņu un labu garastāvokli

Tālr. 29359242; e-pasts: varaklanupils@inbox.lv; adrese: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts…
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
mūžībā aizgājušajiem septembrī:
Varakļānu pagasts
Konstantins Juška – 76
Jānis Meža-Eriņš – 71
Murmastienes pagasts
Anna Strode – 88
Varakļāni
Jānis Poļaks – 84

IESPĒJAMS
KREDĪTS.
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SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

Pieredzējuši meistari
veic ŪDENSAPGĀDES un
KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi
privātmājām un iestādēm.
• Bezmaksas tāmes izstrāde.
• Visa veida santehnikas darbi.
• Kāpurķēžu ekskavatora
pakalpojumi.
39868
T. 223
PĀRDODAM
• smilti, melnzemi, dolomīta
šķembas – ar piegādi (šķembām
pieejamas dažādas frakcijas)
SNIEDZAM
• ekskavatora un smagās
automašīnas pakalpojumus
T. 29219120; 29486023

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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