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Jauno mācību gadu uzsākot...
Rudenīgās noskaņās atnācis septembris un skolas gaiteņos ienesis smieklus,
gaišas domas un izziņas prieku.
2017./2018. m.g. mācības Varakļānu
vidusskolā uzsākuši 248 skolēni. 1. klasē – 18, 10. klasē – 15 izglītojamie. Visi
9. klases un 89% 12. klases absolventu turpina tālākizglītību. Gandarī tas, ka
pieci no mūsu absolventiem izvēlējušies
pedagoga profesiju. Varbūt tieši viņi būs
tie, kas veicinās pārmaiņas izglītībā un
ienesīs jaunas vēsmas
arī Varakļānos.
Uz kompetencēm
balstīta izglītība 1. un 4.
klasē sāksies nākošajā
mācību gadā.
Bet jau šogad mācību darba organizācijā
un izglītošanās procesā
ienāk pārmaiņas – skola kļūst atvērtāka sadarbībai, iesaistot šajā
procesā sabiedrību un
vecākus.
Valsts pārbaudījumu sistēma
2017./2018. mācību gadā vispārējā
izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:
* 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2018. gada februārī – martā;
* visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2018. gada martā;
* centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2018. gada
maijā – jūnijā.
Lai gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem nodrošinātu vienādas iespējas darba un izglītības tirgū,
kā arī ļautu veiksmīgāk iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs,
kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā,
tika atbalstīti grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par
centralizēto eksāmenu saturu un norises
kārtību, nosakot, ka 9. un 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir
latviešu valoda. Jaunie grozījumi vidējās
izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu
kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./2018.
mācību gadu, bet 9. klašu absolventiem
latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas

1. klase.

12. klase.
valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./2020.
mācību gadu.
Interešu izglītība
2017./2018. mācību gadā plānotas
arī īpašas aktivitātes interešu izglītības
jomā. Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu „Pilsoniskās līdzdalības un
labo darbu maratons” kontekstā tiks organizēti daudzveidīgi pasākumi valsts un

arī skolas mērogā ar mērķi veicināt
skolēnu pilsonisko līdzdalību un
Labo darbu festivāla norisi novadā.
Veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanos, uzsāksim mērķtiecīgu un plānveidīgu
gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
2020. gadā. Jau šogad tiks uzsākta svētku repertuāra sagatavošana svētku lielajām programmām korim un tautu deju
kolektīviem, kā arī dažādiem starpsvētku
pasākumiem.
Vēlu pirmklasniekiem veiksmīgi uzsākt, pārējiem skolēniem turpināt, bet
9.,12. klašu izglītojamajiem – sekmīgi pabeigt katram savu izglītības posmu.
Anita Saleniece

Jaunais darba cēliens
Murmastienes pamatskolā
Vasaras beigas vienmēr ir nedaudz
skumjas, jo dabā ir jaušama tik mainīgā
rudens tuvošanās un daudzās sirsniņās
iezogas nemiers. Tad mēs visi sajūtam,
ka Jaunais mācību gads jau stāv pie
mūsu mājas un skolas durvīm. Vasara
paskrējusi kā viens mirklis! Spēki un vitamīni uzņemti, lai ar jaunu sparu uzsāktu
šo mācību gadu. Kā putni rudeņos dodas
projām uz siltajām zemēm, tā 1. septembrī skolēni atgriežas savā skolā. Skolēnu
Turpinājums 5. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 31. augustā
Nr. 10
Pašvaldības izpilddirektors Ivars
Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda
Dalecka un Sociālā dienesta vadītāja
Aina Kanča informē par situāciju I.C. ģimenē, kur 27.08.207. ar vienpersonisku
bāriņtiesas priekšsēdētājas lēmumu tika
pārtrauktas aizgādības tiesības uz 6 nepilngadīgiem bērniem. Bērni nogādāti
bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” (Madonas
novada Liezēres pagastā).
Domes priekšsēdētājs Māris Justs
informē par likumprojektu – grozījumi
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā. Grozījumi paredz ieviest
papildu jaunu teritoriālo dalījumu – pašvaldību sadarbības teritorijas. Likumprojekts paredz, ka Varakļānu novads
ietilpst Madonas sadarbības teritorijā
(bijušā Madonas rajona teritorija).

Deputāti tiek informēti par Kosmonautu ielas 22, Varakļānos, mājas vecākās Vijas Eidukas iesniegumu, kurā
lūgts risināt jautājumu par lietus ūdeņu
novadīšanu. Iesniegums ir pieņemts zināšanai un nodots Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA, kā konkrētās mājas teritorijas apsaimniekotājam.
1. Par aizņēmumu projekta „Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos” realizācijai.
2. Par aizņēmumu Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu
realizācijai.
3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu G.S.
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu K.I.
5. Par nekustamā īpašuma Krustpils
ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., otrās
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas
procesa turpināšanu.
6. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Maurānu Sprīdīši”, Vara-

kļānu pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu atklātā izsolē.
7. Par nekustamā īpašuma „Liepas”
sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Ārmaņi”
sadalīšanu.
9. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu.
10. Par adreses noteikšanu.
11. Par zemes nomas līgumiem.
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts”
zupas virtuves darbības atbalstam.
13. Par finansiālu atbalstu Antona
Boldāna kapa pieminekļa uzstādīšanai.
14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
15. Par dzīvokļa īres līgumiem.
16. Par grozījumiem 25.08.2016. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas noteikumos „Par vecāku līdzfinansējuma
samaksas kārtību”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Īstenots projekts
„Tautas tērpu iegāde
Varakļānu novada
pašvaldības deju
kolektīviem”

Varakļānu novada pašvaldība pārdod atkārtotā izsolē (uz nomaksu
līdz pieciem gadiem) ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu Krustpils
iela 29A, Varakļānos, kadastra Nr. 70170010284, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemes gabala. Izsoles sākumcena – EUR 3200,00, solis
– EUR 20,00.
Izsoles reģistrācijas nauda – EUR 5,00 un drošības nauda – EUR 320,00
jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054750) kontā vai
pašvaldības kasē.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2017.gada 12. oktobra plkst. 16.00, tā notiks
2017. gada 17. oktobrī plkst. 10.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā, 102.
kab., Rīgas iela 13, Varakļānos.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā www.
varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt informāciju vai apskatīt objektu
dabā (iepriekš piezvanot pa tālruni 27790016, 64866416, 64860840) un
reģistrēties var katru darba dienu.

Varakļānu novada pašvaldība
ir īstenojusi projektu „Tautas tērpu
iegāde Varakļānu novada pašvaldības deju kolektīviem”, projekta
Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000001.
Projekta rezultātā ir iegādāti tautas
tērpi Varakļānu vidējās paaudzes
un senioru deju kolektīviem, Murmastienes vidējās paaudzes deju
kolektīvam. Tautas tērpu izgatavošanu veica SIA „Muduri”. Projekta
kopējās izmaksas 20 941,59 euro,
attiecināmās izmaksas 20 000 euro,
ES finansējums 14 000 euro.

Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē (uz nomaksu līdz
pieciem gadiem) ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu „Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagastā, kadastra Nr. 70940020216, kas sastāv no ēkas un
zemes gabala. Izsoles sākumcena – EUR 3445,00, solis – EUR 20,00.
Izsoles reģistrācijas nauda – EUR 5,00 un drošības nauda – EUR 344,50
jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054750) kontā vai
pašvaldības kasē.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2017. gada 12. oktobra plkst. 16.00, tā notiks
2017. gada 17. oktobrī plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā, 102.
kab., Rīgas iela 13, Varakļānos.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā www.
varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt informāciju vai apskatīt objektu
dabā (iepriekš piezvanot pa tālruni 27790023, 64866416, 64860840) un reģistrēties var katru darba dienu.

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada septembris

Valdība izsludina ārkārtēju situāciju
27 novados Latgalē un Vidzemē

Otrdien, 29. augustā, Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par
lietavu un plūdu izraisītajām sekām un
postījumiem lauksaimniecības zemēs,
izsludināja ārkārtēju situāciju 27 novados Latgalē un Vidzemē.
Ārkārtējā situācija izsludināta Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas,
Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines
Varakļānu un Krustpils novados.
Ārkārtējā situācija šajos novados
izsludināta no 2017. gada 29. augusta
līdz 2017. gada 30. novembrim. Kā atbildīgā institūcija par darbību koordināciju
ārkārtējās situācijas laikā noteikta Zemkopības ministrija.
„Gan pagājušajā nedēļā uzreiz pēc
lietavām, gan šīs nedēļas sākumā apmeklēju plūdu skartos novadus Latgalē
un Vidzemē – situācija daudzviet ir kritiska. Postījumi ir ļoti plaši. Diemžēl šī
nelaime ir nākusi tieši ražas vākšanas
laikā – tūkstošiem hektāru platībā briestošo labību, rapsi, kartupeļus un citas
lauksaimniecības kultūras sedz ūdens.
Tas radīs lielus zaudējumus daudziem
Latgales un Vidzemes lauksaimniekiem,
tāpēc darīsim visu šobrīd iespējamo, lai
cietušajiem zemniekiem palīdzētu pārvarēt grūtības,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
Valdība ZM uzdeva līdz 2017. gada
1. oktobrim apzināt ārkārtējās situācijas
teritorijā cietušās personas (lauksaimniekiem) un faktiskos nodarītos zaudēju-

mu atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta
dienestā deklarētajām platībām. Tāpat
ZM uzdots līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par kopējiem lauksaimnieku zaudējumiem un priekšlikumiem par
kompensācijas apmēru atbilstoši kultūraugu un zemes izmantošanas veidam
un pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
“līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Savukārt Valsts ieņēmumu dienestu,
kredītiestādes un citas līguma attiecībās
esošās personas valdība aicina nodrošināt pretimnākšanu, nepiemērojot soda
sankcijas līgumsaistību neizpildīšanas
gadījumā cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši saistītas ar augstākminētajiem plūdiem un to radītajām
sekām.
Valdība arī uzklausīja Satiksmes ministrijas, ZM un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto
informāciju par infrastruktūras objektu
atjaunošanu plūdu skartajās teritorijās.
Ministrijām uzdots līdz 2017. gada 15.
septembrim sagatavot un iesniegt MK
pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai
segtu infrastruktūras atjaunošanu plūdu
skartajās teritorijās.
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja vietnieks
Tālrunis: 67878705
Mob.: 29467772
E-pasts: Kaspars.Funts@zm.gov.lv
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Ar 1. septembrī
mainās
„Swedbank”
klientu
konsultāciju
laiki Varakļānos
Gluži tāpat kā citviet banku
klienti Latvijā, arī Varakļānu novada iedzīvotāji arvien biežāk naudas lietu kārtošanai izmanto internetbanku vai zvana uz Swedbank
konsultāciju centru. Tādēļ arvien
retāk Varakļānu pašapkalpošanas
filiālē pie bankas speciālistiem ierodas kāds, kuram nepieciešama
klātienes konsultācija.
Sākot ar 1. septembri, Varakļānu un tās apkārtnes iedzīvotājiem
Swedbank klientu konsultācijas
Varakļānu pašapkalpošanas filiālē Pils iela 7d, Varakļānos,būs pieejamas katru piektdienu no plkst.
10 līdz 12.
Šodien visus bankas pamatpakalpojumus, ko izmantojam ikdienā – naudas pārskaitījumus, konta
atlikuma pārskatīšanu, PIN koda
maiņu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu u.c. – var veikt bez
fiziskas bankas darbinieka klātbūtnes. Savukārt, ja nepieciešama
jauna bankas karte, bankai var pieteikt, lai to atsūta pa pastu. Šāds
sūtījums ir drošs, jo bankas karti
var aktivizēt tikai pats kartes īpašnieks.
Ja nepieciešama atbilde uz
kādu ar bankas pakalpojumiem
saistītu jautājumu vai arī vajadzīgs
banku speciālista padoms, aicinām zvanīt uz Swedbank Konsultāciju centru pa tālruni 67444444 vai
rakstīt savu jautājumu uz e-pasta
adresi info@swedbank.lv. Savukārt
internetbankā var uzrakstīt bankas
ziņojumu. Konsultāciju centrs strādā 24 stundas diennaktī, tādēļ iesakām netērēt naudu transportam,
bet savas naudas lietas vispirms
censties nokārtot attālināti.
AS „Swedbank”
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Kā no bezgalības lietus lāses
gaismas plaukstās tālas skaņas lej
mana Sudrabainā dzeja māsa
kā no bezgalības lietus lāses
maigu vārdu skumjās krāso
baltu pērļu smiekliem smej
kā no bezgalības lietus lāses
tavās plaukstās dzidru dziesmu lej
(D. Lapāne)

Sirsnīgi sveicam
septembra
jubilārus novadā!

15
Diāna Ančeva-Grandāne
Egīls Gruduls
45
Ainārs Ančevs
18
Māris Justs
Beāte Betija Melne
Jānis Seržāns
Ivars Dominiks Zeps 50
Andra Pauniņa
20
55
Renāte Ūzuliņa
Valija Juste
Edgars Vaivods
25
Viktorija Višķere
Sandis Zaķis
Diāna Zepa
30
Artis Džuls
Kaspars Miezītis
Kaspars Pauniņš
35
Ingus Leimanis
Raivis Leimans
Raimonds Strods
Inga Vilkauša
40
Sandijs Bernāns

60
Antons Strods
Ināra Svilāne
65
Margrieta Broka
Ilga Broka
Semjons Kapkovs
Vija Leitiņa
Tatjana Ribakova
Marija Skaba
Anna Sondore
Anna Tārauda
70
Ilga Emziņa
Marija Leimane
75
Marija Savicka
80
Arnolds Seržans
Anna Solozemniece

Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta
netiek norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet
atšķirīgiem gadu skaitļiem un jubilejas mēnešiem.
Būsim korekti pret jubilāriem! Mēs taču zinām savu draugu un radu 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!

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada septembris
Turpinājums no 1. lpp.

un viņu vecāku smaidi, mērķtiecīgums un jautrās čalas ir skolas greznākais un krāšņākais zieds. Klāt atkal
1. septembris, laiks, kad sākas jauns
mācību posms, nesot jaunas zināšanas, sasniegumus un jaunus mērķus.
Ļoti gribas cerēt, ka šis mācību gads
Murmastienes pamatskolā būs vēl
viens pakāpiens pretī panākumiem un
veiksmēm, un citādi jau nemaz nevar
būt, jo izglītoties nozīmē nemitīgi virzīties uz priekšu. Šogad turpināsim
darbu pie kvalitatīvas pirmsskolas un
pamatizglītības programmas realizā-

Jauns sākums…!

cijas un gatavosimies jaunā mācību
satura pakāpeniskai ieviešanai skolā.
Mācību centrā jānokļūst skolēnam,
kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un iegūt prasmes lietot zināšanas.
Audzināšanas darbā šogad aktuālas ir tēmas „Sevis izzināšana un
pilnveidošana”, „Piederība valstij” un
„Pilsoniskā līdzdalība”. Paredzēta virkne dažādu aktivitāšu Latvijas valsts
simtgadei veidoto pasākumu ciklā.
Sadarbībā ar Zinātnes un inovāciju parku šajā mācību gadā Murmastienes pamatskolas izglītojamie ikdienā
izmantos individuāla dizaina dienasgrāmatas. Vāka ilustrāciju veidojusi
9. klases skolniece Līga Murinska.
Paldies SIA „GB Koks”, īpaši Gatim
Bakmanim, par finansiālu atbalstu dienasgrāmatu tapšanā.
Jaunais darba cēliens Murmastienes pamatskolā ir sācies!
Katra diena slēpj sevī iespējas un
pārsteigumus... Lai izdodas atklāt un
izmantot tos!
Saticīgu, zināšanām bagātu un
savstarpējas cieņas pilnu Jauno mācību gadu!
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i.

Varakļānu novada skolu absolventu
tālākās gaitas
Murmastienes pamatskola
Skolu beidza 5 absolventi:
1 – mācās Ļaudonas vidusskolā,
2 – Preiļu ģimnāzijā,
1 – Rīgas 1.tehniskajā koledžā,
1 – Rēzeknes arodvidusskolā
Stirnienes pamatskola
Skolu beidza 6 absolventi:
2 mācās Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas Barkavas struktūrvienībā,
1 – Rīgas 1. tehniskajā koledžā,
1 – Rīgas Industriālajā tehnikumā,
1 – Aizkraukles arodvidusskolā,
1 – strādā ārzemēs
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Varakļānu vidusskola
9. klasi beidza 22 skolēni:
14 skolēni turpina mācības vidusskolā
12. klasi absolvēja 18 jaunieši:
5 – mācās Latvijas Universitātē,
4 – Daugavpils Universitātē,
1 – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,
3 – Latvijas Lauksaimniecības
universitātē,
1 – Rīgas Tehniskajā universitātē,
1 – Paula Stradiņa Medicīnas koledžā,
1 – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,
Barkavas struktūrvienībā,
1 – strādā ārzemēs,
1 – mācības neturpina.

Ir iesācies jauns mācību gads, un tas allaž ir
tāds neziņas pilns, kāds tas būs, ko viņš atnesīs?
Mājās palikt, tad vairs negribas, bet doties uz skolu. Iegūt jaunas zināšanas, satikt savus draugus,
iepazīties ar jauniem.
Lai bērni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei
pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb
vērtības. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan
vecākiem un, protams, bērniem.
Jēzus saka: Redzi, Es stāvu durvju priekšā un
klaudzinu. Šajā jūsu dzīves notikumā, Jauna mācību gada iesākumā arī Jēzus vēlas būt līdzdalīgs,
kā labs draugs.
Bet kā Viņš var palikt kopā ar jums…? Tikai
tā, ja jūs viņu ielaižat savā sirdī. Viņš stāv durvju
priekšā un klaudzina, un gaida, kad jūs viņam atvērsiet savas sirds durvis.
Draudzība ir kas ļoti dārgs. Mēs esam priecīgi, ja mums skolā ir draugi, jo tas palīdz veiksmīgāk tikt galā ar mācību uzdevumiem.
Jaunais mācību gads iesākās arī Luterāņu
baznīcā, Varakļānos, Lubānas ielā 21. Mēs gaidīsim jūs uz dievkalpojumiem, mēneša 1. un 3.
svētdienā, plkst. 10:00. Vārds „dievkalpojums”
rosina dažādas asociācijas. Bieži mēs domājam,
ka mēs esam tie, kas dievkalpojumā kalpojam
Dievam. Tā tikai daļēji ir taisnība. Dievkalpojumā
Dievs kalpo mums – Dievs uzrunā mūs caur saviem vārdiem, rosina uz pārdomām, piedod grēkus, svētī, pasniedz savas dāvanas. Dievkalpojumu apmeklē dažādi cilvēki. Mūs vieno tas, ka mēs
vēlamies piedzīvot Dieva spēku savā dzīvē. Dieva
bauslis saka: „Tev būs svēto dienu svētīt!” Paklausot šim Dieva pamudinājumam, kristieši svētdienās pulcējas dievnamos, lai svinētu Kristus augšāmcelšanos, lūgtu Dieva svētību sev un citiem.
Dievkalpojumā draudze tiekas ar Dievu, bet
pēc dievkalpojuma draudze sanāk kopā uz sadraudzību. Tā ir iespēja parunāties pie kafijas vai
tējas krūzes. Un kā liels pluss ir iespēja parunāties
ar mācītāju par dažādiem jautājumiem nepiespiestā gaisotnē. „Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un
sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.”
Pēc dievkalpojuma draudzē notiek Iesvētes
mācības, kuras iesāksies ar 17. septembri, mēneša 1. un 3. svētdienā, plkst. 11:00. Iesvēte ir
Kristības turpinājums, kad ir jāpieņem personisks
lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam. Tā ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem (Ticības apliecību, baušļiem, lūgšanu, sakramentiem, Bībeli,
dievkalpojumu, u.c.). Iespēja izvērtēt līdzšinējo
dzīves pieredzi un veidot Garīgas pieaugsmes
pieredzi, kas notiek sarunās par garīgās dzīves
jautājumiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas, dievkalpojuma un draudzes nozīmi.
Iesākot Jauno mācību gadu, vēlu Dieva svētību gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem.
Paliekot aizlūgšanā par Jauno mācību gadu, gaidīsim jūs mūsu Varakļānu Svētā Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Āris Kronbergs,
Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. draudzes mācītājs
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V starptautiskais mākslinieku plenērs Varakļānos
Tas aizsākās 2013. gadā, kad Varakļānu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību
organizēja pirmo mākslas plenēru. Un
tā šovasar no 6. līdz 12. augustam Varakļānos noritēja jau piektais starptautiskais mākslinieku plenērs „Baltā pilsēta
2017”. Plenērs notika, kā ierasts, augustā
un iekļāvās Varakļānu pilsētas lielajos
svētkos. Šā gada plenēra satura moto
bija „Varakļāni ir mana pils”. Tie ir mūsu
novadnieces dzejnieces Martas Bārbales
vārdi, kuri raksturo katra varakļānieša vakardienas, šodienas un arī rītdienas svarīgākās vērtības. Šo noskaņu arī mākslinieki spēja uzburt savās gleznās. Tie ar
otām un krāsām tvēra visu skaisto, kas
mums, varakļāniešiem, ikdienā
paslīd nepamanīts un nenovērtēts. Mūsu pilsēta māksliniekus
aizrāva ar savu vēsturisko arhitektūru, kā arī ar kultūrvēsturisko
vidi. Kāds Lietuvas mākslinieks
atzinās (mūsu plenērā piedalījās jau trešo reizi), ka Varakļāni
esot maģiska vieta, jo katru reizi, šeit atbraucot un gleznojot,
viņš atrod arvien jaunus, neapgūtus mākslinieciskos štrihus,
pilnveidot savu profesionalitāti
un iepazīstot pilsētu, tās iedzīvotājus, arvien vairāk un vairāk
iemīloties Varakļānos.
Katru gadu plenēra laikā
tika organizētas meistarklases
mākslas mīļotājiem, tiem, kas vēlas izbaudīt krāsu prieku, māksliniecisko atmosfēru, kā arī līdzdarbošanos kopā ar
māksliniekiem. Arī šogad plenēra laikā
tika organizētas Glezniecības meistarklases kopā ar mākslinieci Jolantu Ābeli
un EBRU tehnikas (unikāla un vienreizēja
seno persiešu radīta māksla, kuras pamatā ir gleznošana uz ūdens virsmas) meistarklases kopā ar mākslinieci Kristīni Lipkovu. Man patiess prieks, ka katru gadu
meistarklašu dalībnieku skaits pieaug arvien kuplāks, gandarījumu deva topošie
mākslinieki no mūsu skolas, kuri nenobijās un ar aizrautību, pārliecību neatpalika
no citiem meistarklašu dalībniekiem.
Varakļāniešiem kārtējo reizi šī bija lieliska iespēja pilsētas ielās un skvērā vērot mākslinieku darbošanos. Arī plenēra
noslēguma izstādē apmeklētāju pulks
bija plašs, gleznas tika vērtētas un vēlme
satikt māksliniekus klātienē nemazinājās
līdz pat pusnaktij.
Kā jau pieņemts, katrs mākslinieks
plenēra organizētājiem dāvina vienu
savu darbu. No tiem tiek veidota ceļojošā izstāde „Varakļāni ir mana pils”, kuru
varēs apskatīt vairākās Varakļānu novada

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai, SIA „Varakļānu veselības aprūpes centra”
vadītājai Dinai Inķēnai, Veco
ļaužu pansionāta „Varavīksne” vadītājai Irinai Vecozolai
un vienmēr vēlīgajai pavārītei
Jolantai Krūmiņai.
iestādēs, tādējādi bagātinot iestāžu māksliniecisko vidi
popularizējot Varakļānu novadu.

Ieva Melne-Mežajeva

Klāt jaunais mācību gads!
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas skolēnu saimei pievienojās 19 jauni,
radoši, darboties un muzicēt griboši audzēkņi – 8 bērni mākslas skolā un 11 bērni mūzikas skolā.
Mūzikas skolā, lai apgūtu kādu mūzikas instrumentu, ir nepieciešami daudzi
gadi, pacietība un labs, kvalitatīvs instruments.
Pateicoties Zinaīdas Strods testamentārajam ziedojumam – vēlējumam,
skola iegādājās jaunas klavieres. Uz
jaunā instrumenta skolēni apgūs klavierspēles māku un muzicēs klavieru ansambļos.
Man ir liels prieks un gods, ka šī iespēja, spēlēt un mācīt bērnus uz jaunā
instrumenta, ir uzticēta man.
Savā un skolas vārdā gribu pateikt
lielu paldies par šo noderīgo dāvinājumu!
Gunta Juste
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Murmastiene sporto!
Pateicoties saulainajam laikam, stingrajiem un smaidīgajiem tiesnešiem, kā arī
pašiem sportot gribētājiem, 19. augusts
Murmastienē izvērtās par garu, ļoti sportisku un interesantu dienu. Aktīvākie sportisti
sāka pulcēties jau no deviņiem rītā. Gan futbolam, gan volejbolam pieteicās pa sešām
komandām, un kamēr komandas savā starpā cīnījās par vietām, visas dienas garumā
norisinājās arī individuālās aktivitātes, kurās
varēja piedalīties ikviens, kam sirds kāro.
Bija gan sportiskākas aktivitātes, gan tādas,
kuras vairāk vērstas uz precizitāti. Vērtēšana notika četrās grupās – bērni līdz 10
gadiem, bērni no 11 līdz 17 gadiem, vīrieši un sievietes.
Kad diena jau bija pusē un
spēki pamazām sāka izsīkt, mūsu
jaukā pavārīte spēkus visiem atjaunoja ar brīnumgardu pusdienu
zupiņu, zupa tiešām bija ļoti garda
un lielais katls beidzās pa visam īsā
laikā. Uzņēmuši jaunus spēkus, varējām nodoties atkal jaunām aktivitātēm. Daudzi vēlējās iegūt Veiklākā
Murmastienieša titulu! Pie šīs nelielās
individuālās stafetes, kas katrai titula
grupai bija uz vienas trasītes, tikai ar
atšķirīgiem uzdevumiem, jau no paša
sākuma sastājās gara rinda. Apkopojot rezultātus, bērnu konkurencē veiklākā
titulu ieguva Artis Strods, jauniešu vidū
Jānis Miška, sieviešu konkurencē Linda
Mālniece, un veiklākā vīrieša titulu – Matīss
Teilāns.
Bija iespēja arī izpausties mākslā, līdz
pusdienām zīmēt gribētājiem bija dots uzdevums, uzzīmēt Murmastienes simbolu,
stārķi. Sākumā domājām, ka pieteiksies
tikai bērni, tomēr mums par lielu prieku ar
savu mākslas talantu padalījās arī pieaugušie! Kopā bija 19 mākslinieki, notika kopējā
balsošana un par skaistākā stārķa zīmētāju
tika atzīts Daniels Sondors, lepojamies ar
māksiniekiem mūsu pagastā!
Arī koncentrēšanās ir sports, un tāda
pa visam noteikti bija vajadzīga visiem tiem,
kuri pieteicās uz lēnākā riteņbraucēja sacensībām, citam veicās labāk, citam ne tik labi
un kāja pieskārās pie zemes jau tur pat aiz
starta, bet bija arī tādi, kuri sīvā konkurencē
cīnījās līdz galam, kur tikai ar pāris sekunžu
starpību uzvarēja Viktors Serečenko!
Kad individuālās aktivitātes jau beigušās un volejbola komandas vēl cīnās par
uzvaru, paralēli norisinājās jautrā stafete,
kur komandai 6 cilvēku sastāvā kopīgiem
spēkiem nācās pievarēt dažādus uzdevumus. No malas šo stafeti vērot bija tiešām
jautri, varēja manīt arī komandas saliedētību
uz azartu uzvarēt. Labāko laiku visu komandu starpā ieguva komanda „Bocmanis”. Nu
jau arī komandas bija beigušas cīnīties un
uzvarētāji noskaidroti, futbolā godalgoto pir-

Visas godalgoto vietu volejbola komandas.

anis”.
a „Bocm
Komand
mo vietu ieguva komanda
„Sīļukalns”, un volejbolā
Skaistākā stārķa zīmētājs
godalgoto pirmo vietu ieDaniels Sondors.
guva komanda „Rigerte”,
prieks redzēt komandas no
citām apkārtnes vietām, un
prieks redzēt, ka nedodas
mājās ar tukšām rokām.
Sportot beidzām ap
pulksten 19.00 vakarā, bet
ar to viss vēl nebeidzās.
Pēc kārtīgas sportošanas
esam pelnījuši arī kārtīgu
atpūtu. Tad nu ap plkst.
20.00 Kultūras centrā uz
diseni sanāca visi jaunākie dejot gribētāji, šķiet, Pagasta pārvaldes vadītājs
Veiklākās sievietes titula
jaunākajiem dejotājiem nepiedalās sportiskajās ieguvēja Linda Mālniece.
bija vēl divi gadiņi, prieks
aktivitātēs.
redzēt bērnus tik kuplā
līšanos aktivitātēs visas dienas garumā! No
skaitā! Laiks atpūtai arī visiem lielajiem sporsirds pateicamies un vislielākais PALDIES
tistiem un dejot gribētājiem, paldies, ka atramūsu atbalstītājiem un sponsoriem ZS
dāt spēkus vēl atnākt uz balli un kārtīgi izde„OZOLNIEKI”, ZS „RUTKI”, ZS „LADUŽI”,
joties. Liels paldies grupai „Labais krasts”,
ZS „TREŠDAĻNIEKI”, ZS „ĀBELES”, IK
kas priecēja mūs ar savām skaistajām un
„MELITA 96”, SIA „LIEPAS AP”, SIA „CEskanīgajām balsīm!!!
ĻAVĒJŠ”, uzņēmumam „Baltic Board”,
Liels paldies visiem tiesnešiem, bez
bez Jūsu atbalsta Sporta spēles nebūtu izjums nebūtu iespējams noteikt labākos un
devušās!
veiklākos sportistus! Paldies pavārītei AisCeram uz turpmāku sadarbību arī citus
mai par pusdienām un ārsta palīgam Vagadus un tiekamies Murmastienes Sporta
lentīnai par rūpēm, lai mēs visi justos labi.
spēlēs 2018!
Paldies arī pagasta pārvaldes vadītājam JāIeva
nim Mozgam par atbalstu un aktīvu pieda-
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Saulainā, 1997.
gada 13. septembra
dienā, par godu Eiropas Kultūras mantojuma dienām, savas durvis sabiedrības pieejamībai vēra sirmā Varakļānu Borha pils kā novada vēstures
krājēja un glabātāja – notika svinīga
novada muzeja atklāšana. Muzeja iekārtošanai pilī Varakļānu pilsētas valde
bija nolēmusi piešķirt līdzekļus 500 latu
vērtībā no pilsētas budžeta, palielinot
teritoriālplānošanai paredzētos izdevumus, kā arī par muzeja pārvaldnieku
apstiprināts zīmēšanas un vēstures skolotājs Jānis Piļpuks†. No sākuma muzejs
tika iekārtots pils pirmā stāva centrālās daļas trijās telpās. Jau iepriekš
vidusskolas folkloras pulciņa audzēkņi
ar skolotāju Valentīnu Brišku priekšgalā vairākās ekspedīcijās pa novadu bija
savākuši bagātīgu seno sadzīves priekšmetu kolekciju, kura bija par pamatu
jaunas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
veidošanai. Muzeja iekārtošanas procesā piedalījās vairāki varakļānieši: Ilze
Strode (māksliniece), Andris Klaužs, Jānis Justs u.c. Muzeja vēstures materiālu
vākšanā iesaistījās novadnieki: Valērija
Solzemniece, Genovefa Melne, Aina
Jaunzeme, Viktors un Valentīna Briškas, Andrejs Svilāns, Artūrs Garančs†,
Ādolfs Borbals†, Pēteris Savickis†, kā
arī citi vēsturnieki – Bruno Podiņš, Emīlija Spēlmane†, Antoņina Piļpuka†. Lielu
ieguldījumu novada vēstures pētniecībā
un muzeja materiālu papildināšanā ir devuši kā vietējie, tā arī ārzemēs dzīvojošie
novadnieki, kā, piemēram, Leonards Latkovskis†, Julians Počs† u.c. Savā laikā
skolotājs J. Piļpuks† valsts arhīvos bija
apkopojis bagātīgu vēstures materiālu
klāstu par Varakļānu pilsētas un novada
vēsturi, kuri lielā mērā papildināja muzeja krājumu. Diemžēl, liela daļa mūsu novadpētnieku jau kādu laiku nav kopā ar
mums. Lai miers viņu dvēselēm. Muzeja
mērķis no pašiem pirmsākumiem ir vākt
kultūrvēsturiskos materiālus par savu
novadu, objektiem un ievērojamākajām
personībām, veikt vēstures liecību pētīšanu, saglabāšanu un popularizēšanu
nākamajām mūsu paaudzēm. 2001.
gada 31. janvārī Varakļānu pilsētas
dome pieņēma lēmumu par Varakļānu
novada muzeja kā jaunas struktūrvienības dibināšanu. Tika apstiprināts
Varakļānu novada muzeja nolikums,
piešķirti līdzekļi budžetā tā uzturēšanai
un attīstībai, apstiprinātas pakalpojumu
maksas un jauna štata vienība – muzeja
vadītāja Terese Korsaka. Novadpētniecības darbs turpinājās saskaņā ar Latvijas
Muzeju pārvaldes norādījumiem (tagad
Kultūras ministrijas muzeju nodaļa). Tika

izstrādāta
muzeja
misija, noprecizēti
galvenie uzdevumi
un sastādīti muzeja
krājuma noteikumi
saskaņā ar MK noteikumiem par muzeju
krājumu. 30.07.2003. Varakļānu novada muzeja nolikums tika pārstrādāts un apstiprināts jaunā redakcijā. Tika
izstrādāta un apstiprināta muzeja
misija un turpmākās attīstības kon-cepcija. Muzeja budžetā tika iekļauti
auti
līdzekļi muzeja krājuma glabātavass
ierīkošanai, dažādu materiālu iegādei un jaunas štata vienības,
krājuma glabātājas Ilzes Marinskas, algošanai. Pirmo reizi, 2004.
gada 2. jūnijā, Varakļānu novada
muzejam tika izsniegta akreditācijas apliecība, kā apliecinājums
valsts atzīta muzeja darbībai.
Uz šodienu muzejs ir akreditēts jjau
trešo reizi. Tas paplašinājis savas telpas,
iekārtojis un nodrošinājis muzeja krājuma pieejamību. Tas ir izstrādājis vairākus projektus, kuros guvis arī atbalstu
– muzeja krājuma modernizēšanai un
jaunas modernizētas ekspozīcijas izveidei, kura tiks atvērta nākošā gada nogalē. Telpās ik pa brīdim atklājas senie 18.
gs. sienu gleznojumi, kuru restaurācija
ir ļoti dārga. Diemžēl iesniegtie projekti
restaurācijai šobrīd nav guvuši atbalstu.
Pilī ir atjaunota un kā pastāvīgā muzeja
ekspozīcija darbojas pils kapela, kura ir
nesusi lielu svētību mūsu ēkai un darbam.

No 2001. gada ir apstiprināta un
darbojas muzeja padome 10 cilvēku sastāvā. Muzeja padome ir kā padomdevējs muzeja darbā un sastāv no dažāda
profila speciālistiem. Ir apstiprināta arī
muzeja krājuma komisija, kura izvērtē
ienākošo eksponātu atbilstību muzeja
krājuma noteikumiem. Kā nosaka muzeja krājuma, zinātniskā un komunikācijas darba politikas, muzejā pastāvīgi
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tiek iekārtotas ekspozīcijas un izstādes,
rīkoti tematiski pasākumi, notiek muzeja
pedagoģiskais darbs ar skolēnu grupām, tiek piedāvātas izklaidējošas programmas jaunlaulātajiem un pāriem 50
gadu laulībā. No 2009. gada darbojas
tūrisma informācijas centrs, kurš piedāvā gida pakalpojumus, tūrisma takas un
ekskursijas pa novadu. Muzejs izīrē telpas semināriem, konferencēm, banketiem un kāzu mielastiem. Vēlos atzīmēt,

ka muzejs vienmēr ir darbojies un darbojas sabiedrības labā. Tas veic lielu ieguldījumu novada vēstures saglabāšanā
un popularizēšanā. Muzejā strādā četri
muzeja speciālisti ar speciālu izglītību
muzeju jomā, kā arī augstāko izglītību,
un trīs tehniskie darbinieki, kuriem šajā
lielajā un senajā ēkā darba ir ļoti daudz.
Liels paldies visiem muzeja bijušajiem un tagad esošajiem darbiniekiem,
muzeja padomei, zinātniekiem, novad-

Ekskursija uz Viļānu baznīcu

Pie centrālā Lurdas Dievmātes altāra.
30. augusta rīts pansionāta klientiem
un personālam solīja skaistu, saulainu
un siltu dienu. Šī diena sevī nesa lielu
prieku, jo beidzot īstenosies sen lolotais,
sirdīs mītošais sapnis – ekskursija uz Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu
baznīcu. Mēs – 3 pansionāta darbinieki
un 6 pansionāta iemītnieki – ar autobusu
devāmies ceļā uz Viļāniem.
Baznīcā mūs sagaidīja gide, kura
mūs iepazīstināja ar baznīcas vēsturi.
Stāstīja par Viļānu baznīcas aizbildņiem –
Dievmāti un svēto erceņģeli Miķeli, kā arī
par 9 altāriem: sv. Jāzepa, sv. Annas, sv.
Agates, sv. Monikas, sv. Antona, sv. Franciska, Jēzus Sirds, Brīnumainā Krusta un
centrālo altāri, kuru rotā Lurdas Dievmātes skulptūra un astoņas korintiešu ordera kolonnas, virs kurām uzraksts Quis ut
Deus (latviski – „Kas kā Dievs”).
Kreisajā pusē atrodas Jēzus Sirds altāris, labajā – Jēzus Kristus ciešanu altāris, kurā ievietots 18. gs. izgatavots koka
krucifikss, kuram piedēvētas brīnumdarītāja spējas. Kā šis krusts ieguva titulu
„Brīnumainais”?
Nezināmu iemeslu dēļ 1922. gada

Dievmātes statuja Viļānu baznīcas
dārzā.
13. maijā Viļānu baznīcā izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā sadega gan koka altāri, gan svēto skulptūras. Liels bija ticīgo
pārsteigums, kad nākamajā rītā, ierodoties izdegušajā baznīcā, viņi ieraudzīja
169 gadus veco koka krustu ar Jēzus
Kristus tēlu, uguns liesmu neskartu. No
visām tā laika votām (pateicība par sa-
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pētniekiem, priesteriem, skolotājiem,
domes deputātiem, vadībai un darbiniekiem, muzeja goda viesiem, draugiem,
pilsētas un novada iestādēm, iedzīvotājiem, kā arī vienkāršiem cilvēkiem par
ieguldīto darbu muzeja attīstībā. Visus
sveicu muzeja 20 gadu jubilejā un novēlu būt veseliem, radošiem un dzīvespriecīgiem. Dzīvosim „Tikuma vadīti, Dieva
labvēlībā, laimei līdznākot”!
Terese Korsaka
ņemtajām žēlastībām) līdz mūsdienām ir
saglabājusies tikai viena – skaista sudraba sirds (pārējās ugunsgrēka laikā sadega vai izkusa).
Pēc šī ugunsgrēka 1922. gadā no
tuvākām un tālākām Latvijas draudzēm
ticīgie sāka svētceļot uz Viļānu baznīcu,
lai lūgtos Brīnumainā Krusta pakājē. Atkal no jauna ticīgo atstātās votas liecināja
par uzklausītām lūgšanām un izmainītām
cilvēku dzīvēm. To pateicība liecina par
medicīniski neizskaidrojamām dziedināšanām un brīnumiem. Īpaši vēlos pieminēt skaisto pateicības votu, kura nāk no
Varakļānu draudzes ticīgajiem. Šī vota ir
sudraba ērkšķu kronis ar apzeltītiem stariem, kas rotā Jēzus tēla galvu.
Pēc tam mēs devāmies uz Sveču kapelu, kurā lūdzāmies par sevi un saviem
tuvākajiem, kā arī kopīgi palūdzāmies
par pansionāta kolektīvu un visiem pansionātā dzīvojošiem klientiem. Nolikām
svecītes pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes,
kuru mierīgā liesmiņa mūsu sirdīs iededza cerību, ka lūgšanas tiks sadzirdētas.
Turpat apskatījām baznīcas pagrabus ar
kapelu, veltītu nedzimušajiem bērniem.
Tur ticīgās ģimenes nāk, lai lūgtu savai
ģimenei svētību.
Viļānu baznīca un tās apkārtne mūsdienās ir kļuvusi par ievērojamu svētceļojuma vietu, tāpēc mēs devāmies apskatīt:
sv. Terēzes no Bērna Jēzus kapelu un
rožu dārzu, kapelu, veltītu dvēselēm šķīstītavā, Krustaceļa dārzu un krusta kapelu,
Fatimas Dievmātes godam veltīto grotu
ar Fatimas ganiņu skulptūrām, Rožukroņa dārzu ar svētā bīskapa Meinarda –
Latvijas pirmā misionāra – skulptūru un
draudzes aizbildņa sv. erceņģeļa Miķeļa
skulptūru.
Ekskursijai tuvojoties noslēgumam,
mums vēl bija iespēja dzirdēt baznīcas
zvanus. Visu sirdīs valdīja prieks un pateicība par šo skaisto un svētīgo dienu.
Mājupceļš klusībā viesa pārdomas par
redzēto, dzirdēto un sirdī piepildīto.
Visa pansionāta kolektīva vārdā izsaku pateicību Varakļānu novada pašvaldībai un visiem, kas palīdzēja tur nokļūt.
Pansionāta sociālā darbiniece
Daiga
Birutas Pekstiņas foto
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PALDIES PAR SVĒTKIEM

Varakļānu amatierteātris.
„Vislabākais veids, kā iesākt
jaunu dienu, ir pamostoties ar
domu – kā būtu iespējams šodien
kādam cilvēkam sagādāt prieku?”
No 11. līdz 13. augustam, spītējot šīs vasaras lielākajai tveicei,
spēcīgākajiem lietiem un negaisiem,
mēs visi kopā spējām sagādāt Puķu meitene tirdziņā.
viens otram prieku, jo Varakļānos
rakļānu pašvaldībai, individuālās komnorisinājās ikgadējie VARAKĻĀNU PILpozīcijas „Kafijas pauze” veidotājiem,
SĒTAS SVĒTKI – „Puķu nakts 2017”.
Biedrībai „PAP”, ceļojošās kompozīcijas
Varakļānu KN vārdā gribu teikt lielu
autoram Austrim Kokaram un Varakļānu
paldies visiem, kuri ziedoja savu dārKN kolektīvam. Sirsnīgs paldies visiem
go laiku, enerģiju un spēkus, domas un
šo uzņēmumu un iestāžu vadītājiem un
idejas, kā arī savus finanšu līdzekļus, lai
viņu radošajiem un darbīgajiem kolēkopā radītu svētkus sev un citiem, palģiem, kopā mēs panācām efektu, ka pildies visiem, kuri strādāja diennaktīm, lai
sēta svētku naktī bija neparasti gaiša un
svētki izdotos!
skaista.
PALDIES – KN amatierteātrim, katPALDIES visiem, kas iesaistījās
ram aktierim un režisorei Daigai par pilsē„BĒRNU RĪTA” programmas nodrošitas svētku ieskaņai sagatavoto izrādi.
nāšanā, šoreiz bērni varēja izmēģināt
PALDIES Varakļānu motociklistu apprasmes dažādās darbnīcās, ko piedāvienības „V55” dalībniekiem un visiem,
vāja jūsu pašu amatnieki. Īpašs paldies
kas tajā vakarā iesaistījās motorizētajā
Varakļānu vidusskolai un personīgi Ainai
braucienā, kā arī Varakļānu lapsiņai par
Kazākai, kā arī visiem Varakļānu motodalību svētku atklāšanā mūsu pilsētā un
ciklistiem par izvizināšanu.
līdzdalību bērnu rīta izklaides programPALDIES visiem JUMS - vakara konmas nodrošināšanā.
certa un balles apmeklētajiem, kuri ar
PALDIES visiem ziedu kompozīciju
savu klātbūtni, gaišajām domām, dziedāt
veidotājiem, kuri ne tikai izdaiļoja pilsētu,
un dejot prieku palīdzējāt aizdzīt negaisa
bet patiešām arī pārsteidza pilsētas viemākoņus, lai svētki būtu! Īpašs paldies
sus un apmeklētājus ar naksnīgi skaisSIA „Jills” un personīgi Jānim Erelam
tajām kompozīcijām: SIA „Jills”, SIA
par brīnišķīgo salūtu, kuru vēl paspilgti„VAKS”, Varakļānu pilsētas bibliotēkai,
nāja dabas radītie specefekti.
Veselības aprūpes centram, Varakļānu
PALDIES visiem svētku atbalstītajiem
novada muzejam, Varakļānu vidusskoun sponsoriem: SIA „Kamil Plus”, SIA
lai, PIIE „Sprīdītis”, Mūzikas un māks„Austrumu būvnieks”, SIA „Meļņi 3”,
las skolai, Sociālajam dienestam, Va-

SIA „GB Koks”, SIA „Līvānu kūdras fabrika”, SIA „Kvarcs”, SIA „Raibais asaris”, SIA „Jills”, Edgaram Latkovskim,
Varakļānu novada pašvaldībai, personīgi Mārim Justam un Ivaram Ikauniekam,
ka arī visiem pašvaldības darbiniekiem.
Tā kā šoreiz, pateicoties dabas kaprīzēm, svētki notika arī nedaudz ekstremālos apstākļos – gribu teikt lielu PALDIES
visiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri
visu svētku norises laiku gādāja, lai viss
izdotos, paldies arī zemessardzes vīriem,
pašvaldības kārtībniekiem, elektriķiem,
mediķiem, fotogrāfiem, tirgotājiem, utt.
PALDIES arī visai manai komandai
- Varakļānu KN darbiniekiem, viņu ģimenēm un draugiem par līdzdarbošanos,
sapratni un atbalstu. Paldies arī brīvprātīgajiem līdzstrādniekiem.
PALDIES pilsētas viesiem par kopības sajūtu, smaidiem un līdzdalību.
Neskatoties ne uz ko mēs kopā radījām brīnišķus svētkus un apliecinājām to, ka mēs esam vienoti un kopā
protam gan strādāt, gan arī svinēt svētkus!
Līga Rubīne,
Varakļānu KN vadītāja
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VARAKĻĀNI ZIEDU GAISMĀ
Viens no emocionālākajiem
pasākumiem Varakļānu pilsētas
svētkos bija konkurss „Varakļāni
ziedu gaismā” un tā darbu apskate. Konkursa noteikumi paredzēja, ka dalībnieki sagatavo
savu ziedu kompozīciju, izmantojot visa veida dabas un floristikas materiālus, kā arī nodrošina kompozīcijas izgaismošanu
diennakts tumšajā laikā. Konkursā piedalījās visas pašvaldības
iestādes, biedrības un individuālie entuziasti. Interesentiem bija
iespēja apskatīt un novērtēt 14
kompozīcijas. Tika vērtēta darba atbilstība tēmai, oriģinalitāte,
radošums, atbilstība nolikuma
prasībām.
Tieši tas, ka kompozīcijas
varēja vērot izgaismotas, piešķira tām īpašu auru. Šķiet, nekad
nebijām vērojuši tādu patiesu
prieku un aktivitāti iedzīvotāju
vidū – pie katras kompozīcijas
pulcējās interesenti, vēroja un
vērtēja, aktīvi piedalījās skatītāju
balsojumā. Arī vērtēšanas komisijai bija ko nopūlēties. Apskatījām kompozīcijas naktī un otrā
rītā arī dienas gaismā. Cik dažādi tās izskatījās!
Pēc ilgām diskusijām nolēmām visas kompozīcijas iedalīt
trīs kategorijās.
Grupā, kuras ĻOTI patika,
ierindojās: „Gaismas spēks”,
„AKJF, „Nes sauli plaukstā”,
„Lauki iemirdzas pilsētā”, „Grāmata rudzupuķēs”.
ĻOTI, ĻOTI patika: „Laižam
svinēt”, „Kafijas pauze”, „Zelta
zivtiņa”.
ĻOTI, ĻOTI, ĻOTI: „Varakļāni
ziedu gaismā”, “„Senās godības
atspulgs”, „Ziedošo Varakļānu
cerību vārti”, „Zied... ne tikai Piebalgā”.
Galvenā balva tika piešķirta
kompozīcijai „Spīdi naktī”.
Skatītāju balsojumā uzvarēja kompozīcija „Kafijas pauze”.
Īpašo balvu par pirmo izvietoto kompozīciju saņēma
„Laižam svinēt”, par oriģinālāko
kompozīciju tika atzīta „AKJF”.
Skaista, silta, neatkārtojama
bija šī nakts Varakļānos, kad ziedēja un spīdēja dažādās kompozīcijas, dodot cilvēkiem milzīgi daudz pozitīvās enerģijas.
Lai nepietrūkst ideju un spēka
nākošgad!
Aina Jaunzeme, teksts un foto

Spīdi naktī.

Kafijas pauze.

Laižam svinēt.

Varakļāni ziedu gaismā.

Gaismas spēks.

Senās godības atspulgs.

Zied... ne tikai Piebalgā.

Lauki iemirdzas pilsētā.

Spīd rasas pērle ziedu skavās.

Ziedošo Varakļānu cerību vārti. Zelta zivtiņa.

Nes sauli plaukstā.
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Musu vesture fotografijas
Veselības aprūpe
Pēc nostāstiem pirmie medicīnas sākumi
Varakļānu novadā saistās ar Zviedru – poļu
kara laika lazareti, ko tautā sauc par Lazarku. Vēlāk zinātnieks grāfs Mihaels Borhs tur
veicis dažādus eksperimentus. Pat Krievijas
ķeizariene Katrīna II ārzemju viesiem lielījusi
grāfu Borhu, kurš savā muižā ierīkojis slimnīcu dzimtļaužu ārstēšanai.
Vitebskas guberņas ārstniecības pārvaldes atskaitē 1874. gadā minēta slimnīca
Varakļānos, ko vadījis dr. Frīdrihs Kārlis Deilens.
1943. gada novembrī Varakļānu slimnīcas direktore M. Jirgensone rīkojusi slimnīcas 40 gadu jubileju. Atzīmēts, kas tobrīd
slimnīcā ir 100 gultas vietas vairākās nodaļās, kas izvietotas vairākās ēkās. Tas apliecina, ka slimnīca dibināta 1903. gadā.
1920. gadā Varakļānos ir slimnīca ar 20
gultām, strādā ārsts, ir aptieka.
1921.,1932. gadā Latgales prospektā 13
(tagad Pils iela) tika atvērts Sarkanā Krusta
Veselības kopšanas punkts.
Pēc Otrā pasaules kara no Varakļāniem
bija aizbraukuši visi ārsti, bet pamazām sākās
medicīniskās apkalpošanas atjaunošana,
tika uzsākta gadsimta sākumā celtās infekciju slimnīcas ēkas atjaunošana, kura sāka
darboties 1951. gadā. Mainās ārsti, slimnīcā
trūkst medikamentu, palagu, aprīkojums ļoti
primitīvs.
1952. gadā Varakļānu slimnīcā sāk darbu Julijans Blusanovičs, 1955. gadā viņu nozīmē par slimnīcas galveno ārstu, viņš pilda
arī ķirurga un akušiera – ginekologa pienākumus.
1956. gadā, kad nolikvidēja Varakļānu
rajonu, kompartijas komitejai paredzētā ēka
Rīgas ielā 13 bija uzcelta tikai līdz jumtam.
Tika nolemts jaunceltni pārprojektēt slimnīcas vajadzībām. Jau 1958. gada septembrī
slimnīca atradās jaunās telpās. Rīgas ielā 9
tika ierīkota ambulance, Rīgas ielā 11 – bērnu
konsultācija.
1978. gada 16. decembrī Varakļānu
slimnīca atzīmēja 75 gadu jubileju, reizē arī
aptiekas 150 gadu jubileju.
1980. gadā sakarā ar aiziešanu pensijā
galvenais ārsts J. Blusanovičs savu amatu
nodeva ārstam J. Vutnānam, pats paliekot
strādāt par ķirurgu.
1995. gadā ambulance un slimnīca tiek
pārcelta uz bijušā bērnunama telpām.
1995. gadā par slimnīcas galveno ārsti sāka strādāt Anna Razgale, 1997. gadā
– Olga Breda. 1999. gadā slimnīca pārtapa
par Varakļānu pilsētas domes b/o „Varakļānu
slimnīca”.
Materiāli no grāmatas „Varakļāni un
varakļānieši”, 166. – 169. lpp.

19. gs.beigās, 20. gs.sākumā uzceltā zemstes infekciju slimnīca.

Medicīnas personāls un slimnieki 20. – 30. gadi.

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada septembris

Slimnīca un ātrās
medicīniskās
apkalpošanas mašīna.

Stomatoloģe Biruta Brasla.

Šoferis A. Trušelis.

Varakļānu slimnīcas kolektīvs 1982. gads.

Māsas darbā un ikdienā.

Dr. Blusanoviča 60 gadu jubileja 1979. gads.

Vecā slimnīcas ēka.
Bērnu konsultācijas ēka.
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Viktors Eiduks.
Varakļānu slimnīcas ēka no 1958. līdz1995. gadam.

Varakļānu slimnīcas kolektīvs 80-tie gadi.

Medicīnas darbinieki pēc apbalvošanas.

Slimnīcas kolektīvs 1987. gadā.

Tiesnešu brigāde pēc
sacensībām.

Policijas informācija
07.08. Varakļānos, uz Pils ielas suns
sakodis nepilngadīgo S.S.
07.08. Murmastienes pag., ar traktortehniku izbraukāts pils. I.G. piederošais
kviešu lauks.
08.08. Varakļānos, pa 1. Maija laukumu, pils. A.G. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1,25 promiles alkohola.
08.08. Varakļānos, pa Ozolu ielu,
pils. J.B. vadīja velosipēdu, būdams al-

koholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,09 promiles alkohola.
15.08. Varakļānos, uz Rēzeknes ielas, pie veikala „Minitop!”, piekauts pils.
V.M.
18.08. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
M.I. vadīja velosipēdu būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2.80 promiles alkohola.
30.08. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. I.B. vadīja velosipēdu, būdams alko-

holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,78 promiles alkohola.
30.08. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
M.I. vadīja a/m Audi, būdams alkoholisko
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas
3,64 promiles alkohola.
31.08. Varakļānu pag., „Vutnāni” uz
lauka dega siena presētājs.
M. Lindāns
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Divas saulainas dienas
Ziemeļkurzemē
24. un 25. jūlijā Varakļānu vidusskolas 14 skolotāji devās ekskursijā uz Ziemeļkurzemi. Kā pirmo izgājām baskāju
taku atpūtas bāzē „Valguma pasaule”.
Izbaudījām aktīvu atpūtu un zivju degustāciju zvejnieku sētā „Dieniņas” Engures novada Bērzciemā.
Tad devāmies uz naktsmītni – Dundagas pili. Pārsteidzoši izzinoša bija ekskursija pa pili, vēlāk baudījām saldu miegu skaisti izremontētajā pils viesnīcā.
Otrās dienas pirmais objekts bija Slīteres bākas apskate un dabas taka Slīteres nacionālajā parkā.
Interesanta arī bija ekskursija ar gidu

Kolkā. Tad ieturējām pusdienas kurzemnieku gaumē: ēdām bukstiņu biezputru
un izgaršojām sklandraušus brīvdienu
mājā „Ūši”. Mājupceļā iegriezāmies Rojā,
kur apskatījām buru kuģu modeļu kolekciju. Ekskursija bija jaunatklāsmes mirkļiem pārpilna, izzinoša, degustācijas –
gardas un neaizmirstamas. Pateicamies
Ilgai par ekskursijas organizēšanu!
Liels paldies jaukajam šoferītim Pēterim, tomēr vislielākā pateicība Varakļānu
pilsētas domei par materiālo atbalstu un
rasto iespēju mūs iepriecināt.
Ekskursante
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Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J. Silazars)
Izsakām līdzjūtību
EMĪLIJAI ANČEVAI-GRANDĀNEI,
brāli mūžības ceļos pavadot.
Mājas kaimiņienes Otīlija, Lilija
Dzīve tik strauji
kā pavediens ris,
Pēkšņi viens mirklis –
un zaudēts viss.
Izsakām klusu un patiesu līdzjūtību
OTĪLIJAI STRODEI ar ģimeni,
vīru mūžības ceļā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi
Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Skumju brīdī esam kopā ar
LĪGU MĀLNIECI un viņas ģimeni,
no tēva atvadoties.
Bāriņtiesas kolektīvs
Negaidīta atnāk ziņa,
To vairs neatsauksim, nē:
Aiziet mūsu māmuliņa
Dzimtās zemes smiltainē.
Dziest krāsas, izskan dziesma.
Zaļumā, klusumā, tumsā
Mūžība piepildās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, MARIJU CĪRULI
mūžības ceļos pavadot.
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un būs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
CĪRUĻU ģimenei, māmiņu,
vecmāmiņu MARIJU mūžībā pavadot.
Vokālais ansamblis „Sidrablāses”

Izsakām vissirsnīgāko pateicību Barkavas Sv. Staņislava Romas katoļu
baznīcas prāvestam Viktoram Petrovskim, Modrai Vilkaušai par palīdzību bēru
ceremonijas vadīšanā, feldšerītei Valentīnai Veipai, ērģelniecēm Teresijai Pelšai
un Ievai Zepai, firmai „Revans”, Mārtiņam Ziedam un Aivaram Brenčam. Paldies
Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Mozgam par atbalstu un līdzjūtību. Sarmītei Zīrakai un Ivanam Papadjukam, kā arī saimniecei Ingai.
Liels, liels paldies radiem, draugiem, kaimiņiem, darba biedriem, visiem, visiem, kuri palīdzēja un juta līdzi grūtajā brīdī, mūsu mīļo vīru, tēti, vectētiņu JĀNI
ZEPU mūžības ceļā pavadot.
Lielā pateicībā – sieva, bērni, mazbērni
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Fantastisks sasniegums

Trīs gadus pēc kārtas iekļūt Superfināla finālā un uzvarēt divos no tiem! Šis jaunais
Ghetto Football rekords pieder komandai „Varakļāni”, kuri 2017. gada svarīgākajā spēlē
uzvarēja komandu „AAAA”. Pateicoties kompānijai „Transpeed”, „Varakļāni” nākamā
gada vasarā dosies vērot 2018. gada FIFA Pasaules kausa finālturnīru klātienē.
No interneta materiāliem

28. augustā Ogres stadionā risinājās „Vasaras spēles volejbolā” finālsacensības.
Sacensības notika trīs posmos – Gulbenē, Madonā un finālsacensības Ogrē. Varakļānu
vidusskolas zēnu komanda (grupā 2004. gads un jaunāki) izcīnīja I vietu. Komandā
spēlēja Edvards Mālnieks, Raivo Ščuckis, Ilvars Upenieks, Haralds Meiers, Renāts
Turlajs un Kristaps Kostukevičs.
Liels paldies Varakļānu novada pašvaldībai par transporta un dalības maksas
nodrošināšanu.
Arvis Strods

Salidojums Bokānos
Saulains 2017. gada 12. augusta rīts.
Braucam uz Varakļāniem, jo zinām, ka
mūs gaida mūsu mīļie, kas atdusas Vakakļānu kapos, bet vakarā tiekam mīļi gaidīti salidojumā Bokānos, – mūsu bērnības
un jaunības zemē. Kāds prieks atkal satikt bērnības draugus un kaimiņus! Liekas, ka šie daudzie gadi nemaz nav bijuši
un atkal visi esam jauni, kuriem visa dzīve vēl priekšā. Vakars paskrien nemanot,

priecājoties par Bokonu Brykliņu raito dejas soli un klausoties
skaistās melodijas lauku kapelas
izpildījumā.
Par šo brīnišķīgo piedzīvojumu sakām vislielāko paldies Dzidrai Bruzgulei
un viņas ģimenei, kā arī Bokonu Bryklinēm un visiem, kas palīdzēja sagatavot
un noorganizēt šo skaisto pasākumu.
Lai jums visiem gaišas domas un daudz
daudz veselības! Lai jums viss izdodas!
Anna un Juris Samiņi

Pieejams atbalsts
mežsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais
publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.
Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
1. Apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas
un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas
mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada
9. oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim,
kopējais pieejamais finansējums ir 1,5
miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no
2017. gada 10. novembra līdz 2017. gada
11. decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
2. Apakšpasākumā „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto
mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir
par meža atjaunošanu platībās, kurās, atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam,
ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir
iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no
2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9.
novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
3. Apakšpasākumā „Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu
retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma
vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta
norisināsies no 2017. gada 9. oktobra līdz
2017. gada 9. novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” – „Projekti un investīcijas”.
Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD
Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē
(tālr. 67095000).
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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23. septembrī no plkst. 8:00
pie Varakļānu KN

Aicinām pieteikties mājražotājus,
amatniekus, zemniekus un citus
tirgoties gribētājus līdz 20. septembrim
pa tālruni 26368784!

Satiksimies tirgū!

Plkst 9:30 par jautrību
tirgus placī gādās Varakļānu
pašdarbnieki

23. septembrī

plkst. 22.oo

Varakļānu KN

Uz rudenīgu deju uzlūdz grupa

Ieeja: EUR 3,00
Pēc pusnakts – EUR 5,00
“Veselības veicināšanas un slimību p
profilakses pasākumi
Varakļānu novadā”
ā”

Krāsaini tērpi no jums,
rudenīgi pārsteigumi no mums,
un dzestri kokteiļi izbraukuma
kafejnīcā
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Silvija un
Pēteris
Ploti
PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
Varakļānos Brīvības ielā varam vērot skaisti sakoptu māju ar daudzgadīgu
košumkrūmu un puķu dārzu. Tur dzīvo
Silvija un Pēteris Ploti. Bērni pieauguši
un sākuši patstāvīgas dzīves gaitas, bet
vecāki sākuši meklēt jaunas iespējas sevi
pilnveidot. Tiekoties Silvija tā nopietni paziņo, ka abiem ar vīru ir divas slimības –
viena katram sava un otra kopēja.
Silvijai ļoti patīk adīt un tamborēt,
ziemas vakaros viņa intensīvi šuj un ada
– šallītes, jakas, džemperus, kleitas, tīkliSkats no viesnīcas balkona Itālijas
ņus, tunikas. Par viņas radītajiem darbiem
pilsētā Arco.
īpaši priecājas vedekliņa. Viņai tad arī tiek
tie skaistākie darbi.
Pēteris jaunībā aizsācis svaru bumbu sportu, kad astoņdesmitajos gados Rēzeknes rajona
rudens sporta svētkos izcīnījis
pirmo diplomu. Tad nodibināja
ģimeni, auga bērni, bija citas
raizes un rūpes. Tikai pirms
septiņiem gadiem viņš atsāka
savas sportiskās aktivitātes,
daudz trenējās, bija sapnis –
noskriet maratonu. Pirmais mēģinājums bija neveiksmīgs, bet Ceļojam ar treileri šoreiz mērķis Zakopanje – Polija.
2012. gadā Tallinā viņš noskrēja
42,195 km un ieguva medaļu. Dēls Māris
losipēdiem apbraukuši apkārt Lubānam,
turpina tēva aizraušanos, piedalās skrieRāznas ezeram un Ežezeram, cauri Teiču
šanas sacensībās. Pirms diviem gadiem
purvam, pa Slīteres rezervātu. Nedēļas
Pēteris atsāka trenēties svaru bumbu celnogalēs dodas apskatīt kādu tuvāku un
šanā Viļānu novada svaru celšanas klubā
tālāku Latvijas nostūri. Apbraukāta visa
trenera Alda Rutkovska vadībā. Šajā laikā
Latvija. Ar mašīnu, ņemot līdzi velosipēviņš piedalījies veterānu sporta spēlēs
dus, viņi pabijuši Austrijā, Vācijā, SlovāDaugavpilī, Latvijas kausa posmos Jēkijā, Slovēnijā, Polijā, Horvātijā, šovasar
kabpilī, Rugājos, Sventē, Vecumniekos,
devušies uz Itāliju un, braucot ar velosipēVentspilī. Lielākais panākums – sudraba
diem, izbaudījuši Gardas ezera apkārtnes
medaļa Eiropas čempionātā individuālajā
fantastisko dabu. Idejas autore par braudisciplīnā veterāniem un zelta medaļa kocieniem ir Silvija, idejas īstenotājs – Pētemandas cīņā 2017. gada maijā. Nākošajā
ris, palīgā ņemot datoru. Nākošgad varēgadā Eiropas čempionāts notiks Budatu būt ceļojums uz Ungāriju, Budapeštā
peštā – tas nākotnes plānos. Pēteris pats
taču Eiropas čempionāts svaru bumbu
mājās aktīvi trenējas, viņš uzskata, ka par
celšanā! Ceļojot viņi ne tikai apskata un
katru mērķi ir jācīnās.
bauda dabas brīnumus, ir iespēja paruJa runājam par Budapeštu, tad esam
nāties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzzināt
nonākuši pie Silvijas un Pētera kopīgās
citas tautas paradumus un tradīcijas,
„slimības” – tā ir ceļošana un aktīva brīdažreiz tikai ar zīmju un žestu palīdzību,
vā laika pavadīšana. Ja ir sniegs, ziemā
gūt jaunas idejas dārzam un sadzīvei. Šoslēpo, vasarās tā ir riteņbraukšana. Kā
vasar no Itālijas atveduši brīnumskaistus
saka Silvija, bez riteņa nekur. Viņi ar vepodus, tādus nekur Latvijā neredzēsiet.

Eiropas čempionāts svaru bumbās –
pirmā disciplīna grūšana.

Alpos ar velosipēdiem.
Veselīgi un aktīvi vadīt savas dzīves
dienas – pēc tādiem principiem dzīvo Silvija un Pēteris Ploti.
Lai īstenojas viss iecerētais!
Aina Jaunzeme,
foto no Plotu ģimenes arhīva
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Līga
Upeniece
CEĻŠ VED AUGŠUP
Smiltsērkšķis – oga, kas satur vairāk nekā 100 vērtīgu vielu. Smiltsērkšķi
varētu saukt par vitamīnu bumbu vai arī
par superproduktu, jo tas satur vairāk kā
180 bioloģiski aktīvu vielu. Tas palīdz atjaunoties ādai, padara to elastīgu, ir spēcīgs antioksidants, antidepresants, kavē
novecošanos, samazina iekaisumu un
holestarīna līmeni, uzlabo imūnsistēmu
un asinsriti, novērš artēriju aizsērēšanu,
kā arī cīnās ar infekcijām un vīrusiem, uzlabo nervu sistēmu un
dziedē brūces.
Lūk, tādu brīnišķīgu ogu audzē Līga Upeniece uzņēmumā
„Lakro Plus”.
Ideja par šādu saimniekošanu radusies nejauši. Kad bija
iegādāta zeme, loģiski radās
jautājums, kā to apsaimniekot.
Pirms 10 gadiem Līga piedalījās
Latvijas smilstērkšķu audzētāju apvienības vadītāja Andreja
Brūveļa organizētajā seminārā.
Ideja iepatikās, kāpēc gan nepamēģināt? Bioloģiskā saimniecība, kas audzē vērtīgas ogas,
pēc tām aug pieprasījums gan
Latvijā, gan ārzemēs!
Tā Līga Upeniece uzrakstīja
pirmo Eiropas projektu, ierīkojot
smiltsērkšķu plantāciju, tā ietvaros arī tika izveidota bioloģiskā
saimniecība. Tas bija pirmais
atspēriens. Pirmajā gadā iestādīja 1250 stādus viena hektāra
platībā, nākošajā gadā vēl tikpat
daudz. Smiltsērkšķu stādi sāk
ražot ogas tikai ceturtajā gadā,
līdz tam tie jāravē, jānopļauj zāle.
Lauka apstrādāšana un stādu
apkopšana prasa milzumdaudz
laika un līdzekļu. Pirms diviem
gadiem Līga novāca pirmo ražu.
Smiltsērkšķiem vajag daudz mitruma.
Pagājušajā gadā tika īstenots otrais projekts – saimniecības ēkas būvniecība, lai būtu
kur novietot, tehniku, darbarīkus,
kastes. Un šogad noslēgumam
tuvojas trešais projekts – pārstrādes uzsākšana, tā ietvaros
jau uzbūvēta saldētava. Lai iegūtu smiltsērkšķu sulu, ogas vispirms ir jāsasaldē, tāpēc saldētava bija vitāli nepieciešama. Tas

ļauj būtiski ietaupīt līdzekļus, laiku
un spēku par saldēšanas pakalpojumu izmantošanu un ogu transportēšanu un dod iespējas pašiem uzsākt
smiltsērkšķu sulas ražošanu.
Ogas iepērk vietējie uzņēmēji, bioloģiskie pārstrādātāji Latvijā. Piemēram, viens no klientiem
ir Viļānu kooperatīvs, kas izmanto
ogas smiltsērkšķu jogurta ražošanā. Smiltsērkšķu sula mēdz būt arī
vietējās kafejnīcas „Raibais Asaris”
piedāvājumā.
Līga domā par uzņēmuma attīstību un stādījumu paplašināšanu – tas nākotnes plānos.
Līgas Upenieces maizes darbs
ir juridisko pakalpojumu birojs, tāpēc nenovērtējams ir ģimenes atbalsts uzņēmumā. Vīrs Andris palīdz ar būvniecības padomiem, dēls
Roberts šogad jau labi tika galā ar
pļaušanas darbiem.
Līga un vīrs Andris ir vienisprātis, ka bērnus bez darba nevar
izaudzināt, tāpēc bērni piedalās
saimniecības darbos. Tā viņi iegūst
pieredzi, zināšanas un sapratni par
saimniekošanu, un, iespējams, kādreiz turpinās ģimenes iesākto vai uzsāks paši savu biznesu.
Varakļānu novads ir izteikti lauksamniecisks, lopkopība un laukkopība ir dominējošās nozares. Sava
uzņēmuma attīstībā Līga Upeniece
ir pierādījusi, ka var arī citādi saimniekot. Nepieciešama ideja, kuru
īstenot, liela uzņēmība un pacietība,
ticība saviem spēkiem, tuvu cilvēku
atbalsts, nemitīga sevis attīstīšana –
tad viss izdosies. Ceļš ved augšup!
A. Jaunzeme
foto no Līgas Upenieces ģimenes
arhīva
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Lai tevi apskauj mīļas rokas,
Lai visapkārt saules ziedi plaukst,
Lai sargā tēva stiprās rokas
Un mātes glāstos laimi rod!.....
(D. Akmentiņa)

DARBNĪCA
Skolas ielā 9A
piedāvā šādus pakalpojumus:

Sveicam vecākus
Viju Turkinu un Igoru Česuli ar meitas
eitas
Karolīnas dzimšanu
Oksanu Gruznovu un Rihardu Ivanovu
ar meitas Amandas dzimšanu
Pie tevis eju, draugs,
Ar margrietiņām rokās.
Šie brīnišķīgie ziedi
Ir kā tava sirdsTiem apkārt tīra,
Balta mīlestība,
Bet vidū saules
Siltā gaisma mirdz.
Tava mīļā sirds
Un gaiša dvēselīte
Kā margrietiņas
Skaisti ziedēt prot,
Tās savu siltumu
Un gaismu,
Ap sevi spējušas
Ir vienmēr izstarot.
(B. Debeļska)

• Apavu remonts;
• Somu remonts;
• Rāvējslēdzēju 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. –

Aizgāji tu tik pēkšņi
Uz debesu pļavām.
Daudz mīļu vārdu
Pateikt nepaspēju.
Tie as’rās manās zied
Kā mazas vizbulītes
Ziedlapiņām rasainām...
(M. Šnē)
01.08.2017. – 31.08.2017.
mūžībā aizgājuši
Varakļāni
Ēvalds Strods – 76
Varakļānu pagasts
Pēteris Pauniņš – 90
Leopolds Orups – 79
Varakļānu novada pašvaldība izsaka
visdziļāko līdzjūtību aizgājējas
tuviniekiem

Svecīšu vakari

T. 25951702

Varakļānu novada Dzimtsarakstu
nodaļā augustā noslēgtās laulības:
Aina Kuļikova un Andris Počs

Pateicamies
VINETAI ŠMINIŅAI
par atbalstu interaktīvo mācību
materiālu iegādē.
Varakļānu vidusskola

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

T. 26909999

SIA „Edlin M”

www.edlin.lv

Dekšāru kapos
23. septembrī plkst. 15.00
Eleonoras Ikaunieku kapos
23. septembrī plkst.16.00
Varakļānu pagastā
30. septembrī
plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst. 16.00 Sila kapos
plkst. 17.00 Stirnienes baznīcā
garīgās mūzikas koncerts un sv. Mise
par mirušajiem
plkst. 18.30 Stirnienes kapos
Murmastienes pagasta teritorijas
kapos 7. oktobrī
plkst. 15.00 Lielstrodu kapos
plkst. 16.00 Trizelnieku kapos
plkst. 17.00 Vecumnieku kapos
plkst. 18.00 Cauņu kapos
Varakļānu pilsētas kapos 21. oktobrī

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

LĒTĀKĀS CENAS LATGALĒ!
• 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,
Viļāni, Tevinānu iela 7A
bruģēšanas, plānošanas pakalpojumi.
• Cementa izstrādājumi (pieminekļi, apmales)
T. 26363775
• Metāla nožogojumi kapiem.
T. 26390098
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