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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 20. jūnijā
Nr. 7
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka apsveic
jaunievēlētos domes deputātus un sniedz
informāciju par 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu norisi un balsošanas
rezultātiem.
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja iepazīstina deputātus
ar plānoto domes sēdes darba kārtību
un aicina deputātus balsot par piedāvāto darba kārtību.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Erels, J. Grudule, D. Inķēna, M. Justs, A. Kokars, N.
Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto Varakļānu
novada domes ārkārtas sēdes darba
kārtību.
1. Par balsu skaitīšanas komisijas
izveidošanu Varakļānu novada domes
priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
Tiek dots vārds A. Ščuckai
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
40. pantam novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas norit atklāti, ar vēlēšanu zīmēm. Šajā
nolūkā ir nepieciešams izveidot balsu
skaitīšanas komisiju. A. Ščucka izsaka
priekšlikumu balsu skaitīšanas komisijas
pienākumus uzticēt klātesošajiem novada vēlēšanu komisijas locekļiem G. Āboliņai, I. Balodei un Ē. Zeimulam.
Deputātiem iebildumu nav.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Erels, J. Grudule, D. Inķēna, M. Justs, A. Kokars, N.
Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izveidot domes priekšsēdētāja
un domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju šādā
sastāvā:
Gunta Āboliņa, Indra Balode, Ēriks
Zeimuls.
2. Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Tiek dots vārds G. Puntužam, A. Kokaram, G. Āboliņai, A. Ščuckai
Deputāti tiek aicināti izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāts Gunārs Puntužs no vēlētāju apvienības „Vienoti novadam” saraksta ievēlēto deputātu vārdā izvirza līdzšinējā domes priekšsēdētāja Māra Justa

kandidatūru.
Deputāts Austris Kokars (vēlētāju
apvienība „V55”) atbalsta izvirzīto kandidatūru.
Citu priekšlikumu nav.
A. Ščucka informē par kārtību, kādā
norit atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.
Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija
varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju,
izgatavot 9 vēlēšanu zīmes, sagatavotos
balsošanas procedūrai; lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un komisija apkopotu balsojuma rezultātus.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas
komisijas priekšsēdētāja Gunta Āboliņa ziņo par balsošanas rezultātiem. Par
novada domes priekšsēdētāja amata
kandidātu Māri Justu nodotās balsis sadalās šādi: „par” – 8 balsis; „pret” – nav;
„atturas – 1.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19. panta ceturto daļu, 21. panta
pirmās daļas 10. punktu, 40. panta pirmo un ceturto daļu, Varakļānu novada
dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ar
8 balsīm „par” (J. Erels, J. Grudule, D.
Inķēna, M. Justs, A. Kokars, N. Lazda,
G. Puntužs, A. Saleniece); „pret” – nav;
„atturas” – 1 (M. Vilkauša), NOLEMJ:
1. Par Varakļānu novada domes
priekšsēdētāju ievēlēt Varakļānu novada
domes deputātu no vēlētāju apvienības
„Vienoti novadam” saraksta Māri JUSTU.
Māris Justs pateicas deputātiem par
izrādīto uzticību un ievēlēšanu amatā, izsakot apņemšanos turpināt uzticēto pienākumu veikt pēc labākās sirdsapziņas.
Sēdi turpina vadīt Māris Justs.

3. Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
Tiek dots vārds A. Kokaram, A. Saleniecei, G. Āboliņai, M. Justam.
Deputāti tiek aicināti izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam.
Austris Kokars (vēlētāju apvienība
„V55”) ierosina, lai par domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu priekšlikumu izteiktu domes priekšsēdētājs.
Māris Justs iesaka Gunāra Puntuža
(vēlētāju apvienība „Vienoti novadam”)
kandidatūru.
Anita Saleniece atbalsta izvirzīto
kandidātu.
Citu priekšlikumu nav.
Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu izgatavot 9 vēlēšanu zīmes, sagatavotos balsošanas procedūrai; lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un komisija
apkopotu balsojuma rezultātus.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas
komisijas priekšsēdētāja Gunta Āboliņa ziņo par balsošanas rezultātiem. Par
novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amata kandidātu Gunāru Puntužu nodotās balsis sadalās šādi: „par” – 7 balsis;
„pret” – nav; „atturas” – 2.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 20. panta otro daļu, 21. panta
pirmās daļas 10. punktu, 40. panta pirmo un ceturto daļu, Varakļānu novada
dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ar
7 balsīm „par” (J. Erels, D. Inķēna, M.
Justs, N. Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas”
– 2 (J. Grudule, A. Kokars), NOLEMJ:
1. Par Varakļānu novada domes
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priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Varakļānu novada domes deputātu no vēlētāju
apvienības „Vienoti novadam” saraksta
Gunāru PUNTUŽU.
4. Par Varakļānu novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu
Tiek dots vārds J. Erelam, J. Grudulei, D. Inķēnai, A. Kokaram, N. Lazdam,
G. Puntužam, A. Saleniecei, M. Vilkaušai, M. Justam.
Domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu izveidot 2 pastāvīgās deputātu
komitejas: Finanšu un attīstības komiteja un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja. Deputāti tiek aicināti
pieteikties darbam kādā no komitejām,
kurā katrs vēlētos darboties, ņemot vērā
savas spējas, līdzšinējo pieredzi un profesionālo kompetenci.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” prasībām un atbilstoši 25.07.2013.
saistošo noteikumu Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums” 21. punkta
pirmajai daļai, ņemot vērā domes deputātu priekšlikumus, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”
(J. Erels, J. Grudule, D. Inķēna, M. Justs,
A. Kokars, N. Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izveidot 2 (divas) pastāvīgās deputātu komitejas ar šādiem sastāviem:
1.1. Finanšu un attīstības komiteju
5 (piecu) deputātu sastāvā:
Māris JUSTS – deputāts no vēlētāju apvienības „Vienoti novadam”;
Jānis ERELS – deputāts no vēlētāju
apvienības „Vienoti novadam”;
Gunārs PUNTUŽS – deputāts no vēlētāju apvienības „Vienoti novadam”;
Janīna GRUDULE – deputāte no vēlētāju apvienības „Strādāsim kopā”;
Austris KOKARS – deputāts no vēlētāju apvienības „V55”.
1.2. Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteju 4 (četru) deputātu
sastāvā:
Anita SALENIECE – deputāte no vēlētāju apvienības „Vienoti novadam”;
Dina INĶĒNA – deputāte no vēlētāju
apvienības „Vienoti novadam”;
Nauris LAZDA – deputāts no vēlētāju apvienības „Vienoti novadam”;
Modra VILKAUŠA – deputāte no vēlētāju apvienības „Strādāsim kopā”.
Sēdi vadīja:
A. Ščucka,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
Protokolēja:
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

2017. gada 29. jūnijā
Nr. 8
Pašvaldības izpilddirektors I. Ikaunieks informē, ka aizvadītajā mēnesī notikuši visu pašvaldības izglītības iestāžu
izlaidumi; aizvadītas pašvaldību vēlēšanas; noticis liels ielīgošanas pasākums
Varakļānu parka estrādē ar brīvdabas
izrādi un šlāgerfestivālu; ir realizēts biedrības „Sinerģija V” projekts un Pils ielā
25A, Varakļānos, atklāts āra trenažieru
laukums. 31.05.2017. ar pilnsabiedrību
„A.A. & Būvkompānijas” noslēgts līgums
par pils jumta renovāciju. Sociālā dienesta mobilās aprūpes vienības darbam iegādāts specializētais transports.
Pašlaik notiek sagatavošanas darbi
ielu asfaltēšanai: pie Varakļānu mūzikas
un mākslas skolas; pie morga, pie Murmastienes pagasta pārvaldes ēkas, kā arī
vairākos ielu posmos.
1. Varakļānu novada pašvaldības 2016.
gada publiskā pārskata apstiprināšana.
2. Par Varakļānu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas izveidošanu.
1. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Gunārs
Puntužs – domes priekšsēdētāja vietnieks;
komisijas locekļi: Ivars Ikaunieks –
pašvaldības izpilddirektors;
Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja;
Evija Suhačeva – centralizētās grāmatvedības grāmatvede;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Nauris Lazda – saimniecības pārzinis
Varakļānu pagasta pārvaldē.
3. Par Varakļānu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas izveidošanu
1. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Modra Vilkauša – domes deputāte;
komisijas locekļi:
Māris Lindāns – kārtībnieks;
Austris Kokars – domes deputāts;
Evita Caune – sociālā darba organizatore;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
komisijas sekretāre (bez balsošanas
tiesībām) Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja.
4. Par Varakļānu novada vēlēšanu
komisijas kandidātu pieteikšanu
5. Varakļānu novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšana
6. Par zemes nomu
7. Par atļauju iznomāt zemi trešajai
personai.
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8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
9. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, atsavināšanu atkārtotā izsolē.
10. Par adreses maiņu.
11. Par nekustamā īpašuma „Aigas”
sadalīšanu.
12. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
13. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
14. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
15. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
16. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
17. Par dzīvokļa īres tiesību izsoli.
Īres tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā:
grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks –
pašvaldības izpilddirektors;
grupas locekļi: Vitālijs Stikāns – Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA valdes loceklis;
Anna Mālniece – centralizētās grāmatvedības vecākā grāmatvede;
Gunta Āboliņa – Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA namu pārzine;
Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre.
18. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā.
19. Par Varakļānu novada domes
25.05.2017. lēmuma Nr. 6.12. anulēšanu un nekustamo īpašumu „Mālaiņi” un
„Mālaiņu pļavas” apvienošanu.
20. Biedrības „Varakļōnīts” iesnieguma izskatīšana.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

2017. gada 27. jūlijā
Nr. 9
Pašvaldības izpilddirektors informē,
ka pašreiz notiek darbības, kas saistītas
ar Stirnienes pamatskolas likvidēšanu: ir
veikta materiālo vērtību inventarizācija un
dokumentu esības pārbaude un notiek to
nodošana.
Pašlaik notiek asfaltēšanas darbi
Varakļānu pilsētā; tūdaļ tiks uzsākti arī
Murmastienes un Varakļānu pagastos.
Notiek arī neasfaltēto ceļu seguma remonti. Galvenokārt uz ceļiem, kas būs
nepieciešami zemniekiem saistībā ar ražas novākšanu.
1. Par Varakļānu novada vēlēšanu
komisijas izveidošanu.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma II nodaļas nosacījumiem, atbilstoši ar Varakļānu novada domes 29.06.2017. lēmumu Nr. 8.4
Turpinājums 5. lpp.
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Nodziedāt dziesmu
Par mīlu, sauli,
Jūru un viļņiem,
Zem ledus, kas snauž.
Soļiem Taviem,
Liedaga smiltīs,
Par vēju,
Aukstajiem pirkstiem,
Matus, kas glauž.
Dziesmai šai
Nevajag vārdus,
Dziesmu nodziedās sirds.
Kā putns,
Pie Tava atvērtā loga,
Tā dziedās...
Līdz sāksi,
Dungot tai līdz...

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus
novadā!

15
Līga Murinska

45
Jānis Varna

18
Evita Grudule
Uvis Ņekrasovs

50
Guntis Badūns
Andris Dozbergs
Vilnis Dzērvītis
Artis Lācis
Andris Miķelsons
Agnese Solozemniece

20
Artis Juška
Diāna Poļakova
25
Lelde Cakule
Sabīne Garanča
Linda Garanča
Viktorija Indāne
Jānis Piļpuks
Ivanda Sprūdža
Meldra Vaška
Dagnija Vecstaudža

55
Ieviņa Neiberga
Anna Saleniece
Valda Strode
Vijars Vrubļevskis

60
Anita Bernāne
Viktors Eiduks
Laurentīna Letinska
30
Juris Samiņš
Rolands Ciematnieks Elvīra Strode
Gatis Kazāks
Ēvalds Vaļka
Jānis Laurs
Jānis Zeps
Aigars Prusakovs
Kristīne Skaba
65
Dainis Skangalis
Juris Počs
Sandris Spridzāns
Solvita Šeketa
70
S
Evija Šķestere
Šķ
Janina Stafecka
Solvita Tropa
T
75
3
35
Anna Cakule
Dzerkale
Adrija Ļeļeva
L
Liene
IIveta Latkovska
Ivet
Emīlija Zalāne
T
Te
Terēze Zepa
80
4
40
Broņislava Dzenovska
Rolands Strods
Tekla Guzikovska
Jānis Seržants
Zinaida Zepa

Laikrakstā tiek sumināti
ātiti Va
V
Varakļānu
arak
rakļā
kļān
ļānu
un
nova
novada
ova
ov
vada
va
da adm
administratīvajā
admi
d ini
ini
teritorijā dzīves
dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta
netiek norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek sumināti jubi
jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet
atšķirīgiem gadu skaitļiem un jubilejas mēnešiem.
Būsim korekti pret jubilāriem! Mēs taču zinām savu draugu un radu dz
dzimšanas dienu datumus, vai ne! Paldies!
Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi paziņot laikraksta redaktorei
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!

95
Anna Leimane
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Turpinājums no 3. lpp.

izsludinātajai vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanas kārtībai, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, NOLEMJ:
1. Izveidot Varakļānu novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļiem:
2.1. Aiju Ščucku;
2.2. Sanitu Senkāni;
2.3. Mārtiņu Grudulu;
2.4. Eviju Suhačevu;
2.5. Guntu Āboliņu;
2.6. Līgu Sondori;
2.7. Indru Balodi.
3. Iekļaut Varakļānu novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
3.1. Initu Mozgu;
3.2. Ilzi Marinsku;
3.3. Ingu Gruduli.
2. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomē.
3. Par aizņēmumu projekta „Valsts
kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas
pils jumta atjaunošana” realizācijai.
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu projekta „Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils
jumta atjaunošana” realizācijai no Valsts
kases ar atmaksas termiņu 20 gadu laikā
EUR 185 685,98 apmērā.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar
Varakļānu novada pašvaldības 2018.–
2037. gada budžetiem.
4. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana „Varakļānu Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu
mājā” finansējuma saņemšanai
Izskatot jautājumu par galvojuma
sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums SIA projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana „Varakļānu
Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai,
lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto funkciju izpildi, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu,
21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.
panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 26. pantu un saskaņā ar MK
25.03.2008. noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un
galvojumiem”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 7 balsīm „par” (D. Inķēna, M. Justs, A.
Kokars, N. Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” –
nav; J. Erelam nebalsojot, NOLEMJ:

1. Sniegt galvojumu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA aizņēmumam Valsts kasē projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana „Varakļānu
Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai
par summu EUR 335 130,00 apmērā,
kas ir atbilstoša Varakļānu novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām
100% apmērā. Galvojums tiek sniegts arī
par blakus prasījumiem – līgumsodiem
u.c. maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš –
10 gadi, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.
5. Par zemes ierīcības projekta „Upmalnieki” apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Eglinieki
A” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Ilmāri”
sadalīšanu.
8.
Par
grozījumiem
domes
26.04.2017. lēmumā Nr. 4.8 „Par zemes
gabala sadalīšanu”.
9. Par adresēm.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
11. Par konkursu „Varakļāni ziedu
gaismā”.
1. Apstiprināt konkursa „Varakļāni
ziedu gaismā” nolikumu.
2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot žūriju 6 cilvēku sastāvā:
žūrijas priekšsēdētājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
žūrijas locekļi:
Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas
un mākslas skolas pedagogs;
Ilga Mestere – Varakļānu PII „Sprīdītis” vadītāja;
Modra Vilkauša – domes deputāte;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas
un mākslas skolas pedagoģe;
Aina Jaunzeme – biedrības „Varakļōnīts” valdes locekle.
3. Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt
līdzekļus līdz EUR 570,00 apmērā.
12. Par starptautisko glezniecības
plenēru „Baltā pilsēta 2017”.
1. Atbalstīt starptautiskā glezniecības
plenēra „Baltā pilsēta 2017” rīkošanu Varakļānu pilsētas svētku ietvaros laikā no
06.08.2017. līdz 12.08.2017.
2. Apstiprināt starptautiskā glezniecības plenēra „Baltā pilsēta 2017” nolikumu.
3. Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt pašvaldības finansējumu
līdz EUR 2000,00 apmērā.
13. Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes
darbu kārtošanas sastāvā.
14. Par izmaiņām atsevišķos pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu
sarakstos.
15. Par papildinājumiem domes

31.03.2016. lēmuma Nr. 3.12 „Par tehnikas un transporta līdzekļu izmaksām” 2.
pielikumā.
16. Par naudas līdzekļu piešķiršanu
dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12,
Kokari, Varakļānu pag., remontam.
Izskatot pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12,
Kokari, Varakļānu pag., īrnieces L. Zepas
12.06.2017. iesniegumu, iepazīstoties ar
mājas apsekošanas rezultāta ziņojumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt priekšlikumu par pašvaldības līdzekļu nekustamā īpašuma
uzturēšanai līdz EUR 900,00 apmērā
novirzīšanu dzīvojamās mājas Latgales
prospektā 12, Kokari, Varakļānu pag., remontam – krāsns, plīts pārmūrēšanai un
dūmvadu remontam.
17. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 1345, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem.
18. Par domes 29.06.2017. lēmuma
Nr. 8.14 „Par dzīvojamās telpas apmaiņu”
atcelšanu.
19. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
20. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
21. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
1. Piešķirt Varakļānu novada domes
priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju
atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas laikā
no 07.08.2017. līdz 20.08.2017. par nostrādāto laika periodu no 26.10.2011. līdz
25.04.2012.
2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja
vietniekam Gunāram Puntužam, nosakot
samaksu par darbu atbilstoši „Varakļānu
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.
22. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai
1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 15,00 apmērā skolas gaitu
uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas skolēnam, kurš 2017. gada septembrī uzsāk
mācības 1. klasē.
23. Par nekustamā īpašuma „Aizpurves Pīlādži” sadalīšanu.
24. Par Varakļānu pilsētas svētku
programmu.
25. Biedrības „Varakļānu Aspazijas”
iesnieguma izskatīšana.
26. Biedrības „Dzērvenīte” iesnieguma izskatīšana.
M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Pansionāts – svētku noskaņās
Tad, kad pienākusi gada visgarākā
diena, kurai seko īsākā nakts, latvieši
svin Jāņus. Tie ir lielākie un mīlētākie
svētki. Tāpēc tiem latvieši gatavojas jo
cītīgi.
Arī pansionātā 22. jūnijā valdīja svētku noskaņa. Ar Jāņu zālēm tika pušķotas telpas, kas senlatviešu tradīcijā izsaka īpašu tuvināšanos dabai, sagatavots
Jāņu siers, jo tas, tāpat kā Jāņa vainaga
aplis un jāņuguns, simbolizē sauli, kura
šajā laikā savu gaismu un siltumu dāvā
visdāsnāk.
Kad svētkiem viss sagatavots, jāsagaida Jāņu bērni! Tāpat kā citu gadu,
arī šogad pie mums ielīgot Jāņus bija
ieradies senioru deju kolektīvs „Vēlziedes” – ar dziesmām un dejām. Vispirms,
uzliekot ziedu vainagu galvā, tika aplīgota pansionāta vadītāja Irīna, sociālā
darbiniece Daiga. Pēc tam, Jāņu bērniem turot rokās Jāņu zāles, tika aplīgoti
pansionāta iemītnieki. Katram no viņiem
rokās iegūlās Jāņu zāļu pušķītis no
brūklenēm, meža zemenēm, vīgriezēm,
avenēm, āboliņa, kumelītēm u.c. Par
katru no atnestajām zālītēm tika sniegts
mazs apraksts, kādai kaitei tā noderīga, cik bieži lietojama. Vēlāk šīs zālītes
tiks izkaltētas, lai katram, kurš tās lietos,
sniegtu dzīvinošu mundrumu miesai un
garam.
Aplīgošanas tradīcija nāk no senlatviešiem, kuri uzskatīja, ka tā cilvēkam
dāvā laimi, svētību un veselību. Uz šo
tradīciju mēs varam paskatīties kā uz
senču mantojumu. Mēs esam saistīti ar
viņiem, esam viņu turpinājums, arī viņu
gudrību un vieduma mantotāji, kopēji un
tālāknesēji. Aplīgošanā netrūka arī Jāņu
dienas ticējumu.
Lielu pateicību visu iemītnieku vārdā
izsaku senioru deju kolektīva „Vēlziedes”
vadītajai Valentīnai Briškai, kura ar savu
enerģisko dzīvesprieku ienes smaidu
katra cilvēka sirdī, kā arī katrai dejotājai,
kuras klātbūtne priecēja un radīja šo jauko Jāņu dienas noskaņu.
Liels notikums pansionāta dzīvē
bija koncerta „Dīvam un Tēvijai” apmeklējums, kurš notika 14. jūlijā Stirnienes
baznīcā un bija veltīts Latvijas valsts
simtgadei. Kora „Reversium” vadītāja Ieva Zepa stāsta: „Koncerts ir mūsu
simtgades dāvana gan Latvijai, gan arī
mazajai Stirnienei.” Ja šos vārdus varētu
paturpināt, tad es teiktu: „Koncerts bija
dāvana mums katram, kurš ar savu klātbūtni piedalījās koncerta noskaņā, lai
sevi piepildītu ar tīro, skaisto un dvēselisko, ko radīja katra mūzikas skaņa un
to vienojošā harmonija.”
Tā ir dvēseliska bagātība būt Stirnie-

Pirmajā rindā no labās puses: Anna Zepa, Agris Sondors, Anna Sondore,
Veronika Leimane, Broņislava Dukaļska. Otrajā rindā no labās puses:
pansionāta vadītāja Irīna Vecozola, Agnese Garanča, Elza Juška, Janīna Stivka,
Helēna Sārna un sociālā darbiniece Daiga Smeltere.

Kopbildē mākslinieki ar pansionāta iemītniekiem un personālu.
nes baznīcā, kurā tiek apvienots garīgais
ar laicīgo. Kā arī patiess prieks un dziļa
pazemība to cilvēku priekšā, kuri prot
apvienot un pulcināt daudzus cilvēkus
vienkopus, lai kopīgi svinētu svētkus ar
prieku un pateicībā.
Savā laikā godājamais bīskaps Boļeslavs Sloskāns rakstīja: „Latviešu tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta

ar augstu morāli, kāda bija mūsu tautai
cauri gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad
morāle pagrimst.” Būdams pasniedzējs,
viņš studentiem stāstīja, cik svarīgi ir mīlēt Dievu par visu vairāk un cilvēkus – kā
Dieva radību.
Arī šobrīd, ienākot baznīcā un nometoties ceļos Dieva priekšā, B. Sloskāns
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mūs katru uzlūko no bildes, kura atrodas
netālu no ieejas, lai ar savu svēto dzīves
piemēru mums atgādinātu par katra cilvēka garīgo stiprinājumu.
Uz šiem svētkiem atbraukušie pansionāta iemītnieki bija pateicīgi, ka atkal
no jauna viņi varēja uzlūkot godājamo
bīskapu, lūgt no viņa stiprinājumu, kā
arī apskatīt kristību trauku, kurā viņš tika
nokristīts.
Stirnienes baznīca var lepoties, ka
tajā ir saglabājies godājamā B. Sloskāna
kristību trauks, kā arī metriku baznīcas
grāmata, kurā atzīmēts viņa kristības datums. Šobrīd Baznīcā turpinās process,
lai viņu atzītu par svētīgu. Tāpēc katru

dienu lūgsim viņa palīdzību un aizbildniecību pie Dieva. Ar lūgšanām atcerēsimies viņu dzimšanas dienā, kura būs
31. augustā, un 125 gadu jubilejā, kura
notiks nākamgad.
Vispirms vēlos izteikt pateicību koncerta organizētājiem un visiem māksliniekiem. Protams, Varakļānu pašvaldībai
par atbalstu nokļūšanai Stirnienes baznīcā. Kā arī katram cilvēkam, kurš piedalījās, lai ar savu klātbūtni šo koncertu
padarītu skaistu un neatkārtojamu.
Novēlu, lai katra diena ir kā skaisti
svētki sev un tuvākajam!
Daiga, sociālā darbiniece

Par „Dzīvokļu komunālā
uzņēmuma” problēmām un
nākotnes plāniem
No š.g. aprīļa Varakļānu „Dzīvokļu komunālā
uzņēmuma” SIA Valdes
locekļa pienākumus veic
Vitālijs Stikāns. Vitālijs Stikāns strādājis Cesvaines
novada domē, bijis labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietnieks, pašvaldības
ceļu speciālists, beidzis
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāti.
Par to, kā pagājuši pirmie darba mēneši Varakļānos, kāds ir jaunā priekšnieka redzējums par darbu,
kādas nākotnes perspektīvas, uzklausīju Vitālija stāstījumu.
Sākums bijis satraucošs – nezināma, jauna vide, daudz darba, jo „DzKU”
jāveic namu apsaimniekotāja, ūdens apgādes un siltuma apgādes pienākumi.
Pateicoties domes priekšsēdētāja Māra
Justa inciatīvai, tika sasauktas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulces, kurās
bija iespējams iepazīt un uzzināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Komunikācija
ar iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešama, tāpēc V. Stikāns būtu ļoti pateicīgs, ja māju
vecākie grieztos ar konkrētiem priekšlikumiem, tādejādi palīdzot tos īstenot.
Mājas Varakļānos ir samērā vecas, būtu
nepieciešama to renovācija. Patīkami, ka
vienas mājas iedzīvotāji Pils ielā to nolēmuši realizēt.
Vēl joprojām „DzKU” cīnās ar parādu jūgu par iepriekšējā sezonā sagādāto
malku, tāpēc nākošā gada apkurei malkas iepirkums nav uzsākts, taču drīzumā

tas notiks. Arī iedzīvotāju
parāds vairāk kā 100 tūkst.
eiro apmērā par saņemtajiem pakalpojumiem apgrūtina īstenot iecerēto.
Iecerēts
katlumājā
Jaunatnes ielā uzstādīt
divus jaunus katlus, kas
darbosies automātiskajā
režīmā ar šķeldu kurināmo. Noslēgts līgums par
katlu piegādi, plānots
šoziem vismaz vienu katlu uzstādīt. Pēc projekta
realizācijas būs iespējams
pie esošās katlumājas
pieslēgt arī vidusskolas un
Pils ielas māju apsildīšanu. Arī Rīgas ielas
katlumājā paredzēts uzstādīt jaunu katlu
ar šķeldu kurināmo. Tālākā nākotnē paredzēts esošās katlumājas vietā celt jaunu
Skolas ielā.
Patīkami, ka Vitālijam Stikānam izveidojies labvēlīgs kontakts ar uzņēmumā
strādājošajiem, viņš ar darbiniekiem un
attieksmi pret darbu ir apmierināts. Darba
ir daudz un visu paveikt uzreiz un tūlīt nav
iespējams, jo katras mājas iedzīvotāji vēlas, lai tieši viņu māju sakopj pirmo. Bieži
vien ir tā, ka labojamā vieta ir tik nolietojusies, ka nav iespējams salabot. Ieteicams
katram iedzīvotājam būt savas mājas
saimniekam un domāt perspektīvā.
Vēlams, lai katrs iedzīvotājs domātu
par savas mājas, savas pilsētiņas sakoptību, un to var izdarīt tikai tad, ja visi strādāsim kopā un domāsim vienā virzienā.
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Aktualitātes
lauksaimniecībā
Ir gaidāmas izmaiņas platībmaksājumu saņemšanas kārtībā 2018. gadā.
Lai zemnieki varētu saplānot savu platību apsaimniekošanu atbilstoši noteikumiem, īsumā par svarīgāko.
Galvenās izmaiņas šobrīd saistītas ar pesticīdu lietošanas aizliegumu
zaļināšanas platībās sākot ar 2018.
gadu. No nākošā gada EPS sistēmā
zaļināšanas prasībām atbilstošu kultūraugu (piem., lauku pupu, zirņu u.c.)
audzēšanā būs jānorāda, vai lietots
pesticīds vai nē.
Pesticīdu lietošanas aizliegums
attiecas arī uz papuvēm laikā līdz 15.
jūlijam. Pēc 15. jūlija papuvēs varēs
lietot glifosātus, lai sagatavotu augsni
ziemāju sējai. Zaļināšanas prasību nodrošināšanai sākot ar 2018. gadu kā
ainavu elementi tiks iekļauti meliorācijas grāvji. Šobrīd LAD plāno organizēt mācības, lai izskaidrotu, kā ar ĢIS
karšu palīdzību, eksportējot datus no
EPS, modelētu saimniecības grāvju
aizņemto platību. Elektroniskā pieteikšanās sistēmā grāvju platību aprēķins
būs pieejams tikai nākošā gada pavasarī.
Sakarā ar kultūraugu nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem, aizkavētu
augu attīstību, nolemts: 1) pagarināt ilggadīgo zālāju nopļaušanas termiņu līdz
15. septembrim (iepriekš 15. augusts).
Savukārt papuvju un ilggadīgo stādījumu kopšanas termiņš nav mainīts.
Dārzeņiem nevērtēs augu blīvumu. Ja pretendē uz BSA (saistīto atbalstu), tad līdz 31. augustam jāsaglabā augu atliekas, nevar lauku pārart.
Pārējiem augiem augu blīvums tiks
vērtēts bez izmaiņām. Piem., ja saimniecībā ir rets lauku pupu sējums un
neatbilst noteiktam augu skaitam uz
1 m2, tad jāraksta LAD iesniegums,
kur atsauc pieteikšanos uz BSA vai
bioloģisko maksājumu (BLA). Ja līdz
kontroles apmeklējumam tas nebūs
izdarīts, tad kontroles laukam piešķirs
kodu Nr. 792, par kuru varēs saņemt
VPM, bet tiks noteikta arī pārdeklarācijas sankcija un netiks piešķirts BSA
un BLA. Bioloģiskās saimniecībās, ja
netiek nodrošināts noteiktais augu blīvums, var mainīt kodu uz papuvi, kura
līdz 15. septembrim jāapstrādā. Izmaiņas EPS pieteikumā var veikt, sazvanoties ar LAD.
J. Grudule,
Novada lauku attīstības konsultante
mob. tālr. 26543747
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Musu vesture fotografijas
Varakļānu internātskola
1957. gadā Varakļānos uzcēla četrstāvu ēku,
kurā izvietojās Varakļānu internātskola (tagad Varakļānu vidusskola).
Ministrijas darbinieku atzinums bija tāds, ka
mācību un guļamtelpas nevar būt vienā mājā, tāpēc
sāka celt divus korpusus pie parka - mācību un internātu. Jaunajās telpās internātskola uzsāka darbu
1960. gada novembrī.
Internātskolā dzīvoja un mācījās bērni no visas
Latijas. Pirmais skolas direktors bija Artemčuks, pēc
gada viņu nomainīja Mihails Adjutovs. Viņš pielika
daudz pūļu gan skolēnu, gan skolotāju kolektīva
saliedēšanā, gan skolas materiālās bāzes nostiprināšanā.
1971. gadā Mihailu Adjutovu pārceļ darbā uz
Izglītības ministriju par skolu daļas priekšnieka
vietnieku. Par direktoru sāk strādāt Viktors Beļaks.
Internātskola tiek pārprofilēta par sanatorijas tipa
internātskolu nervu slimiem bērniem. Grupas ir mazas, bet darbs smags. Strādā astoņas medmāsas
un četri ārsti. Primārā ir bērnu veselības atgūšana,
nevis mācīšana. Pabērna lomā jūtas pilsētas krievu
tautības bērni, kuri mācās kopā ar slimajiem bērniem.
Direktoru Viktoru Beļaku nomaina Regīna Rutkovska. 1980. gada vasarā sanatorijas internātskolas
kontingentu pārceļ uz Jelgavu, tuvāk bērnu psihiatriskajai slimnīcai. No Jelgavas uz Varakļāniem pārvieto bērnunamu. Drausmīgi pirmie darba gadi bērnunamā - pīpēšana un dzeršana, izvirtības, zagšana,
laušana un pastāvīgā bēgšana no bērnunama.
No 1981. līdz 1983. gadam par direktori strādā
Svetlana Uļčenko.
Daudzmaz kārtību un disciplīnu bērnunamā
ieviesa direktors Vladislavs Dvojakins, kurš nostrādāja līdz 1988.gada vasarai. Šajā laikā bērnunama
audzēkņi sāka fiziski strādāt, braukt ekskursijās un
mācīties.
Ar 1988. gada 11. jūliju par bērnunama direktori
sāk strādāt Lidija Jostsone. Liela vērība tiek veltīta
skolēnu estētiskajai audzināšanai, telpu noformējumam. Bērnunama audzēkņi vairs neklaiņo, uzskata
bērnunamu par savām mājām.
1990. gada vasarā bērnunamu likvidē. Audzēkņus pārceļ uz Rīgas, Kalupes, Maltas un Tiskādu
bērnunamiem. Aizved visu bērnunama inventāru,
arī mašīnas.
Bērnunama internāta telpas tiek nodotas slimnīcai. Paliek mācību telpas, kurās mācās pilsētas krievu tautības bērni no 1. līdz 9. klasei. Bērnu ir maz,
tāpēc ir apvienotas 1. un 3. klase, 2. un 4. klase.
Varakļānu pamatskolā strādā desmit skolotāji.
Sporta, mūzikas un svešvalodu skolotāji amatu savienošanas kārtībā nāk uz stundām no Varakļānu
vidusskolas. Skolotāju kolektīvs saliedēts, kolektīva
mērķis - sniegt skolēniem stabilas zināšanas.
Mazā skolēnu skaita dēļ 2000.gada jūlijā skolu
slēdza, skolēni turpināja mācīties Varakļānu un Viļānu vidusskolā.
Lidija Jostsone

Emīlija Eriņa – skolas rēķinvede ar
kolēģi,1960-tie gadi.

JAK komisija.

Emīlija Eriņa ar kolēģem, 1960-tie gadi.

L. Jostsone ar bērniem.

Eglīte bērnunamā.
Darbinieku kolektīvs 1960-tie gadi.

Lietuviešu delegācija internātskolas festivālā.

Izlaidums, 1970-tie gadi.
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Darbinieku kolektīvs, 1950. g. beigas 60-to sākums.
Absolventu izlaidums 1987. g. jūnijs.

Izlaidums,
1970-tie gadi.
Izlaidums bērnunamā.

Internātskolas kolektīvs 1963. – 1964. m.g.

1994. g.
novembrī.

1996. g. 11. junijs.

Izlaidums 1994.15.06.

Izlaidums 1992.03.06.
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Avīzītes veidotāji izzina Latgali
Varakļānu novada
avīzīte „Varakļōnīts”
iznāk jau 23 gadus.
Šajā laikā iznākuši
274 numuri. Lai avīzīte būtu aktuāla un
izziņas
materiāliem
bagāta, nepieciešams
apkopot notikumus
visā novadā dažādās
jomās. Tāpēc liels paldies visiem tiem aktīvajiem rakstītājiem,
kuri nežēlo savu laiku
un sniedz informāciju.
Kā savdabīgu paPie Ludzas pilsdrupām.
teicību par nenogurstošo darbu biedrība
„Varakļōnīts” organizēja izzinoši izklaidējošu ekskursiju pa Rēzeknes un Ludzas novadu.
Vispirms apmeklējām sv. Nikolaja vecticībnieku
lūgšanu namu un kompleksu Rēzeknē. Tajā atrodas
Baltijā smagākais zvans (vairāk kā 4 tonnas).
Tālāk ceļš veda uz Ludzu. Apskatījām Latvijas
senākās pilsētas koka namus, Livonijas pilsdrupas,
katoļu baznīcu, pabijām Amatniecības centrā un muzejā, braucām ar plostu pa mazo Ludzas ezeru, priecājāmies par Ludzas sakoptību un sakārtoto parku un
pilsētas centra arhitektūru.
Atceļā viesojāmies Senlaiku mūzikas instrumentu
darbnīcā pie atraktīvā Gunāra Igauņa, kur paši kļuvām
par muzikantiem, uzzinājām šmakovkas ražošanas no-

Policijas informācija
01.06. Konstatēts, ka Varakļānu pag.
„Sirmie” uzlauztas mājas durvis.
03.06. Varakļānos, uz Rīgas ielas,
pils. J.D. strīda laikā piekāvuši paziņas.
03.06. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
V.C. vadīja velosipēdu, būdama alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,94 promiles alkohola.
03.06. Murmastienes pag., uz a/c
Madona – Varakļāni, pils. J.G. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,64 promiles alkohola.
04.06. Varakļānos, Rīgas ielā 21,
mājas pagalmā, pils. I.R. a/m Audi izsists
vējstikls.
04.06. Varakļānos, Rīgas ielā 19,
mājas pagalmā, pils. I.V. a/m Audi izsists
vējstikls.
04.06. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils.
I.T. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1.96 promiles alkohola.
12.06. Varakļānos, Lubānas ielā 10,
pils. S.K. pārdozējusi medikamentus.
12.06. Murmastienes pag., pils. L.L.

slēpumus.
Paldies Varakļānu novada
pašvaldībai par doto iespēju
apceļot Latviju, paldies šoferītim Pēterim, kurš, neskatoties
uz daudzajiem luksaforiem
ceļā, mūs veiksmīgi un laicīgi
nogādāja paredzētajās vietās.
Paldies visiem ekskursijas
dalībniekiem par labestību,
smaidiem un draudzīgo gaisotni!
Aina Jaunzeme

Brauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru.

uz savu mobilo telefonu ir saņēmis draudu un aizskaroša rakstura īsziņas.
19.06. Varakļānos, Dārzu ielā 1, dega
skaidas.
24.06. Varakļānos, uz Rīgas ielas,
pret māju Nr. 21, piekauts pils. Ā.T.
25.06. Murmastienes pag., uz a/c
Madona – Varakļāni, pils. A.C. vadīja
mopēdu, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,57 promiles alkohola.
28.06. Varakļānos, Pils ielā 21-3, pils.
J.B. dzīvoklim izsista loga rūts.
07.07. Varakļānos, pa Kosmonautu
ielu, pils. M.S. vadīja traktoru T-16MG,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 2,01 promiles alkohola.
10.07. Murmastienē, „Lejaskoki”, pie
kopējām kūtīm, nepieskatīti suņi nokoduši pils. M.B. piederošos mājputnus.
15.07. Murmastienes pag., pa piebraucamo ceļu līdz mājām „Mālnieki-1”,
pils. A.K. vadīja a/m BMW, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1.72 promiles alkohola.
15.07. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
O.P. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatē-

tas 3,38 promiles alkohola.
16.07. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 7, pils. E.P. izturējās vardarbīgi
un cietsirdīgi pret savu m/g bērnu.
17.07. Murmastienes pag., pa a/c
Tiltagals – Varakļāni, vadīja mopēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 1,39 promiles alkohola.
18.07. Varakļānu pag., „Robežveipi”,
atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
20.07. Konstatēts, ka Varakļānos, Rīgas ielā 10, no šķūnīša pazudušas dažādas a/m rezerves daļas.
24.07. Saņemts pils. E.R. iesniegums,
par viņa piekaušanas faktu 20.07.17.
Murmastienes pag. „Kančos”.
26.07. Varakļānos, Rīgas ielā 67-3,
alkohola koplietošanas laikā, pils. L.B.
nozaudējusi savu mobilo telefonu.
27.07. Varakļānos, uz Zemgales ielas, pret māju Nr. 16, atrasts pils. J.L. līķis
bez vardarbīgas nāves pazīmēm.
30.07. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. G.B. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,21 promiles alkohola.
I. Laicāne
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Branko ceļojums no Friburgas uz Stirnieni
25. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums biedrības „Anneles pļavas” organizētā projekta „Septiņas
draudzības laipas” ietvaros, kura mērķis
ir iepazīstināt un ieinteresēt Latvijas bērnus ar dažādu valstu kultūru, tradīcijām,
cilvēkiem un dabu.
Uz pirmās draudzības laipas tikāmies ar Šveices suņuku Branko, viņa
piedzīvojumiem ceļā uz Latviju, ko savā
grāmatiņā „Branco ceļojums no Friburgas uz Stirnieni” aprakstījusi senās mūzikas speciāliste, mūziķe Ilze Grudule,
mūsu novadnieka, izcilā kordiriģenta
Jāņa Grudula meita, kura ar ģimeni dzīvo un strādā Šveicē, bet jau daudzus
gadus Latvijā organizē senās mūzikas
koncertus. Grāmatiņu ilustrējis Šveices
multimākslinieks Vincents Fluckigers.
Šis stāsts ir veltījums I. Grudules
un V. Fluckigera meitai Madarai. Tā viņi
nodod meitai abu tautu kultūras mantojumus, sadarbības un sadraudzības
izpratni. Stāsta lasījums notika gan latviešu, gan franču valodās. Ar muzikālo
priekšnesumu pasākumu kuplināja latviešu meiteņu vokālā apvienība „Bizes”
un pati Madara, kuru izpildījumā dzirdējām skaistu latgaliešu tautas dziesmu fantastiski tīrā latgaliešu dialektā un
franču tautas dziesmu. Stāstījumu labāk
uztveramu padarīja mākslinieka veidotā
stilizētā skatuvīte ar grāmatiņā pieminētajiem personāžiem. Pēc iepazīšanās ar
Šveices suņuku Branko, bērniem bija
iespēja izkrāsot V. Fluckigera zīmētās
ilustrācijas.
Paldies par šo skaisto un jauko ceļojumu māksliniekiem. Prieks un lepnums
par novadniekiem.
Ināra Kasparāne,
Stirnienes bibliotēkas vadītāja
Foto LNB

ATKĀRTOTĀ IZSOLE
Varakļānu novada pašvaldība
pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krustpils iela 29A, Varakļānos,
kadastra Nr. 7017 001 0284. Izsoles
sākumcena – EUR 3200,00. Izsoles
solis – EUR 25,00.
Izsolei jāpiesakās līdz 2017. gada
21. augustam plkst.17.00, tā notiks
2017. gada 22. augustā plkst.14.00
Rīgas ielā 13, Varakļānos, novada domes sēžu zāles telpās.
Izsoles dalībniekiem dalības
maksa EUR 5,00 un nodrošinājuma

nauda EUR 320,00 jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ.
Nr. 90000054750) kontā Swedbank
konts Nr. LV25HABA0001402041751,
kods HABALV22 vai jāsamaksā Varakļānu novada pašvaldības kasē.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājas lapā www.varaklani.lv
sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416,
27790016) un reģistrēties izsolei var
katru darba dienu Varakļānu novada
domē Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālr.
64860840.

KASĒ MAKSĀJUMUS PIEŅEM
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
9:00 – 12:00

13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
13:00 – 16:30
13:00 – 14:30

Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Tālrunis: 27790030
Fakss: 64860840
E-pasta adrese: varaklani@varaklani.lv
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Karjeras attīstības atbalsta pasākumi
Šā gada martā tika parakstīts Varakļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības
attīstības aģentūras sadarbības līgums
par Eiropas Savienības fondu darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

„Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu.
Ar šā gada 1. maiju Varakļānu vidusskolā direktora vietniece
audzināšanas darbā Aina Kazāka
papildus pamatdarbam veiks pedagoga karjeras konsultanta pienākumus, sadarbībā ar skolotāju
komandu koordinēs un īstenos
skolas karjeras izglītības plānu,
nodrošinās karjeras informācijas
pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.
Projekta gaitā tiek plānoti arī karjeras attīstības atbalsta pasākumi projektā
neiesaistītās Murmastienes pamatskolas
audzēkņiem.
Maijā Varakļānu vidusskolā ir realizēti
trīs karjeras attīstības atbalsta pasākumi:
12. maijā – Varakļānu vidusskolas 3.
– 4. klašu, 7. – 8. klašu un 10. – 12. klašu audzēkņiem notika personīgās izaugsmes treneres Jolantas Priedes vadītas
nodarbības par savu stipro pušu apzināšanu, par profesijas izpratnes veidošanu,
par sirds profesijas izvēli un pieprasītākajām spējām un prasmēm darba tirgū.
18. maijā – Varakļānu vidusskolas
5. – 8. klašu un Murmastienes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēniem notika lekcija
– diskusija „Talantu pārdevējs”. Skolēni
uzzināja, kā izvērtēt savas intereses un
talantus. Darbojoties noskaidroja, kā tos
var pilnveidot atbilstoši darba tirgus vaja-

dzībām.
Lektors karjeras izglītības speciālists
Mārtiņš Geida iepazīstināja klašu audzinātājus ar autordarbu, metodisko līdzekli karjeras konsultēšanā „Padod tālāk”.

24. maijā – Varakļānu vidusskolas 7. – 8. klašu, 10. – 12. klašu
skolēniem notika piecas praktiskas
nodarbības „Sāc domāt par savu
karjeru jau šodien!”, kurās audzēkņi veidoja savas karjeras „kāpnes”,
noskaidroja, kādas prasmes viņi
var pilnveidot ikdienā. Nodarbībā
vecākiem karjeras konsultante Inta
Lemešonoka atklāja paņēmienus,
kā palīdzēt bērniem attīstīt savus
talantus un domāt par nākotnes karjeru.
Aina Kazāka,
Varakļānu vidusskolas pedagogs
karjeras konsultants

Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs
EIROPAS SAVIENĪBA
Valsts izglītības
attīstības aģentūra

I E G U L D Ī J U M S

Eiropas Siciālais
fonds
T A V Ā

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
 nodrošināt karjeras vadības

N Ā K O T N Ē

prasmju apguvi skolās;
 celt izpratni un informētību par
tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba
tirgus piedavājumam un vajadzībām.
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Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
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Svecīšu vakars

pl. 15.00 Šķēļu kapos
pl. 16.00 Sila kapos
pl. 17.00 Stirnienes baznīcā garīgās mūzikas k
oncerts un sv. Mise par mirušajiem
pl. 18.30 Stirnienes kapos

Kā priede, slējusies spītā,
Pēc vētrām es stāvu austošā rītā.
Es nedrīkstu salūzt, ne liekties,
Mana daļa – pēc saules tiekties.
(M. Vitkus)

Sveicam, Līvij, tevi
gana dižajā gadskārtā!
Lai spēks un izturība, kāpjot gadu kalnā!
Murmastienes „Atvasaras” padome

2017./2018. mācību gadā
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās
vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
2017./2018. m. g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems:
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods
31011011) (mācību priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu val., 2. svešvaloda – vācu
vai krievu val., matemātika, informātika, sports, fizika,
ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika
vai vizuālā māksla, ekonomika, ģeogrāfija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija, tehniskā grafika,
mājsaimniecība).
 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmā (kods 31013011) (mācību priekšmeti:
latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu val., 2.
svešvaloda – vācu vai krievu val., matemātika, informātika, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika,
ģeogrāfija, kulturoloģija, programmēšanas pamati,
tehniskā grafika).
Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu (vācu
val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības kursa 3. un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija iespēja apgūt ekonomikas pamatus un praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU (Skolēnu mācību uzņēmumos).
Skolas telpās darbojas autoapmācības skola SIA
„Auto Flora”, kas piedāvā par maksu iegūt autovadītāja apliecību.
Ir pieejama dienesta viesnīca.
Varakļānu vidusskolā ir iespēja apgūt gan vidējo izglītību, gan profesiju!
Iespēja iegūt profesionālajās programmas
kvalifikāciju un sertifikātu:
 Apdares darbu strādnieks
 Šuvējs
Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē,
jāiesniedz šādi dokumenti:
 direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
 apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu
(iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls);
 skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u),
vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
 pases kopiju (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls).
Dokumentu pieņemšana: no12.06.2017. darba
dienās skolas kancelejā no plkst. 8:00 līdz 16:00. Informācija pa tālruni 64807086
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Stirnienes vasara
Stirnienes vēsturē 2017. gada vasara paliks ar ļoti nozīmīgiem notikumiem.
Daži no tiem krāšņi būs pauduši labu cilvēku skaistākās emocijas, mūzikas, darba un dzīves mīlestību, prieku un lepnumu par savu mazo Stirnieni, par Varakļānu novadu, par Latgali un Latviju, kādi citi
notikumi sev līdzi nesuši lielas pārmaiņas
daudzu apkaimes iedzīvotāju dzīvē.
2017. gada 10. jūnijā izskanēja Stirnienes pamatskolas izlaidums – 6 absolventi saņēma atestātu par pamatizglītību,
taču cauri priekam par paveikto un domām par nākotnes ceļiem vijās skumjas
par to, ka šis ir pēdējais Stirnienes pamatskolas izlaidums. Vairāk nekā pusotru gadsimtu – 151 gadu rudenī bērni pulcējās uz skolas gaitām un vasarā priecīgi
devās savās gaitās. 2017. gada 31. jūlijā
mazā skolēnu skaita dēļ skola tika slēgta,
un tās ēkā vēlāk ienāks pansionāts.
Taču šīs patiesi dziļās sirdssāpes lai
remdina lepnums par godam padarītiem
darbiem, tālākai izglītībai un dzīvei labi
sagatavotiem bērniem un jauniešiem, pateicība par to, kas bijis vērtīgais graudu
birums un kuru augļus vēl tikai baudīsim
nākotnē. Paldies Stirnienes pamatskolas
direktorei Ritai Pelšai, visiem skolas pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un
vecākiem, un lai Dievpalīgs tālākajos dzīves un darbu ceļos!
Stirnienes baznīca šogad piedzīvojusi vairākus brīnišķīgus koncertus – Rīgas
sv. Marijas Magdalēnas draudzes kora un
mūsu kora „Reversium” atskaņoto „Mesu
bīskapa Sloskāna godam” ar komponista Riharda Dubras piedalīšanos. 14. jūlijā izskanēja Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītais Latvijas Simtgades projekts
– koncerts „Dīvam un Tēvijai”, kur mūsu
kora dziedātajiem bija unikāla iespēja
uzstāties kopā ar LNO solisti Kristīni Zadovsku un komponistu Jāni Lūsēnu. Sv.
Jēkaba svētkos garīgās mūzikas koris
dziedāja Rudzātu baznīcā (paldies par aicinājumu un uzņemšanu Ilzei Grēvelei un
Rudzātu izcilajām saimniecēm) .
No 23. līdz 26. jūlijam notika tradicionālās „Stērnīnes Dzīdūšōs dīnas 2017” –
šogad jau 15 reizi! Tajās piedalījās 62 bērni
un jaunieši no visas Latvijas, pievienojās
Bēbīšu skoliņa, darbojās Radošā komanda – Amanda Vingre, Agnese Abramāne,
Baiba Urka, Agnija Strūberga, Daina un
Enija Dervenikas, Rūta Puntuža, Baiba
Betlere, Anete un Gatis Urkas, Inese un
Gunta Kolna, Agnese Gabriša, Līga Zvejsalniece – un Saimnieciskā komanda –
Emīlija Stafecka, Anna Erdmane, Monika
Kluša, Marija Zalāne, Rasma Aleksejeva,
Olita Sēbriņa, Biruta Pekstiņa, Marija In-

Koris „Reversium”.

Šveices jauniešu orķestris „Zürich Crescendo”.
dāne, Silvija Grēvele, Marija Vaļka, Marija
Pastare, Nauris Lazda, Antons Vilkaušs,
Pēteris Pauniņš. Pateicamies par atbalstu
dalībnieku ģimenēm un radu saimēm,
Varakļānu novada pašvaldībai, Stirnienes
pamatskolai, Varakļānu novada pansionātam, Stirnienes draudzei, Dr. Zigfrīdam

Zadvinskim (ASV).
No 4. līdz 6. augustam Stirnienē viesojās Šveices jauniešu orķestris „Zürich
Crescendo”, mākslinieciskā virsvadītāja
Käthi Schmid Lauber. Orķestra dalībnieki, kas ir apceļojuši daudzas valstis un
pat vairākus kontinentus, ar prieku iepa-
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Stirnienes pamatskolas izlaidums 2017,
audzinātāja Anita Seile.
Foto Mārtiņš Gruduls
zinās ar Latgales patieso sirsnību, vienkāršību
un viesmīlību, apmeklēja Varakļānu novada pili
(paldies Teresei Korsakai un Līgai Osipovai) un
Latgaļu sātu Dekšārēs (paldies Marikai Zeimulei un Dainim Mjartānam). 5. augusta novakarē
izskanēja Stirnienes Muižas parka svētki – koku
ielokā klausoties pazīstamas klasiķu melodijas,
Käthi Schmid Lauber „Koncertu vibrafonam un
orķestrim”, dažādu tautu dziesmas un dejas, kā
arī patīkami pārsteidzot ar latviski izskanējušo Z.
Liepiņa dziesmu „Zibsnī zvaigznes” un latgaliešu tautasdziesmu „Gaismeņa ausa” I. Rupaines
apdarē. Paldies Vincentam Flikigeram par tulkošanu. Svētdien. 6. augustā, orķestris muzicēja
Stirnienes baznīcā draudzes patrona sv. Laura
svētkos. Dievkalpojumu vadīja pr. Rolands Abrickis, uzrunājot klātesošos gan latgaliski, gan franču valodā, lūgšanas izskanēja arī vācu un angļu
valodā. Sv. Mise tika veltīta par visiem Stirnienes
draudzes labdariem virs zemes un mūžībā. Mūziķi vēlāk atzina, ka īpašs piedzīvojums viņiem
bija piedalīšanās Euharistiskajā procesijā apkārt
dievnamam, klausoties kora dziedājumā un zvanu skaņās – tā bijusi atgriešanās viņu vecāku un
vecvecāku bērnībā, jo šobrīd Eiropā daudzas
mums zināmās baznīcas tradīcijas ir izzudušas
vai vienkāršotas. Iepriecinoši, ka šveicieši ļoti atzinīgi novērtēja arī mūsu garīgās mūzikas kora
dziedājumu, vīru balsis un solisti Guntu Greisli,
un aicināja uz kopīgiem projektiem Šveicē.
Tā kā nākamgad aprit 125 gadi kopš Stirnienē dzimis godināmais bīskaps Boļeslavs
Sloskāns, tad jau šobrīd jūtam pastiprinātu interesi par mūsu baznīcu – dokumentālo filmu par
bīskapu gatavojas uzņemt Beļģijā, Nīderlandē
u.c. un brauc iepazīties ar viņa dzimto pusi, aplūkot ierakstu kristību metriku grāmatā, brauc arī
svētceļojumos. Mums pašiem – atliek tikai vairāk
lūgties godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna
palīdzību mūsu vajadzībās un lūgt par viņa beatifikācijas procesa ātrāku virzību Vatikānā.
Garīgās mūzikas koris „Reversium” diriģenta Jāņa Gruduļa vadībā šobrīd intensīvi gatavojas Varakļānu kapusvētku dievkalpojumam, 13.
augusta sv. Meinarda svētku dievkalpojumam
Aglonā, Krustaceļam un Aglonas Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkiem.
PAĻDIS DĪVAM, PAĻDIS ĻAUDĪM!
Ieva Zepa
Foto Mārtiņš Gruduls
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Samierināšanās...
Turpinājums jūnija rakstam
Kāpēc šim rakstam virsraksts „Samierināšanās...”?
Tas nebija karš starp sarkanarmiešiem un leģionāriem. „Nežēlīgajā tautas
izkaušanā, ko izgudroja divi ūsaiņi – viens
austrumos, otrs rietumos,” tā raksta Vladislavs Zeps, grāmatas „Latviešu leģionāru gaitas” autors.
1945. gada 8. maijā rakām bunkuru,
atnāca ziņnesis un paziņoja prieka vēsti –
karš beidzies! Beidzām rakt bunkuru, nometām lāpstas.
Kāds būs mūsu liktenis? Mēs ar dricānieti Jāzepu Igauni sākām iet jūras virzienā.
Aizgājām līdz Kabiles centram, atradām lazeretes telpas, nonākot pagrabā, dabūjām
katliņu ar vācu sarkano potvīnu. Izdzēruši,
aizmirsām ceļu uz jūru. Pēc izkāpšanas no
pagraba pēkšņi uz ceļa satikām tos, no
kuriem bēgām, ar kuriem visu ziemu stāvējām ierakumos aci pret aci, durkli pret
durkli, savu lielāko ienaidnieku...
Sanākuši vienā no lazeretes telpām,
kopīgi dejojām „miera valsi”. Krievu leitnants no kādām mājām bija paņēmis ermonikas. Ne pats, ne viņa denščiks spēlēt
neprata. Jāzeps paņēma instrumentu un
pieskandināja telpu ar brīnišķo „Donavas
valsi”, pēc tam arī „Kazačoku”. Abi krievu
armijas karavīri ar apbrīnu klausījās leģionāra Igauņa spēlē, kurš gan viņiem sūtījis tik brīnišķīgas skaņas pirmajās miera
dienās?
„Samierināšanās” notika, kad bija beidzies karš.
Arī mūsu puiši nekaroja par savu pārākumu. Mūsu leģionāri un sarkanarmieši
sadzīvoja mierīgi. Šodien mūsu 94 gadus
vecajam vācu darba dienesta dalībniekam
nav nekas pretī, kad blakus sēž sarkanarmietis Staņislavs Garančs, Jāzepa Sprindža radiniekiem – ja viņiem blakus sēdētu
leģionārs no Makužiem – Pēteris Briška (uz
sanākšanu slimības pēc nebija ieradies).
„Samierināšanās” būtu arī tad, ja
Latvija pēc 2. Pasaules kara beigām būtu
palikusi neatkarīga. Uzvarētāji centās pierādīt savu pārākumu pār uzvarētajiem un
leģionārus notiesāja uz 25 gadiem Sibīrijā.
Leģionāri domāja par saviem kritušajiem
karabiedriem, tādēļ martā ik gadus tiek rīkots gājiens pie Brīvības pieminekļa.
Staņislavs Garančs
Dzimis 1926. gada 29. aprīlī Rēzeknes
apriņķa Varakļānu pagasta Lazdiniekos.
Viņš stāsta: „Par iesaukšanu armijā paziņoja ciema vecākais. Jāierodas Rēzeknes
kara komisariātā 1944. gada 14. augustā. Otrā dienā es, Jānis Slūka, Vincents
Svilāns un vēl divi no Lazdinieku sādžas
braucām uz Rēzekni ar krievu armijas kara

mašīnu, ko apturējām ceļā. Iesaukšanas
punktā bija daudz jauniesaucamo no Rēzeknes apriņķa. Izgājām ārstu komisiju.
Mūs sadalīja pa grupās. Mūsu grupai bija
jāiet uz Atašieni pie Marincas ezera. No
Rēzeknes izgājām, saulei rietot, gājām
visu nakti, saulei lecot, bijām pie Lazdiniekiem. Mēs, Lazdinieku puiši, atprasījāmies,
lai mums atļauj iegriezties mājās. Atnācām
mājās, sadzērām alu, paņēmām ēdamo
un gājām uz Atašieni. Marincas ezeru atradām. Tur pulcējās kādi 700 iesauktie. Mūs
atkal sagrupēja pa grupām un gājām uz
Ļaudonu. Tur iedeva šautenes ar piecām
patronām, ieģērba sarkanarmiešu formās.
Tālāk gājām uz Aiviekstes HES. Nodevām
svinīgo solījumu. No Ļaudonas, Jāņukalna, ar kaujām pret vāciešiem sākās mūsu
ceļš uz Jaunjelgavu, Baldoni, Blīdeni, Lesteni, Džūksti.”
Kad 2013. gadā pēc grāmatas „Latviešu leģionāru gaitas” iznākšanas satikās
sarkanarmietis Staņislavs Garančs un leģionārs Vladislavs Zeps, iedzerot samagonku, atklājās, ka abi cīnījušies Kurzemes
katlā. Staņislavs atceras, kad leģionāri atkāpušies, vietējie iedzīvotāji brīnījušies –
latvieši tikko bija un latvieši atpakaļ.
Jāzeps Sprindžs
Dzimis 1925. gada 1. septembrī Indānu – Vulānu sādžā zemnieku ģimenē. Tēvam piederēja 6 ha zemes. Jāzeps 1940.
gadā pabeidza Vidsmuižas 6-klasīgās skolas 5. klasi un sāka strādāt tēva mājās. Pēc
tam kā melderis Maltas – Trūpu ūdensdzirnavās.
1944. gada 20. oktobrī tika iesaukts
Sarkanajā Armijā 142. gvardes strēlnieku
pulkā.
Piedalījās kaujās pie vācu aizsardzības līnijas pārraušanas pie Oderas, kur
tika ievainots kreisajā kājā. Jāzeps savās
piezīmēs raksta: „No pirmajām līnijām
mani ar zirgu izveda. Tālāk ar automašīnu
aizgādāja līdz Alt-Libricas slimnīcai, tur ārstējos līdz 1945. gada 6. maijam. Tad atkal
ierindā. Mūsu leitnanta pavadībā vajadzēja
ielenkt vāciešus. Aiz Reihstāga vajadzēja
šķērsot ielu un aiziet noslēgt vāciešiem
atkāpšanos. Vācieši no māju augšējiem
stāviem šāva uz mums, ceļu vajadzēja
šķērsot zem ienaidnieka lodēm. Dzīvo palika ļoti maz.
Ir filma „Berlīnes krišana”. Skatījos televīzijā. Sēdēju, asaras lija. Viss taisnība.
To pats redzēju. Redzēju Reihstāgu. Karavīri kāpa ar karogu. Vācieši šāva no māju
augšējiem stāviem uz tiem karavīriem. Nokrīt. Pēc laika kāpj cita partija ar karogu.
Pie Reihstāga daudzus noguldīja. 9. maijā
bijām Berlīnes priekšpilsētā. Zaldāti šāva
gaisā. Mēs metām cepures. Mums karš
beidzās 9. maijā. Visi bija priecīgi, ka karš

beidzies. Pobedu pasludināja, bet cīņas
turpinājās. Māju apakšējos stāvos krievi,
vācieši augšējos. Viņi meta uz ielas gan
mēbeles, gan gultas, gan spilvenus, lai
aizsprostotu ceļu tankiem. Spalvas gāja
pa gaisu.
Pateicoties Jāzepa Sprindža vedeklai
Sarmītei, dabūju Jāzepa piezīmes, kurās
aprakstīts viņa dzīves gājums – kaujas,
kurās piedalījies, arī dziesmas, kuras viņa
laikā bija populāras.
Pēteris Briška
Makuži, bijušais Varakļānu pagasts.
„Mani iesauca leģionā tai laikā, kad
iesauca 1910. – 1925. gadā dzimošos. Sādžas vecākais paziņoja, ka man jādodas
uz Varakļāniem, uz iesaukšanas punktu,
kurš atradās ebreju skolā. Komisijā bija
divi vāciešu virsnieki un sādžas vecākie. 9
mēnešus sagatavoja, vēl 3 mēnešus zenītartilērijas kursos. Biju 19. divīzijā kopā ar
vāciešiem. Ieradāmies Viļikaja-Lukos, kur
ieņēmām pozīcijas Volkovas purvos. Tad
sākām atkāpties. Katru dienu smagas kaujas. Svētdienu nebija. Ar cīņām atkāpāmies
līdz Kujas upei, ierakām lielgabalus, paši
palikām ierakumos. Krievi nāca virsū. Vācu
armija atkāpās. Mani pārējie biedri bija atkāpušies bez manis. Savācu savu šauteni,
patronas, gāju uz rietumiem, uz Madonas
pusi, te „šiks!” – pa kājām. Vēl uz priekšu
paklumburoju. Bija labi ticis. Ja būtu rāpies, būtu beigts. Ievainoja abās kājās no
mīnmetēja. Trāpīja dziļi. Rāpoju visu nakti.
Uz rīta pusi vācieši mani atrada. Uzlika uz
nestuvēm, nesa un lamājās:” Du schwer!”
(kā nekā 182 cm augums). Tad uz Madonu. No Madonas uz Bavāriju. Kājas ārstēja
ilgi. Ievainoja 1944. gada septembrī, no
slimnīcas iznācu 1945. gada februārī, pēc
iznākšanas no slimnīcas raku ierakumus.
30. aprīlī padevāmies gūstā.”
Augusts Veips – iesaukts vācu darba
dienestā.
– Esmu dzimis Mazo Veipu sādžā Varakļānu pagastā.
1942. gada 11. martā saņēmu pavēsti, ka jāierodas Rēzeknē. Brālis iejūdza
zirgu, un pēc četrām stundām bijām Rēzeknē. No Rēzeknes aizsūtīja uz Vāciju,
Montenburgas apgabala Šverinas pilsētu.
Mani norīkoja strādāt dzelzceļa stacijā par
iekrāvēju un izkrāvēju no vagoniem. Tā
nostrādāju 4 gadus. Darba diena bija no
9.00 līdz 17.00. Vagonos lādējām mašīnas, ieročus, apģērbus armijai, bija jālādē
arī izpletņi, kuri bija pa diviem komplektā
– kopsvars 100 kg. Vienam cilvēkam vajadzēja uz muguras iznest šo svaru, darbs
bija ļoti smags. Ēdināšana bija slikta. Devas bija mazas. Ar uzturu varēja saglabāt
tikai dzīvību.”
Materiālus sagatavoja Viktors Briška
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Nauris Lazda
KAD PATĪK TAS, KO DARA
„Man patīk tas, ko es daru,” tā par savu darbu saka Varakļānu pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis NAURIS
LAZDA. Ja uz darbu katru rītu brauc ar prieku, tad arī viss
sokas. Stirnienes muižas komplekss ir tā vieta, kur ikdienā
Nauris visu remontē, uzkopj, sakārto. Tas
ir darbs ar cilvēkiem, jāprot komunicēt,
jāredz, kas un kur darāms. Kad Nauris
sāka strādāt Stirnienē, Tautas namā un
bibliotēkā jau bija veikts remonts, šajā
laikā kapitāli izremontētas feldšerpunkta telpas, ievilkta centrālapkure, notiek
skolas telpu remonts, lai pielāgotu tās
pansionāta vajadzībām. Vasarās notiek
intensīvs darbs pie parka sakopšanas,
kas aizņem 4,9 ha. Ir dienas, kad viss
darba laiks pavadāms, pļaujot zāli, skolas jubilejā uzdāvināti ozoli, pirms trim
gadiem absolventi iestādīja bērziņus - tie
arī jāapkopj.
Darba laiks ir nenormēts, svarīgi, lai
katrs darbs tiktu paveikts laikā un labi.
Šajā amatā esot, Naurim patīkot tieši tas,
ka katra diena atnes ko jaunu, darbs nav
kā rutīna, kad katru dienu jādara viens un
tas pats. Nav jāsēž kabinetā, darbs nav
vienveidīgs, tas katru dienu mainās, jo jāredz, ko katrs no darbiniekiem var izdarīt,
jāprot sastrādāties, jākomunicē, jāredz un jāparedz darbs un
tā iznākums. Tā ir arī pieredze sevis pilnveidošanā, ja kādreiz
gadījies kļūdīties, jātzīst savas kļūdas, nedrīkst pieļaut, lai tās
atkārtotos. Ir reizes, kad jāpiedalās dažādu kultūras pasākumu organizēšanā, mūzikas apskaņošanā, arī tā ir jauna un
patīkama pieredze.
Svarīgi ir saglabāt Stirnienes vēsturisko centru, sakopt
vidi. Šobrīd notiek visi sagatavošanas priekšdarbi, lai veiksmīgi varētu darboties pansionāts. Taču viens no priekšnoteikumiem, lai šeit dzīvotu un strādātu cilvēki, ir jaunu uzņē-

Lazdu ģimene dodas uz sacensībām.
mumu veidošana.
Savu ikdienas darbu ritmu Nauris nevar iedomāties bez sporta un dejošanas.
Jau vidusskolā mācoties, viņš spēlējis
basketbolu, volejbolu, dejojis Preiļu deju
kolektīvā „Danceri”. Arī tagad viņš aktīvi
apmeklē treniņus, visa ģimene brauc ar
velosipēdiem, sestdienās rītos ved dēlu
Markusu uz futbola treniņiem, dejo Varakļānu vidējās paaudzes deju kolektīvā.
Pagājušajā ziemā ik nedēļu braucis uz
deju mēģinājumiem Preiļos. Aktīvi sporto, piedalījies Preiļu novada čempionātā basketbolā. Šovasar ar visu ģimeni
Nauris Lazda. piedalījies velobraucienos Varakļānos,
Cesvainē, plāno braukt arī uz Lubānu.
Kopā ar Lubānas deju kolektīvu varakļānieši plāno braucienu
uz Dāniju, ik nedēļu notiek aktīvi mēģinājumi. Būtiska atziņa,
ka nepieciešams vairāk laika atlicināt ģimenei, jo vecākais dēls
šoruden uzsāks skolas gaitas, arī mazajam Emīlam jāveltī visa
uzmanība.
Jūnija pašvaldību vēlēšanās Nauris Lazda tika ievēlēts par
Varakļānu novada pašvaldības deputātu. Tas ir liels pagodinājums, bet uzliek arī milzīgus pienākumus – jādomā, ko runā, ko
dara. Nauris uzskata, ka jāizmanto katra iespēja, lai veidotu savu
un bērnu dzīvi pilnvērtīgāku.
Stirnienieši par Nauri Lazdu: „Eksperts saimniecības lietās, zinošs būvniecībā, pats remontē, parks
ļoti izkopts. Dienās var būt labs vadītājs, komunikabls,
patīk pašdarbība. Neko neatsaka. Izdara arī to, kas
varbūt pašam nebūtu jādara.”
Naura vēlējums jaunajiem – būt aktīvākiem, piedalīties sporta un kultūras pasākumos, līdzi ņemot un
iesaistot bērnus, rūpēties par apkārtējās vides sakopšanu, nevar tikai sūdzēties, ka nekā nav, pašiem jāpiedalās, pašiem jāorganizē, pašiem jābūt atbildīgiem
par savu novadu, savu sētu, savu ģimeni.
Sportisks, azartisks, daudz varošs – tāds ir Nauris
Lazda, viņš uzskata, ja esi kaut ko iesācis darīt, tas jāpadara līdz galam. Visu var paspēt, jāprot tikai saplānot, saskaņot ar ģimeni, nekļūdās tikai tie, kas neko
nedara, no kļūdām mācās.
Lai izdodas īstenot idejas un plānus!
A. Jaunzeme
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Es vēlos būt vasarā siltā,
kur saule pa debesīm iet
un vēji aizmieg lapās,
kas lūkojas augšup vienmēr
Kur tavas plaukstas skar manas
un sirds kā putns trauc viegli
uz augšu, tik augšu, kur vienmēr
ir bezgalīgs debessjums
Es vēlos, lai saulainas dienas,
iet cita citai līdzās
un paliek arvienu labāk,
kad tu manī lūkojies tā
(R. Cvetkova)

Sveicam vecākus
Jūliju Cvetkovu un Raiti Morozu ar
meitas Viktorijas dzimšanu
Dainu Vilkaušu un Egīlu Zaueru ar dēla
Oskara dzimšanu
Evitu Stafecku ar dēla Markusa
dzimšanu
Anitu un Jāni Bērziņus ar meitas
Lāsmas dzimšanu
Ivetu un Jāni Sondorus ar meitas
Evelīnas dzimšanu
Mīlai un laimei skanīgās taktis
Uz tavējo sirdi meklēju es,
Lai degtu baltās jasmīnu naktīs,
Tikai divi vien uz pasaules mēs...
Ļaujoties liegās mūzikas varai,
Eju caur miglu, pa pļavu, kas brien,
Lūdzot, lai laime man nepaiet garām,
Un kopā mūs saviem dzīpariem sien...
Man sirdī skan mīlai dziesmas taktis,
Vēlos, lai kopā to dziedātu reiz,
Sadegot balto jasmīnu naktīs,
Tikai divi vien uz pasaules mēs...
(I. Špillere)
Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas
Debesīs Uzņemšanas Romas Katoļu
Draudzē noslēgtās laulības jūlijā:
Kristīne Šķena un Agris Strods
Aneka Ugaine un Džeimss Rojs Raits

SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
Izsakām vissirsnīgāko pateicību un
tūkstoš paldies ērģelniecei Agnesei
un Sarmītei, ēdināšanas firmai
„Millenium”, radiem, kaimiņiem,
bijušajiem darba biedriem un
draugiem, kuri juta līdzi grūtā brīdī,
pavadot Jāni Maurānu pēdējā gaitā.
Sieva ar ģimeni

Darbnīca
SKOLAS IELĀ 9A

piedāvā pakalpojumus:
• Apavu remonts;
• Somu remonts;
• Rāvējslēdžu iešūšana ādas,
dermantīna un auduma vējjakām;
• Šujmašīnu remonts;
• Datoru remonts;
• Nažu un šķēru asināšana.
Atbraucējiem un studentiem pēc
vajadzības ir iespēja saremontēt apavus tajā pašā dienā.
Darba laiks:
P. 9.00 – 16.00
O. Darbs notiek Barkavā
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
S. –
Sv. –
Mob. t.

25951702

SIA „Edlin M”
• Zārki, krusti, aksesuāri, vainagi,
pilns apbedīšanas serviss,
katafalks.
• Kapu pieminekļi, apmales, soli.
• Gravēšanas darbi, portreti.
• Jebkuras sarežģītības
kapakmeņu izgatavošana.
• Kapu restaurācijas darbi.
• Kapu teritorijas labiekārtošana,
sakopšana, bruģēšanas,
plānošanas pakalpojumi.
• Cementa izstrādājumi (pieminekļi,
apmales.)
• Metāla nožogojumi kapiem.
LĒTĀKĀS CENAS LATGALĒ!
Viļāni, Tevinānu iela 7A
T. 26363775; 26390098
www.EDLIN.LV
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas, tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
Dienas rit un nožūst sāpju asaras.
Tikai viņas paveiktais kā silta piemiņa
un atgādinājums mums būt labiem,
sirsnīgiem, izpalīdzīgiem un stipriempaliks.
Skumju brīdī bijām kopā un izsakām patiesu līdzjūtību dēliem Darim ar
ģimeni, Agrim, mīļo māmiņu un mūsu
kaimiņieni ANNU SONDORI mūžības
ceļā pavadot.
Mājas Kosmonautu ielā 22 iedzīvotāji

Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes augustā krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.
01.06.2017. – 31.07.2017.
mūžībā aizgājuši:
Varakļāni
Marija Strode – 86
Leontina Kučina – 86
Anna Sondore – 87
Jāzeps Letinskis – 67
Varakļānu pagasts
Anna Teilāne – 84
Varakļānu novada pašvaldība
izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju
tuviniekiem
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš pārstāj tikai līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Dalām skumju smagumu ar mūsu
bijušo kolēģi PĒTERI PAUNIŅU,
tēvu mūžībā aizvadot.
„RIPO” kolektīvs
Skumji šalko egļu gali,
Bēdu brīdis ir tik skarbs.
Tomēr mūsu pulkā paliks
Tava mīla un tavs darbs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, ANNU SONDORI
pēdējā gaitā pavadot.
Bijušie kolēģi Varakļānu vidusskolā
Līdz pēdējam brīdim darbs tika darīts,
Miers nāca pēkšņi un negaidīts...
Izsakām līdzjūtību Līvijai Zepai
ar ģimeni, sakarā ar vīra JĀŅA
aiziešanu Mūžības ceļos.
„Atvasaras” padome

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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