2017. gads

NOVEMBRIS

Nāc, uzzīmē Latviju zilu kā jūra,
Kā Daugavas loki ar kraujām,
Tik zilu kā pirmo vizbuļziedu,
Kā debess jumu virs mājām.
Nāc, uzzīmē Latviju brūnpelēku
Kā Nīcgales akmeni seno,
Tik tīru kā uzarta zeme,
Kā cīruli pamalē brīvo.
Nāc, uzzīmē Latviju
sarkanbaltsarkanu
Kā smaidošas dzērvenes sūnās,
Tik cēlu kā mārtiņrozes ziedu,
Kā karogu tēvzemes sirdī.
(Anita Lipska)
Svētki ir prieka un lepnuma,
vērtējuma un pārdomu brīdis.
Valsts svētkus svinot,
mēs saglabājam saikni ar savas tautas vēsturi,
izjūtam piederību šai zemei un domājam par tās rītdienu.
Lai gan šogad laika apstākļi bija nesaudzīgi un būtiski
ietekmēja novada divu galveno ražošanas nozaru lauksaimniecības un kokapstrādes attīstību, ar atbildību
pret savu zemi viņi cīnās par katru lietavās applūdušo
lauku.
Pārliecību, ticību un neatlaidību lauksaimniekiem
un uzņēmējiem, pārvarot laika apstākļu īpašos
pārbaudījumus.
Sveicot visus mūsu valsts 99. gadadienā, vēlu izjust
paaudžu vienotību un piederību Latvijas valstij, atbildību
un nepieciešamību kopīgā darbā veidot tās šodienu un
nākotni.

Lai skaisti un piepildīti svētki
ikvienā ģimenē!
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs
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LATVIJAS
SIMTGADI
GAIDOT
,,Mēs esam tas, ko mēs svinam”,
teicis slavenais sociologs Amitajs Ecioni. Latvijas valsts simtgades svinības
ir iespēja godam un cienīgi, lepni un
priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas
dienu, izstās t Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalī es un
kļūt par šī vēsturiski unikālā no kuma
līdzveidotāju.
Murmas enes bibliotēka katru
gadu izstādēs un citos pasākumos
cenšas izcelt, parādīt apmeklētājiem
dižu cilvēku paveikto. Latvija ir bagāta
ar izcilām, starptau sku slavu un atzinību guvušam personībām, bet daudzi
no mums nepazīst arī tos, kuri dzīvo
un radoši darbojas mums blakus – tepat, mūsu pagastā vai novadā. Tāds
atklājums nesen bija arī man. Izrādās,
mūsu pagastā dzīvo gudrs, izglītots,
interesants, talan gs mākslinieks,
kurš savas gleznas publikai nav rādījis.
Tā man radās doma par izstāžu cikla
veidošanu Latvijas simtgadei ,,Talanmums līdzās”. Izstāde ir iekārtota,
darbi apskatāmi bibliotēkā, bet autors
savu vārdu, vismaz pagaidām, nevēlas
atklāt. Nāciet, ska et, vērtējiet, smelie es pozi vas emocijas!
Gatavojo es Latvijas valsts simtgadei, apzināsim un celsim gaismā tās
bagā bas, ko mūsu līdzcilvēki gadu
gaitā ir sarūpējuši par prieku sev un
ci em – tās varētu būt kādas sakrātas
lietu kolekcijas, dažādi rokdarbi vai
kaut kas cits… Un ko katrs no jums ir
gatavs piedāvāt kā savu ieguldījumu
svētku veidošanā? Gaidīšu ierosinājumus un priekšlikumus nākamajai
izstādei, kuru plānots atklāt decembra
vidū. Veidosim un svinēsim svētkus
kopā!
T. Ivenkova,
Murmas enes bibliotēkas vadītāja
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 27. oktobrī
Nr. 13
Informācija
Pašvaldības izpilddirektors Ivars
Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā.
Varakļānos kopš 5. oktobra ir sākusies apkures sezona.
Varakļānu veselības aprūpes centrā
ir nodots ekspluatācijā lifts.
Murmastienē pabeigti darbi pie
Martas Bārbales parka labiekārtošanas.
Ar 18. oktobri uz „Stirnienes muižu”
ir pārcēlies pansionāts „Varavīksne”.
Patlaban turpinās darbi pie lapu savākšanas.
1. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi
29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4.
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu
novada pašvaldībā”” apstiprināšana.
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
3. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi
26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.
gada budžetu”” apstiprināšana.
4. Par Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
5. Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Varakļānu novadā.
6. Par pašvaldībai piederošā nekusta-

mā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni,
Varakļānu novads, pārdošanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Maurānu
Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un
atsavināšanas procesa turpināšanu.
8. Par zemes nomu.
9. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu
piešķiršanas reģistrā.
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
12. Par Ziemassvētku dāvanām.
13. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā.
1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
1.1. par uzņēmību, entuziasmu, radošumu, aktīvu finanšu piesaistes iespēju izmantošanu un novada pasākumu atbalstu:
- zemnieku saimniecību „Trešdaļnieki”
(reģ. Nr. 45401020043);
- zemnieku saimniecību „Laduži” (reģ.
Nr. 47101011425);
- zemnieku saimniecību „Ābeles” (reģ.
Nr. 47101011815);
- SIA „Liepas AP” (reģ. Nr.
47101007256);
- SIA „Lakro Plus” (reģ. Nr.
45403027991);
1.2. par aktīvu sabiedrisko darbību un
Varakļānu vārda popularizēšanu – Latvijas
čempiona titula ieguvēju „Getto Games”
ielu futbola komandu „Varakļāni” (kapteinis
Rinalds Zeps);
1.3. visiem ar Atzinības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas EUR
100,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

2. Apbalvot ar Pateicības rakstiem:
2.1. par ilggadēju un apzinīgu darbu
pašvaldības iestādēs:
- Valentīnu Gruduli;
- Zentu Ivanovu;
- Ritu Pelšu;
- Leontīni Sčucku;
2.2. par aktīvu un kvalitatīvu foto un videomateriālu veidošanu Varakļānu novada
notikumu iemūžināšanai:
- Valēriju Bukovski;
- Edgaru Latkovski;
2.3. par ieguldīto darbu un radošumu
Varakļānu novadu prezentējošās brošūras
veidošanā:
- Mārtiņu Grudulu;
- Ainu Jaunzemi;
2.4. par atbalstu un sadarbību novada
infrastruktūras sakārtošanā:
- zemnieku saimniecību „Kalnu mājas”
(reģ. Nr. 45401019608);
- zemnieku saimniecību „Celmiņi” (reģ.
Nr. 47101011872);
- zemnieku saimniecību „Puisēni” (reģ.
Nr. 45401021142);
- SIA „Lēman” (reģ. Nr. 40103286935);
- SIA „Lauce” (reģ. Nr. 40003693347);
2.5. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas EUR 50,00
apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
15. Par nekustamā īpašuma „Griezes”
sadalīšanu.
16. Par izmaiņām 28.09.2017. lēmumā
Nr. 11.11 „Par sociālo dzīvokļu īri”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta otro daļu un 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu un Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4. apakšpunktu

1. Izdarīt Varakļānu novada domes
29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu
novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. svītrot saistošo noteikumu 10. punktu;
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar
10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.”;
1.3. svītrot saistošo noteikumu 11. punktā vārdus „un saistošo noteikumu 10. punktā noteikto.”;
1.4. aizstāt saistošo noteikumu 12.

punktā skaitli „110” ar skaitli „130”;
1.5. aizstāt saistošo noteikumu tekstā
vārdus „vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „pabalsts krīzes situācijā” (attiecīgā locījumā);
1.6. papildināt saistošo noteikumu 20.
punktā aiz vārda „trūcīgām” ar vārdiem „un
maznodrošinātām”;
1.7. papildināt saistošo noteikumu
23.1. apakšpunktā aiz vārda „trūcīgu” ar
vārdiem „vai maznodrošinātu”;
1.8. svītrot saistošo noteikumu 23.1.
apakšpunktā teksta daļu „vai tam pieder
vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo
noteikumu 10. punktā minēto”;
1.9. izteikt saistošo noteikumu 45. punktu šādā redakcijā:
„45. Pabalsta daļēju medicīnisko izdevumu segšanai apmērs ir 50% no izlietotās
summas katrai trūcīgai personai un 30% –

katrai maznodrošinātai personai. Kopējais
pabalsta apmērs gada laikā var sastādīt ne
vairāk kā pusi no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēra.”;
1.10. izteikt saistošo noteikumu 50.
punktu šādā redakcijā:
„50. Pabalsta krīzes situācijā ir Varakļānu novada pašvaldības vienreizējs materiāls
atbalsts pamatvajadzību nodrošināšanai situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas
vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības
un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”;
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
ar 2018. gada 1. janvāri.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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Īstenots projekts „Stāvlaukuma
labiekārtošana pie dzejnieces Martas
Bārbales parka Murmastienē”
Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka Murmastienē”. Projekta Nr. 16-05-AL23A019.2203-000002.
Projekta rezultātā ir labiekārtots laukums pie dzejnieces Martas Bārbales parka,
kas ved uz dzejnieces dzimtajām mājām „Skalbjudambji”. Projekta ietvaros ir veikti bruģēšanas darbi un izveidota neliela autostāvvieta, uzstādīti soliņi un atkritumu
urna, velosipēdu novietnes un informatīvais stends.
Projekta kopējās izmaksas 19 975,16 euro, attiecināmās izmaksas 16 000 euro,
ES finansējums 11 200 euro.

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā atkārtotā izsolē (uz nomaksu
līdz pieciem gadiem) ar augšupejošo soli nekustamo īpašumu „Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagastā , kadastra Nr. 7094 002 0216, kas sastāv no ēkas un
zemes gabala. Izsoles sākumcena – EUR 2756, solis – EUR 20,00.
Izsoles reģistrācijas nauda – EUR 5,00 un drošības nauda – EUR 275,60
jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054750) kontā vai pašvaldības kasē.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2017. gada 5. decembrim plkst. 1400, tā notiks
2017. gada 7. decembrī plkst. 1400 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.

Policijas informācija
02.10. Varakļānu pag., „Puntuži”,
SIA „V55”, pils. S.I. guvusi rokas traumu.
05.10. Murmastienē, Muižas ielā,
sabojāta pils. L.B. piederošā a/m BMW.
05.10. Saņemts pils. J.V. iesniegums
par strīdu īpašuma robežu neievērošanā
Murmastienes pag. Muižas ielā 2.
07.10. Murmastienē, Jaunatnes ielā
9-17, sadzīves konflikts starp pils. I.M.
un O.C.
09.10. Murmastienē, Muižas ielā 6,
pils. J.B. saņēmis mutiskus draudus par
fizisku izrēķināšanos.
11.10. Varakļānos, pa 1 Maija laukumu, pils. J.Z. vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,88 promiles alkohola.
15.10. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13, uz ielas, gulēja pils. G.Š., būdams
alkohola reibuma stāvoklī.

15.10. Varakļānos, Preiļu ielā 14, pils
K.Z. pazudušas bankas kredītkartes.
15.10. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13, kāpņu telpā gulēja pils. A.A-G, būdama alkohola reibuma stāvoklī.
20.10. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. A.E. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2.88 promiles alkohola.
25.10. Varakļānos, Rēzeknes ielā
21, noticis ģimenes konflikts.
26.10.Varakļānos, pa Brīvības ielu,
pils A.S. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1,90 promiles alkohola.
30.10. Murmastienes pag., Cauņu
kapu apkārtnē tumšajā diennakts laikā,
būdama alkohola reibumā, zaudējot
spējas orientēties vidē, apmaldījusies
pils. O.C.
M. Lindāns
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Projekti
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
attīstībai
Varakļānu novadā
EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot trīs uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektus un ar
Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru
parakstījusi vienošanos par finansējuma
piešķiršanu šādiem projektiem:
* 2017. gada 2. augustā par finansējuma piešķiršanu projekta „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” id. Nr. 3.3.1.0/16/I/ 028
īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikti
Varakļānu pilsētas Miera, Ozolu, Fabrikas ielu un Dārzu, Pils, Jaunatnes ielu
posmu pārbūves.
* 2017. gada 2. oktobrī par finansējuma piešķiršanu projekta „Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras uzlabošana Varakļānu
novadā, Murmastienes pagastā” id. Nr.
3.3.1.0/16/I/ 029 īstenošanai. Projekta
ietvaros tiks pārbūvēti Murmastienes
pagasta ceļu Karolīna – Inčārnieki un Tumaševa – Inčārnieki posmi.
* 2017. gada 27. oktobrī par finansējuma piešķiršanu projekta „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” id. Nr. 3.3.1.0/16/I/034
īstenošanai. Projekta ietvaros Varakļānu
pagasta Bāzes ceļam, ceļu Kokari un
Puntuži posmiem tiks veiktas pārbūves.
Šajos ES finansētajos projektos Varakļānu novada pašvaldība veic projektā
paredzētos darbus – tehnisko projektu
izstrādi, iepirkumu procedūras organizēšanu un būvdarbu veikšanu, autoruzraudzību un būvuzraudzību, bet uzņēmēji
kas atrodas šo ielu un ceļu komercdarbības teritorijās izveido jaunas darba vietas
un iegulda investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.
Šobrīd tiek izsludināti iepirkumi būvdarbu veikšanai, projekti tiks īstenoti līdz
2018. gada novembrim.
Aija Ščucka,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Paliec vienmēr Tu pats,
Ar dvēseli savu un seju,
Vienalga – vai kopsi dārzu,
Vai arī – rakstīsi dzeju...
Paliec vienmēr Tu pats,
Godīgs visā, ko dari.
Un būs tad esībai Tavai
Kā ābelei auglīgi zari.
Paliec vienmēr Tu pats,
Neviltots un īsts!
Patiesie likteni pieveic,
Patiesos nelaime bīstas.
Paliec vienmēr Tu pats,
Ar sapni dvēseles dzīlēs,
Aicinās vienmēr, kurš Tevi
Ļaudis un pasauli mīlēt!
(K. Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam
novembra
jubilārus novadā!

18
Deniss Grigorjevs
20
Gatis Gruduls
Diāna Pelša
Sandra Zute
25
Andrejs Baikovs
30
Intars Radziņš
Agnese Saleniece
35
Inita Madžule
Jānis Mālnieks
Egita Medvecka
Andis Strods
Lienīte Vaļka
40
Kristīne Mālniece
Evalds Mikulis
Jeļena Sauere

45
Sanita Nagle
Anna Sondore
Andrejs Viška
50
Arnis Eiduks
55
Aivars Krišāns
Gunārs Puntužs
Guntis Rautenbergs
Jānis Vēvers
60
Tatjana Rēze
Antons Vilkaušs
65
Māra Eiduka
Vasilijs Hailovs
70
Valentīna Zaube
75
Alberts Naglis
80
Anastasija Bikovska
85
Matrjona Ivanova
95
Antoņina Staudža

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā
“Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi (vismaz mēnesi
iepriekš) paziņot laikraksta redaktorei
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv )
vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts:
dzimtsaraksti@varaklani.lv).
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!
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AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM NOVEMBRĪ
Pieejams finansējums
pasākumā „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”
No šā gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties 3 apakšpasākumos:
4.1. „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
4.2. „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
4.3. „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības inftrastruktūras attīstībā”.
Pasākumā 4.1. ceturtās kārtas
pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 70 miljoni eiro. Lauku
saimniecībām finansējums sadalīts pēc
reģionalizācijas principa, ko var skatīt
mājaslapā. Šī pasākuma mērķis atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to
ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas
attīstību.
Pasākumā 4.2. sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti
un palielināt produktu pievienoto vērtību,
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas
attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Pasākumā 4.3. ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.
Plašāka informācija pretendentiem
pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Par mēslošanas līdzekļu
izkliedes nosacījumiem
Ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus mēslošanas līdzekļu izklaidei,
Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu piemērot atkāpi MK 2014. gada
23. decembra noteikumos Nr. 834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajām prasībām”, ļaujot izkliedēt visu veidu
kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (arī
uz sasalušas augsnes) līdz 2017. gada
1. decembrim, vienlaikus ņemot vērā MK
noteikumu Nr. 834 3.3.6. apakšpunktā
noteiktās prasības mēslojuma iestrādei.

Informācija bišu saimju
īpašniekiem
Medus bišu saimju īpašniekiem vai
turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu
saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri.
Dati iesniedzami attiecīgā mēneša laikā.
Pārskats par bišu saimēm uz
1. novembri 2017. gada ir jāiesniedz no
01.11.2017. līdz 30.11.2017.
Pārskatu var iesniegt elektroniski, ja
ir noslēgts līgums ar Datu centru. Kamēr
nav līguma, jāaizpilda veidlapa, kura
atrodama LDC mājaslapā. Aizpildīto
veidlapu var sūtīt pa pastu vai iesniegt
klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas
centros).
Janīna Grudule,
Varakļānu novada lauku attīstības
konsultante
mob. tālr. 26543747

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” aicina darbā medmāsu
uz pilnu darba slodzi
Darbības joma: veselības aprūpe, sociālā aprūpe.
Galvenie darba pienākumi:
veikt ārsta norādītās medicīniskās manipulācijas;
veikt klientu veselības stāvokļa novērtēšanu;
sniegt palīdzību krīzes situācijās.
Prasības pretendentam:
medicīniskā izglītība un medmāsas sertifikāts;
laba saskarsmes prasme darbā ar cilvēkiem;
komunikācijas spējas;
precizitāte;
spēja iekļauties kolektīvā.
Piedāvājam:
atbalstu no kolēģu puses;
darbu sakārtotā darba vidē;
sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli
sūtīt līdz 24.11.2017
uz e-pasta adresi:
varaslim@inbox.lv
vai pa pastu: SIA „Varakļānu
veselības aprūpes centrs”,
Pils iela 25a, Varakļāni,
LV – 4838, vai personīgi
Varakļānu veselības aprūpes
centrā.
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Futbola
ziņas
Kā jau ierasts, Varakļānu skolēni
daudz brīvā laika vasaras mēnešos pavada futbola laukumā. Sevišķi čakli šovasar bija 2004. – 2005. gadā dzimušie
zēni. Ar šīm komandām Varakļāni startēja Ziemeļaustrumu Jaunatnes līgas
čempionātā, kur abās grupās izcīnīja
1. vietas un pārstāvēja reģionu valsts
finālsacensībās futbolā 8:8, kas norisinājās Ventspilī. Kopvērtējumā izcīnījām
8. vietu valstī, kas varakļāniešiem tāda
formāta sacensībās ir labākais sasniegums.
Šīs vecuma grupas zēni startēja
arī Ziemeļaustrumu reģiona izlases
sastāvā (11:11) Latvijas Jaunatnes līgas attīstības grupās un izcīnīja 2. un
5. vietu.
Vasaras sezona tika noslēgta
24. oktobrī, piedaloties „KUORSOYS”
kausa izcīņā, kur izcīnīta 1. vieta.
Aktīvākie treniņu un šo spēļu
dalībnieki: Haralds Meiers, Kristaps
Kostukevičs, Ilvars Upenieks, Roberts
Upenieks, Dāvis Strods, Roberts Mežajevs, Renāts Turlajs, Deniss Strods,
Ilgvars Racins, Ernests Šminiņš, Edgars Drozds un Rinalds Strods. Paldies
viņiem par cīņas sparu un izturību.
Vēl Varakļāni startēja ar 2007.2008. gadā dzimušajiem zēniem, kuri
ZA Jaunatnes līgā izcīnīja 5. vietu 8 komandu konkurencē. Šie zēni savas futbola gaitas vēl tikai sāk, bet rezultāts ir
labs un godalgotas vietas turpmāk arī
neizpaliks. Aktīvākie spēlētāji šinī vecuma grupā ir Nikijs Broks, Reinis Kostukevičs, Reinis Kančs, Elvis Strods,
Edijs Sprūdžs, Gustavs Mazurs, Arvis
Eiduks, Kaspars Zeps, Emīls Vecozols.
Citās vecuma grupās Varakļānu
komandas nepiedalījās, bet atsevišķi
jaunieši veiksmīgi startēja citu pilsētu komandās (Reinis Zeps, Aleksejs
Groznovs, Rihards Melnis). Paldies
vecākiem, kuri zēniem palīdzēja nokļūt
uz spēļu un treniņu vietām.
Gribas pateikties arī „Future Football Latvija” kustības dalībniekam Rinaldam Zepam un viņa komandai par
darbu ar bērniem katras nedēļas nogalē. Jaunās metodes, atraktīva pieeja
neapšaubāmi dod daudz pozitīvā jauno futbolistu meistarības celšanā, futbola spēles iemīlēšanā.
J. Daleckis,
Futbola treneris
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Leģendas, vēstures fakti un notikumi
Sv. Viktora kapelā
Ir sena leģenda, kas
vēsta par Varakļānos
esošo „Elku kalniņu”.
Tur esot ieradušies katoļu misionāri un uz minētā
„Elku kalniņa” pacēluši
krustu un to svētījuši.
Apkārt uz to brīdi no
plašas apkārtnes bijuši
sanākuši dažādi burvji,
raganas, vilkači un citi
pagānisko kultu piekriSv. Viktora
tēji. Līdz ar Dieva vārda
kapela.
minēšanu un krusta svētīšanu visi šie „ragaiņi”
un elles kalpi pārvērtušies par dažādiem
dzīvniekiem un aizmukuši uz birzi, jo viņus ir vajājis augstu paceltais krusts. Šo
birzi tautā sākuši dēvēt par „Raganbirzi”.
Līdz ar to zemei un novadam esot nests
miers un svētība. Pie šī krusta esot apmetušies Kristus kalpi, lai sargātu tautu no
nelabvēļiem.
1814. gadā uz šī kalna pēc arhitekta
Vinčenco Mazotti projekta tika uzbūvēta
Sv. Viktora kapela. Tā būvēta kā Borhu
dzimtas apbedījumu vieta un baznīca,
jo uz to brīdi citas katoļu baznīcas Varakļānos nav bijis. Celtniecība notikusi M.
Borha dzīvesbiedres – grāfienes Eleonoras Borhas valdīšanas laikā. Celtniecības
idejas pamatā ir viens no pasaules arhitektūras dižākajiem paraugiem – Romas
panteons. Kapelas interjerā ir atradies altāris ar Sv. Viktora relikvijām. Relikvijas no
Romas atveduši Borhu katoļu misionāri
un sākotnēji tās glabājuši Varakļānu muižas pils kapelā, bet vēlāk tās svinīgi pārnestas uz Sv. Viktora kapelu. Kapela nav
īpaši liela un svētku laikā tā nav spējusi
uzņemt visus katoļticīgos, tāpēc tautā saglabājies nostāsts, ka grāfienei Eleonorai
Borhai ierodoties kapelā, vietas pieticis
kā tikai viņas svītai un viņai pašai pa vidu
grozīties, tāpēc dievlūdzēji sačukstējušies: „Saspiedīsim grāfieni, lai tā ātrāk ceļ
jaunu lielo baznīcu”. 1854. gadā pēc arhitekta V. Mazotti projekta tiek uzcelta lielā
katoļu draudzes baznīca. Sv. Viktora kapela kalpo kā Borhu dzimtas mauzolejs.
Kapelas pagrabtelpās (kriptā) atdusas
grāfs M. Borhs, viņa sieva Eleonora, vecākais dēls Karols Borhs, viņa sieva Luīze
un dēls Anatolijs. Vēlāk no vecās katoļu
kapsētas kapelā esot pārapbedīts arhitekts V. Mazotti. Līdz Otrajam pasaules
karam varakļānieši divas reizes gadā –
sv.Viktora dienā un Vissvētākā sakramenta svētkos, ir gājuši svinīgās procesijās
ar Vissvēto Sakramentu no lielās katoļu

Instrumentālais ansamblis
„Excelsus".
šos gružus, noslaucīja putekļus un izmazgāja grīdu, tad
uzposa Sv. Viktora kapelu ar
lāpām, svecītēm un ziediem.
28. oktobrī plkst. 19:00 kapelā notika aizlūgums par Borhu dzimtas mirušo dvēselēm,
Borhu dzimtas atdusas vieta – kripts.
kuru celebrēja god. dekāns
draudzes baznīcas pāri tirgus laukumam
Česlavs Mikšta. Pēc mises
uz Sv. Viktora kapelu, kur celebrēja misi
visi tika aicināti uz Borhu dzimtas apbeun dziedāja svētku evanģēlijus.
dījumiem pagraba velvēs, kur tika skaitīLielu postu kapelai nesa I un II Patas lūgšanas un dekāna kungs svētīja tur
saules kara nemieri, kad zemiski cilvēki,
svecīšu gaismā mūža mierā gulošos.
tīkodami pēc dārgumiem, ir lauzuši kapePēc mises klātesošos iepriecināja
ņu durvis un postījuši sarkofāgus ar grāfu
instrumentālā ansambļa „Excelsus” damirstīgajām atliekām, tos apgānīdami,
lībnieki ar skanīgu muzikālo programmu
vazājot pa tuvumā esošo tirgus laukumu.
stundas garumā. Tika atskaņots A. HaTāpat arī Sv. Viktora relikvijas tikušas izčaturjana valsis no izrādes „Maskarāde”,
mētātas. Tomēr dievlūdzēji ar vietējā māE. Liona skaņdarbs no izrādes „Operas
cītāja gādību grāfu mirstīgās atliekas no
spoks”, variācijas par ABBAS tēmu, R. Bajauna apbedījuši un savākuši relikvijas,
zilina „Upe”, Ž. M. Rodrigesa „La Cumparkuras pārnestas uz Romas katoļu drausita”, latgaliešu polkas Zanes Ludboržas
dzes baznīcu un joprojām glabājas Lurapdarē, u.c. skaņdarbi. Senās kapelas
das Dievmātes altārī.
lielā akustika lieliski papildināja skaņdar1945. gadā sv. Viktora kapela tika
bu skanīgumu. Vēlāk klātesošie varēja
atsavināta katoļu draudzei un pārvērsta
apskatīties senās baznīcas grāmatas un
par graudu noliktavu, tās interjers tika
ceļojošo izstādi par godājamo lietuviešu
iznīcināts. Katoļu draudze Sv. Viktora kaarhibīskapu Teofilu Matuļoni. Neskatoties
pelu atguva 1989. gadā un atjaunoja tās
uz vēso un lietaino laiku, leģendu nakti Sv.
interjeru, saveda kārtībā senās grāfu BorViktora kapelā apmeklēja 137 apmeklētāji.
hu dzimtas kapenes. Drīz vien tā atguva
Paldies visiem interesentiem. Visi ievāktie
savu majestātiskumu un ir mūsu pilsētas
ziedojumi tika nodoti Romas katoļu drauviena no skaistākajām rotām. Kapela ir
dzei.
Valsts arhitektūras piemineklis.
Muzeja kolektīvs izsaka lielu pateiŠogad Varakļānu Novada muzeja kocību dekāna kungam par atsaucību un
lektīvs jau no agra pavasara ir uzņēmies
pretimnākšanu, kā arī piedalīšanos šajā
lielu darbu, sakopjot un popularizējot šo
pasākumā, katoļu baznīcas saimniecēm
unikālo kultūras pieminekli tūristiem un
Annai Stiureniecei un Annai Saleniecei,
citiem pilsētas viesiem. Sakarā ar Latviziedu salona „Lilija” īpašniecei Ivetai
jas Piļu un muižu asociācijas pasākumu
Onufrijevai, elektriķim Pēterim Plotam, kā
„Leģendu nakts” un Varakļānu novada
arī novada pašvaldības izpilddirektoram
domes izpilddirektora ieteikumu rīkot leIvaram Ikauniekam.
ģendu nakti Sv. Viktora kapelā, muzeja
darbinieki organizēja sakopšanas talku:
Terese Korsaka,
sagrāba lapas, telpās izslaucīja sabiruVarakļānu Novada muzeja vadītāja
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Līva Kaprāle „izDOMAS”
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Stirnienē
No 09. līdz 26. novembrim
aplūkojama Līvas Kaprāles darbu

izstāde „izDOMAS”

darbdienās 9.00 – 15.00, brīvdienās
pēc vienošanās pa tel. 29678002
18. novembrī
11.30 Valsts
Stirnienes TN

svētku koncerts

12.30 dokumentālā

filma par
latviešu strēlniekiem
„Astoņas zvaigznes”
Tekstilmāksliniece Līva Kaprāle ar
māksliniecisko izpausmi jau no bērnības
iepazinusies Ogres Mākslas skolā, bet
profesionālas studijas sākusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā tekstila dizaina
nodaļā un turpinājusi Latvijas Mākslas
akadēmijā, arī tekstilmākslas nodaļā.
Mākslinieces pirmā personālizstāde bijusi dzimtajā Ogrē, bet otrā notika Lietuvā,
ar kuru ciešākas saiknes radušās maģistrantūrā Erasmus programmas ietvaros,
divus semestrus studējot Viļņas mākslas
Akadēmijā. Pašlaik Līva Kaprāle regulāri piedalās dažādās grupu izstādēs gan
Latvijā, gan ārvalstīs.
Lielākā daļa izstādē aplūkojamie
darbi radīti vilnas filcēšanas tehnikā, kam
Līva Kaprāle pievērsusies visvairāk un izkopusi to neierastā veidolā. Paradoksāli,
bet pirmo reizi izmēģinot filcēšanu RDMV,
viņa nepatikā nodomājusi, ka tajā gan vairāk nestrādās, bet drīz tapa vidusskolas
diplomdarbs tieši šajā tehnikā. Arī Mākslas Akadēmijas bakalaura un maģistra
darbi ir radīti slapjajā filcēšanas tehnikā.
Izstādē aplūkojuma daļa no bakalaura
darba, 15 telpisku vilnas objektu grupas
„Emociju pilieni”. Līva Kaprāle ir izkopusi
neierasti precīzu attēla izveidi slapjās filcēšanas tehnikā. Autorei patīk savus darbus veidot konfrontācijā ar ierasto biezo,
pasmagnējo vilnas vēluma dabu. Putekļu
segas biezumam tuvojošos un plūstošu
līniju ritmu bagātos darbos Līva materiālā
ataino gan personīgo redzējumu uz pasauli, gan pašportretu. Vilna kā materiāls
un pati filcēšanas tehnika sniedz plašas
iespējas gleznieciska attēla veidošanai,
bet jaunā māksliniece centusies rast
netradicionālu pieeju pašportreta atveidei arī uz apjomīgām formām. Autore
nevairās rotaļāties ar nedaudz mistisku,
ironisku iespaidu radīšanu. Gleznieciski
krāsaināki portreti veidoti arī darbu ciklā
„Pavasaris galvā” Darbos dominē violetie un zaļie toņi, kas ir autores mīļākās

Ieeja brīva
(autobuss 11.00 Grozas,
11.10 Robežveipi, 12.15 Stirnienes
veikaliņš, pārbrauktuve, baznīca)
25. novembrī 17.00

Radošais vakars,

tikšanās ar mākslinieci Līvu Kaprāli
un vilnas filcēšanas darbnīca
2. decembrī 13.00

Kokneses amatierteātra izrāde
„Traks numurs”, Vecpūdera lomā
Jānis Madžulis. Ieeja brīva

„Traks numurs”
krāsas, kuru izmantojums periodiski parādījies dažādos darbos. Tās ir krāsas,
kas virspusēji ielūkojoties to simbolikā,
arī varētu labi raksturot autores personību – diezgan vitālu, tomēr reizēm samērā
intravertu, noslēpumainu.
Līvu visvairāk aizrauj pats darba process, nevis stāsti par darbu. Pēc kādas
sarunas mākslas zinātnieks E. Dorofejevs trāpīgi secinājis – jaunās tekstilmākslinieces galvenais stimuls un pamatuzdevums ir pasaules skaistuma izzināšana
ar materiāla palīdzību. Vēl mākslas zinātnieks rakstījis: „Man šķiet, ka atminējumi
uz trim mīklām, lai tiktu garām Sfinksai
pie dabas skaistuma noslēpumiem, Līvasprāt, ir cieņa pret materiālu, izkoptas
amatnieciskās prasmes un patstāvīga
skaistuma meklēšana’’.
Nāciet un iepazīstiet vilnas neparasto
pievilcību!
Izstādes nosaukums „izDOMAS”
pauž svārstību starp pārdomām, izjūtām
un izdomu. Tas vizuāli sevī ietver vizuālas
realitātes fragmentus, kas atainoti autores
personīgajām „krāsu brillēm” un izbārstīti
simboliski, nedaudz ironiski un vienkārši
saskaņoti katras kompozīcijas laukumā
un kopējā izstāžu telpā.

Sestdien, 2. decembrī plkst. 13.00.
Stirnienes tautas namā viesosies Kokneses amatierteātris, kurš skatītājiem rādīs
F. Arnolda un E. Baha situāciju komēdiju
„TRAKS NUMURS”.
Izrāde ir par meliem. Tie kā sniega
pika lēnām veļas no kalna, kļūstot arvien
lielāka, līdz beidzot izraisās lavīna. Pārpratums seko pārpratumam, melos tiek
iesaistītas arvien jaunas personas...
Šī luga Latvijas teātros pirmo reizi izrādīta pirms 90 gadiem, 1928. gadā Dailes teātrī.
Lomās redzēsiet dažādu paaudžu
Kokneses amatierteātra aktierus, Vecpūdera lomā stirnienietis – JĀNIS MADŽULIS.
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Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa
„Mūsu mazais pārgājiens” laureāti
Piektdien, 10. novembrī, Tērvetes
dabas parkā notika Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2017”
laureātu apbalvošanas pasākums.
Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” piedalījās
Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības
pulciņi un mazpulki, kuri veica izpēti par
lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada
konkursa moto – „Meža zemē Latvijā!”.
Šogad konkursam tika iesūtīti
86 darbi: 1. – 4. klašu grupā –
31, 5. – 9. klašu grupā – 17,
interešu izglītības pulciņu un
mazpulku grupā – 31, savukārt 10. – 12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā – 7 darbi.
Uzvarētāji interešu izglītības
pulciņu un mazpulku grupā:
Atzinība:
Varakļānu vidusskolas 8.b un 9. klases pulciņš „Daba un cilvēkvide”;
3. vieta – Murmastienes pamatskolas 5. – 9. klašu grupa.
Šogad konkurss „Mūsu mazais
pārgājiens” notika vienpadsmito reizi.
Iepriekšējos gados konkursa dalībnieki
apzināja Latvijas mežos sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem
un ieguva plašākas zināšanas par meža
nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā.
Tāpat dalība konkursā veicināja izpratni
par klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē
un meža nozares devumu klimata izmaiņu mazināšanā, meža daudzveidīgajām
bagātībām un meža nozares devumu
Latvijā un pasaulē.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe,
sabiedrisko attiecību speciāliste
8. novembrī Madonā notika
starpnovadu erudītu konkurss „Viss
par Latviju”. Konkursā piedalījās divas Varakļānu vidusskolas komandas „Šāvējgurķi” (Paula Strode, Roberta Šminiņa, Laura Slūka – 9. klase) un „Astotie” (Nikola Benislavska, Robijs Lūkass Mālnieks, Linards
Naglis). Piecpadsmit komandu
konkurencē komanda „Astotie”
izcīnīja 1. vietu. Apsveicam!

Varakļānu vidusskolas skolēni Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu
muzejā – ražotnē.

Varakļānu vidusskolā
Pasākums „Pietura – Profesija” notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Šoreiz skolā viesojās Varakļānu vidusskolas absolventes. Stjuarte Marija Zepa,
modele Lelde Svilāne un pasākumu/
kruīza vadītāja asistente Arta Mozule atbildēja uz jautājumiem: Kādi ir
galvenie darba pienākumi? Kāda ir darba
vide un darba laiks? Kā norit tipiska darba diena? Kādi ir profesijas „+” un „–”?
Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?
Kādas prasmes, zināšanas un izglītība
ir nepieciešama? Kādas ir radnieciskas profesijas? Kā var atrast darbu šajā
profesijā? Kāds ir atalgojums? Ko šobrīd

Lelde Svilāne, Marija Zepa, Arta Mozule.
darīt jaunietim (skolēnam), kuru interesē
šīs profesijas?
A. Kazākas teksts un foto
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Pansionāts „Varavīksne” jaunās telpās
18. oktobrī Varakļānu novada veco
ļaužu pansionāts „Varavīksne” pārcēlās
uz jaunām telpām – Stirnienes Muižu.
Pagaidām tajā ir 14 iemītnieki, pansionātā strādā 13 darbinieki, kuru darbu vada
enerģiskā un darbīgā Irina Vecozola.
Projekts par tā pārvietošanu aizsākās 2015. gadā, kad bija zināms fakts
par Stirnienes pamatskolas likvidēšanu. Vispirms uzsāka kurtuves remontu,
līdztekus arī ēkas pirmā stāva remontu.
Pirmajā stāvā atrodas divvietīgās, vienvietīgās un trīsvietīgās istabiņas, katrā ir
tualete un dušas kabīne, ir siltais ūdens.
Vasarā izremontēta ēdnīca un palīgtelpas, iepirktas jaunas funkcionālās gultas, pašu spēkiem būvētas
mēbeles. Lai pansionāta iemītnieki justos omulīgi, ar atbildību
un mīlestību veikts nenogurstošs
darbs.
Pansionāta iemītnieki ik dienu
dodas uz ēdnīcu brokastīs, pusdienās un launagā, vakariņas saņem savās istabiņās. Ēdiens esot
ļoti garšīgs, vecie ļaudis slavē
pavārītes Emīliju un Annu. Paldies
Varakļānu vidusskolai, personīgi
Gunāram Puntužam, par nenovērtējamo dāvanu – trauku mazgājamo mašīnu, kas ļoti atvieglo
Divvietīgā istabiņa.
ēdnīcas darbinieku darbu.
Sociālā darbiniece Daiga
Smeltere ik rītu iemītniekiem organizē individuālās nodarbības,
zīmēšanu, vingrošanu, radošās
darbnīcas, pastaigas svaigā gaisā.
Pansionāta vadītāja Irina
Paši pansionāta iedzīvotāji
Vecozola.
atzīst, kas šeit ir lielāka iespēja
pastaigām svaigā gaisā, patīk
siltums, ir gaišs, ik rītu saulīte
modina, telpas plašas, katram ir
tualete, lieli skapji, garšīgi ēdieni, klusums, miers, vārdu sakot,
īsta māju sajūta. Ir domāts arī par
Mājīgā ēdnīcas telpa.
transporta organizēšanu uz baznīcu un veikalu.
Pansionāta darbiniekiem pārsvarā ir savas drēbes, bet līdz ar
iespēju doties pastaigās brīvā
dabā rodas nepieciešamība pēc
siltāka apģērba. Paldies par humānās palīdzības atbalstu Lidijai
Jostsones kundzei! Pansionāts
Sociālā darbiniece Daiga
būs pateicīgs par jebkura veida
Smeltere.
palīdzību! Ļoti nepieciešama gultas veļa, īpaši gulošajiem pacientiem. Iemītnieku veļu mazgā blakus esošajā veļas mājā, tur katru
Atpūtas telpā.
dienu darba pilnas rokas no agra rīta līdz vēlam vakaram, bet par
Lai darbiniekiem izdodas īstenot visas ieceres un iemītplašajām telpām un iespējām īpaši priecājas veļas pārzine Velta.
Nākotnē paredzēts otrā stāva remonts, būs lifts, tad pansionā- niekiem Stirnienes Muiža kļūst par mājām!
Aina Jaunzeme, teksts un foto
ta iemītnieku skaits paplašināsies.
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Musu vesture fotografijas
Sadzīves pakalpojumu
kombināts
Pirmajos pēckara gados (1944. – 1950.)
Varakļānu pilsētā darbojās artelis „Centība”,
kurš apvienoja drēbnieku, galdnieku, kurpnieku, seglinieku darbnīcas, veļas mazgātavu un
tauku kausētavu saimniecības ziepju ražošanai. Šuvēju artelis sāka darboties 1945. gadā
Rīgas ielā vienstāva koka mājā. Šajā darbnīcā
strādāja Staņislavs Šļivka (darbnīcas vadītājs
un brigadieris), Anna Piļikova, Anna Nagle,
Eduards Strods, Antoņina Saleniece, Salmonida Timofejeva. Tajā pašā mājā iekārtota arī
kurpnieku darbnīca. Darbnīcā strādāja – Pēteris Strods, Jāzeps Vaivods, Antons Skabs, Staņislavs Putāns, Valentīna Smirnova, Leontīns
Krumpāns (brigadieris). Pilsētā darbojās divas
pirtis, vecā pilsētas pirts un linu fabrikas pirts,
vēlāk tika uzcelta jauna pirts. 1962. gadā uzceļ
jaunu frizētavas ēku Rīgas ielā.
1949. gadā Latvijā nodibina 58 rajonus, tai
skaitā arī Varakļānu rajonu, kas pastāvēja līdz
1956. gadam, līdz 1962. gadam Varakļāni un
tiem piegulošie pagasti tika iekļauti Viļānu rajonā. Pēc Viļānu rajona likvidācijas neilgu laiku
bijām iekļauti Rēzeknes rajonā. No 1963. gada
1. jūlija Varakļāni, Varakļānu, Murmastienes,
Barkavas pagasti tika iekļauti Madonas rajona
teritorijā.
Šajā laikā arī pastāvēja Madonas Sadzīves
Pakalpojumu kombināta Varakļānu iecirknis,
kur darbojās šuvēji, kurpnieki, galdnieki, audēji, frizieri, pulksteņmeistari, fotogrāfi, pilsētiņas
iedzīvotāji aktīvi izmantoja pirts, vilnas apmaiņas, nomas, veļas mazgāšanas un ķīmiskās
tīrīšanas pakalpojumus. Madonas SPK Varakļānu iecirknī strādāja arī elektriķi, traktoristi,
šoferi, grāmatveži, apkopējas, kasieris. Kā it
visur, arī šajā nozarē notika sociālistiskās sacensības iecirkņu starpā. Varakļānu iecirknis
ne reizi vien bija uzvarētāju godā, par to gūstot atzinību, piemēram, 1987. gadā iecirknis
izcīnīja pirmo vietu 4 ceturkšņus pēc kārtas
un kā balvu saņēma ceļojumu uz Uzbekiju.
Gadu gaitā izveidojies draudzīgs kolektīvs, kopīgi svinēti dažādi svētki. Ne velti 2010. gadā
bijušie darbinieki pulcējās Novada muzejā uz
salidojumu, lai dalītos atmiņās par kopā pavadītajiem gadiem.
SPK darba telpas laika gaitā mainījās.
1944. gadā skārdnieki un frizieri strādāja Jaunzemu mājās. Vēlāk darbnīcas darbojās Vidzemes, Rīgas, Zemgales, Pils ielā, „Ļovānos”.
1994. gada februārī SPK tika likvidēts.
Materiālus apkopoja Aina Jaunzeme.

Frizieres 1977. g.
Matu žāvētājs.

Pirmie matu ilgviļņi ar tvaika karsēšanu.
Friziermākslas skolotājs Joppe.
Varakļānu frizētava 1997. g.

Sadzīves pakalpojumu kombināta
ēka Zemgales ielā.

Leons Justs

Paldies Dzidrai Bruzgulei,
Birutai Strodei, Novada muzeja un
bibliotēkas meitenēm par palīdzību un
atbalstu!
Jaungada eglīte 1977. gadā.

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada novembris
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Virsdrēbju ceha meitenes.

Ekskursijā Sankt-Pēterburgā.

Kolektīvs aizvada pensijā Valentīnu Garanču.

Jaungada eglītē 1981. gadā.

Sadzīves pakalpojumu kombināta Varakļānu iecirknis 1983. g.

Sporta sacensībās starp iecirkņiem
1988. gadā.

2010. gada slidojumā – frizieres.
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Varakļānu iecirkņa kolektīvs.

Uzbekijā 1987. gadā.

Sociālistisko sacensību uzvarētāji
atceļā no konferences.

Salidojuma dalībnieki 2010. gadā.

Piesaiste savai zemei un tautai...
(No A. Kumsāra runas Mūzikas svētkos Varakļānos) „Pasaule interesējas par
atšķirīgo. Mēs pasaulē vērtīgi ar to, ar ko
mēs atšķiramies no citiem. Un citi ir vērtīgi ar to, ar ko atšķiras no mums mūsu
acīs. ...Neviens cits nekārtos mūsu sētu,
mūsu ģimenes jautājumus. Un mūsu nākotne – mūsu ģimenes jautājums.Tātad
latviešu māksla jāceļ mums pašiem. Laikam vēsturiski ir iekārtojies tā, ka Varakļāni ir – Latgales kultūras dzimšanas vieta,
var teikt – Latgales Citadele. Lieliski, ka
svētku rīkotāji šodien ir pulcējušies tieši
šeit. Te ir piedzimušas gaišās domas par
Latgales kultūras savdabību...”.
Šis, pirms vairākiem gadiem ierakstītais no TV video, atsauca atmiņā seno un
ne tik seno notikumu, – skaisto Mūzikas
svētku norisi Varakļānos. Arī vairāki citi
ieraksti, kuros interesanti stāsti par latviešiem Baltkrievijā, par A. Eglīša atgriešanos Latvijā, kas tik ļoti sasaucās ar šī
brīža patriotiskajām nokrāsām Latvijā u.c.

Arī preses lappusēs daudz pieskārienu
mūsu tautas likteņceļiem. Esot šeit un tagad, laikā starp pagātni un nākotni, dažas
epizodes no rakstiem (kuras uzprasījās)
te ieskicēju, pateicībā visiem čaklajiem,
darbīgajiem līdzcilvēkiem.
„Zintnieks” 20/2017 raksta par Lāčplēša dienu (11. novembrī). „Arī Varoņu
piemiņas diena. Viena no svarīgākajām
Latvijas Brīvības cīņās ir Latvijas valsts
armijas cīņa pret Rietumu Brīvprātīgo armiju. Fon der Golcs ar Bermontu bija noslēdzis slepenu līgumu, kura mērķis bija
iekarot Latviju. Par bermontiādes sākumu uzskatāms 1919. gada oktobris, kad
Bermonts paziņoja par nodomu ieņemt
Rīgu,savukārt jau 8. oktobrī krievu – vācu
apvienotā armija sāka uzbrukumu Rīgai,
kas bija negaidīti, bet tas vienoja latviešos
patriotismu un cīņas sparu. Par Bermonta armijas uzbrukumu kļuva zināms visā
pasaulē, un, ņemot vērā, ka iebrucēju
rīcība bija pretrunā ar rietumvalstu politiskajām interesēm, jau dažas dienas vēlāk

Latvija sāka saņemt no ārzemēm sūtīto
palīdzību – ieročus un pirmās nepieciešamības preces. Nozīmīgu atbalstu uzbrukumos latviešiem sniedza arī britu un
franču karakuģi. Latvijas valsts armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka
9.novembrī, un, kaut cīņas bija grūtas,
jau 11. novembrī Bermonta karaspēks no
Rīgas tika padzīts.
Godinot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku, 11. novembrī atzīmē Lāčplēša dienu – tā simbolizē
A. Pumpura eposā „ Lāčplēsis” pareģoto
latviešu tautas varoņa Lāčplēša uzvaru
pār Melno bruņinieku.
Atmodas laikā, 1988. gada 11. novembrī, Rīgas pils tornī atkal tika uzvilkts
latviešu tautas nacionālais karogs.”
Dzīvojam „Šeit un tagad”, mācāmies iepazīt sevi, apkārtni, bet vēsture tomēr jāmācās, un īpaši šajā globalizācijas
laikmetā. Vēsturiskos aprakstos varam
secināt, ka karus izraisa alkatība, vēlme
iedzīvoties uz citu valstu, tautu rēķina.
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Te galveno lomu spēlē valstsvīri ar zemiem morāles principiem. A. Kavacis (Mājas Viesī 2003.19. sept.)pastāsta par izlasīto V. Suvorova romanā
„Ledlauzis” Diena-M””versiju par Staļinu, kura vadībā Padomju Savienība
gatavoja pasaules revolūciju. „Tās pirmaja posmā Hitleram bija jāsatriec
Rietumeiropa, atbrīvojot ceļu Staļinam un padomju varas nodibināšanai
visā kontinentā. Rakstnieks ir atklājis ļoti ticamu, dokumentos un reālajā
dzīvē balstītu situāciju. Atcerēsimies vienu būtisku faktu: padomju karaspēks tika koncentrēts pie rietumu robežas, tas bija gatavs uzbrukumam,
nevis aizsardzībai, tam nebija pat savas zemes karšu, līdzi bija izsniegtas tikai Eiropas valstu kartes”. Arī šobrīd, pametot skatu atpakaļ, mums
visapkārt VIRMO! Kara tēma. Cilvēkiem patīk (?!) atdzīvināt seno kauju
notikumus, filmās atainot karu epizodes (sanāk tāda programmēšana!),
televīzija pārņemta ar negācijām („ieroču žvadzināšanu”). Nu saprotams,
reitingi ceļas, peļņa nodrošināta, ļautiņi uzķeras kā uz mušpapīra! Negatīvais graujoši iedarbojas un mūsu psihi, veselību. Cik mums ir obligāto
sēru dienu, kad karogs ar melno lentu jāizkar? Priecāsimies taču, tiekam
radināti pie disciplīnas, paklausības.
Valsts dzimšanas dienā gan savai un līdzcilvēku labsajūtai, lai pie
mūsu mājām un iestādēm jautri plīvo Latvijas karogs. Lai labās domas un
labie darbi mūs vieno ceļā uz Latvijas simtgadi! Dievs, svētī Latviju!
11.11.2017. Murmastienē – V.S.
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Paldies!
Stirnienes bibliotēka pateicas visiem, kas dāvinājuši bibliotēkai grāmatas un žurnālus – Ilzei
Grudulei par sagādātajām vērtīgajām Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas izdotajām grāmatām,
par dāvinātajām grāmatām un žurnāliem, par
dāvinātajām grāmatām paldies Gitai Palmai,
Osvaldam Jokstam, Paulīnei Zalānei Vallenai,
Ēvaldam Leonam, Ievai Zepai, Maijai Budžei,
Vladislavam Bernānam, Iritai Mesterei, Alitai Svilānei, Konstantīnam Bojāram un visiem tiem, kas
varbūt piemirsušies. Paldies visiem uzticīgajiem
lasītājiem daudzu gadu garumā.
No šā gada novembra mēneša Stirnienes
bibliotēkas darba laiks būs pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz
14.00 un piektdienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Ināra

Lāčplēša diena Varakļānos
Tāpat kā daudzviet Latvijā, arī Varakļānos tradicionāli svinīgi tiek atzīmēta
Lāčplēša diena.
Topošie jaunsargi jau laicīgi mācījās
zvēresta tekstu un ierindas mācību, lai
tieši šajā dienā varētu saņemt apliecību
un kļūtu par pilntiesīgiem topošajiem
tēvzemes aizstāvjiem. Zvērestu pieņēma un jaunsargus sveica Jaunsardzes
centra Vidzemes vadītāja Zita Rukšāne.
Pasākumu emocionāli uzlādēja Rudzātu
SN vīru vokālā ansambļa patriotiskās
dziesmas un dzejas rindas.
Lāpu gājienā uz piemiņas brīdi
pie Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo
pieminekļa devās 25.
bataljona Varakļānu
vada zemessargi, Varakļānu jaunsargi instruktora Oskara Kanča vadībā, pilsētas
iedzīvotāji. Piemiņas
pasākumā aizlūgumu
noturēja
Varakļānu
draudzes
prāvests
Česlavs Mikšto, vienmēr turēt atmiņās un
godāt kritušos varoņus aicināja Varakļānu
Sv. Krusta sv. lut. draudzes mācītājs Āris
Kronbergs.
Spoži spīdēja svecītes Varakļānu
kapos, pieminot varoņus, kas dus laukos tuvos un tālos. Liesmoja lāpas par
tiem, kas Zemes mātes klēpī, par mūsu
nākotni...
Rudzātu SN vīru vokālais
ansamblis.

Varakļānu vidusskolas
skolēni pēc uzņemšanas
jaunsargos.
Piemiņas brīdis pie Latvijas
atbrīvošanas cīņās kritušo
pieminekļa.
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Labo darbu nedēļā
Katru gadu oktobrī Latvijā notiek labo darbu
nedēļa. Tās laikā skolās, bērnudārzos bērni dara
labus darbus. Arī mēs darījām labus darbus. Jau
ir kļuvis par tradīciju šajā nedēļā iepriecināt Varakļānu Aprūpes centra iemītniekus. Lai darbiņus
varētu veikt, lūdzām palīgos arī vecākus, jo labais
darbiņš tāds – atnest dažādas zāļu tējas. Kad tējas
bija sanestas, grupas „Mākonītis” bērni tās sapakoja, grupas „Ābolītis” bērni uzrakstīja uzrakstus
„zāļu tēja”. Visbeidzot pilnie grozi ar tēju pakām tika
nogādāti aprūpes centrā. Kas tālāk? Neviltots sirmgalvju prieks, asaras, pārdzīvojums, pārsteigums
par tikšanos ar „Sprīdīša” bērniem – par mīļajiem
tautasdziesmu vārdiem, par dāvinājumiem un par
solījumu, ka Ziemassvētku laikā atnāksim atkal ciemos... Gaidiet!

Dzejas dienas „Sprīdītī”
Ir ierasts, ka Dzejas dienas Latvijā notiek septembrī, bet mums ir vieglāk tā kārtīgi
sagatavoties un tad dzejot... Tāpēc „Sprīdīša” bērni, dzejoja novembra sākumā – Latvijas mēnesī.
Lai notiku kāds pasākums, norisei jāsagatavo scenārijs. Tā – pēc scenārija no katras grupas tika izvirzīti trīs dzejoļu runātāji, ar noteikumu, jārunā tikai latviešu dzejnieku
dzejoļi – drosmīgi, izteiksmīgi. Lielākajās grupās tika izvirzīta pat žūrija. „Mākonīšu”
grupā jau laicīgi kopā sanāca vecāki un bērni, lai kopā pabūtu, lai noklausītos, kā skaita dzejoļus savas grupas bērni. Vecāku žūrija pēc garas diskusijas izvirzīja runātājus.
Pēc tam „Ābolīšu” grupā dzejoļu runāšanu vērtēja iepriekš izvirzīta darbinieku žūrija.
Tad 2. novembra rītā tas notika – katras grupas bērni, dzejoļu runātāji, uzstājās visu
savu draugu priekšā – saviļņojums, maziet bailes, bet tomēr izturība un drosme – es
taču varu!
Uz skatuves kāpa Marta, Adriana, Matilde, Sabīne, Dārta, Marija, Ronalds, Adele,
Everita, Līga, Evelīna, Patrīcija, Edgars, Santis, Madara, Jēkabs, Gustavs, Kristiāns!
Bērni skandēja dažādus latviešu dzejnieku dzejoļus, kurus palīdzēja iemācīties
vecāki. Paldies vecākiem – kopā mēs visu varam! Sevišķi mīļi savu uzstāšanos uz
skatuves parādīja mazie 2 – 3 gadu vecuma „Saulēniņu” grupas bērni. Nē, patiesībā,
visi bija vislabākie, taču vislielākās ovācijas izpelnījās Santa Sprūdža (5 g) runātais
dzejolis, jo to sarakstījis brālis Edijs Sprūdžs –
Mana skaistā zemīte.
Tik skaista man ir dzimtene,
Es esmu laimīgs te.
Jo esmu dzimis Latvijā,
Tik skaistā zemītē.
Ir četri gadalaiki te,
Kas ļoti patīk man.
Kad pavasarī daba mostas,
Un vasarā te viss jau zied.
Bet rudens mums ir zelta krāsā,
Un ziema baltās kupenās.
Es esmu laimīgs, es to zinu,
Jo nav tik skaisti it nekur.
Es esmu lepns, es par tevi,
Tu mana skaistā zemīte!
Ar prieku un lepnumu, ar diplomiem
rokās, mazie dzejoļu runātāji ieskandinājuši svētkus Latvijai.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! konītis” valdīja rosība – mācījāmies tautasdziesmas, minējām mīklas, vērojām
Metodiķe Aija
laiku, jo pēc Mārtiņdienas var pateikt,
kāds laiks būs Ziemassvētkos – ja MārtiņZeme rīb, rati klaudz,
dienā līst, tad Ziemassvētki būs balti!
Kas to zemi rībināja?
Bērni bija čakli pastrādājuši arī kopā
Nu atbrauca Mārtiņdiena
ar vecākiem mājās – krāsojot, līmējot,
Deviņiem kumeļiem
pošot gaiļus izstādēm, kuras tika rīkotas
Mārtiņi – kad visi zemes darbi padarīgrupās. Paldies par atsaucību un izdoti un sākas budēļu laiks.
mu!
Gatavojoties Mārtiņiem, grupā „MāUn nu pati Mārtiņdiena, kad bērni

Mārtiņdiena

priecīgi, saģērbušies maskās pulcējās
zālē. Skanēja dziesmas, rotaļas un dejas.
Nobeigumā visi mielojāmies ar kaimiņu –
„Ābolīšu” grupas bērnu ceptajiem speķa
pīrādziņiem un mūsu pašu gatavotajiem
cukurgailīšiem. Pašu gatavotais – visgardākais!
Pēc seniem latviešu ticējumiem,
maskās varēsim iet līdz pat Meteņiem!
Tiekamies Ziemassvētkos!
Grupas „Mākonītis” skolotāja Inga

„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada novembris

15

aicina apmeklēt
NOVEMBRĪ:
18.11. plkst. 16:00 Varakļānu KN
Svinīgs sarīkojums „MANAI LATVIJAI 99”
Piedalās Varakļānu novada pašdarbības
kolektīvi, īpašie viesi Iveta BAUMANE un
Roberts PĒTERSONS
* Goda pilsoņu sumināšana,
* Domes pateicības un atzinības rakstu
pasniegšana
plkst. 18:00
A. Saulīša dokumentālā filma „ASTOŅAS
ZVAIGZNES”
Stāsts par Latviešu strēlniekiem
25.11. plkst. 19:00 Varakļānu KN
ATPŪTAS VAKARS
Varakļānu novada UZŅĒMĒJIEM
aicinām pieteikt savu dalību pasākumā
un sīka informācija pa t. 27790015 (Aija)

DECEMBRĪ:
01.12. plkst. 19:00 Varakļānu KN
Varakļānu KN amatierteātra piedāvā
Māras Jakubovskas lugas „TĀS GOVIS”
iestudējumu 3 cēlienos

GONGU UN TIBETAS DZIEDOŠO TRAUKU

03.12. plkst. 19:00 Varakļānu KN
Varakļānu Mūzikas un Mākslas skolas
audzēkņi un pedagogi ielūdz uz
PIRMĀS ADVENTES KONCERTU
Būs iespēja apskatīt pašmāju floristu veidotās
adventes kompozīcijas un vainadziņus, kā
arī tos iegādāties

TURPMĀK VĒL:
17.12. - Lubānas KN vokālā ansambļa „NAKTSPUTNI” koncerts
23.12. – Ziemassvētku dāvanu un gardumu TIRDZIŅŠ
23.12. – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
26.12. – Ziemassvētku koncerts (piedalās novada pašdarbnieki)
29.12. – VECGADA BALLE

08.12. plkst. 17:00 Varakļānu KN
Varakļānu novada mazo talantu, dziedātāju un
dejotāju koncerts
„TĀ MĒS SVETKUS SAGAIDĀM”
plkst. 18:00 Pilsētas skvēriņā
Varakļānu pilsētas
EGLĪTES IEDEGŠANA
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Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri Stirnienes
apkaimē
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
Ivans Veselovs (1894 – 1958) – dzimis
Dēgļu sādžā, krievu tau bas zemkopis. 1915. gadā iesaukts krievu armijā, dienējis konvoja komandā. 1916.
gadā ieskai ts 19. Sibīrijas strēlnieku
pulkā, piedalījies kaujās Rumānijas
frontē. 1919. gadā brīvprā gi iestājies Latvijas armijā, bija 2. Ventspils
kājnieku pulka kareivis. 1920. gada
11. janvārī pie Varakļānu pagasta
Kristceļu sādžas Veselovs spēcīgā pre nieka ugunī pielavījās mājai,
no kuras šāva ienaidnieka ložmetējs, un ar rokas granātu to apklusināja, tā sekmēdams visas rotas panākumus šajā kaujā. Atvaļināts
1921. gadā un bijis zemkopis tēva mājās S rnienes pagasta Dēgļu
sādžā. Apbedīts S rnienes kapos.
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
Iļja Purmalie s (1897 – 1944) dzimis zemkopju ģimenē, 1915. gadā
iesaukts krievu armijā, dienējis gvardes Pāvila pulkā. 1916. gadā pārnācis
uz 4. Vidzemes latviešu strēlnieku
bataljonu, vēlāko 2. Ventspils pulku,
kura rindās piedalījies kaujās. Pie Ložmetējkalna ievainots un kontuzēts.
Apbalvots ar III un IV šķiras Jura krustu. Latvijas armijā iestājies brīvprā gi 1919. gadā. 1920. gada 9. janvārī
kaujā pie Darvinieku sādžas savas
nodaļas priekšgalā durkļu cīņā ieņēma šo nocie nāto punktu. Atvaļināts 1921. gada 21. februārī. Bijis zemkopis tēva mājās S rnienes
pagasta Kapiniekos. Apbedīts Kapinieku kapos.
S rnienē mācījies Lāčplēša kara
ordeņa kavalieris Antons Joksts
(1899 – 1976) no Atašienes. 1919.
gadā iesaukts Latvijas armijā, piedalījies visās 8. Daugavpils kājnieku pulka
kaujās. 1920. gadā ievainots, Latgalē,
Grēku kalna apkaimē ar 14 kareivju
lielu nodaļu apgājis lielinieku spārnu, ieņemot pozīcijas un sagūstot
11 sarkanarmiešus, tai skaitā rotas
komandieri. 1921. gadā paaugs nāts
par kaprāli. 1922. gadā dižkareivis
A. Joksts apbalvots ar Lāčplēša ordeni
un saņēmis zemi Atašienes pagasta
Vārpsalās, kur nodzīvojis visu mūžu. Bijis strādnieks ceļa remontu
pārvaldē. Apbedīts Atašienes kapos.

Rudens Stirnienē
Rudens Stirnienes pusē aizskrējis vēja spārniem –
tikko vēl vākta raža, cenšoties izmantot katru saulaino
un skopi sauso brītiņu, tikko izskanējis brīnišķīgais Ilzes
Grēveles un Daiņa Skuteļa koncerts, uzsākot godināmā
bīskapa Boļeslava Sloskāna gadu mūsu draudzē, tikko
mirdzējuši kapu kalni Svecīšu vakara gaismā. Oktobrī Stirnienes Muižā ieradušies jauni iemītnieki – bijušās
pamatskolas pārbūvētājās telpās apmetušies Varakļānu
novada pansionāta „Varavīksne” iedzīvotāji un darbinieki. Diemžēl kā kārtējais skarbais likteņa pliķis Stirnienes
vaigā ir gada nogalē sagaidāmā Stirnienes stacijas slēgšana – kā daudzas lietas mūsu valstī – bez sabiedrības
informēšanas un apspriešanas. Stirnienes stacijas ēka
ir vēsturiska cara laika celtne, saglabājusies no 1903. –
1904. gada, kad būvēta dzelzceļa līnija Rīga – Maskava
posmā Stirniene – Viļāni.
Stirnienes baznīca aizvadījusi šo laiku lielos un nozīmīgos saimnieciskos darbos – sakopta apkārtne, nosiltināti dievnama bēniņi un torņu logi, izgatavoti dubultlogi sakristejām, procesijas un kora telpām, rit darbi pie
siltumsistēmas izveides, tiek gatavotas centrālās ieejas
dubultdurvis. Vissirsnīgākā pateicība visiem, kuri piedalās darbos un kuri atbalsta materiāli, finansiāli un arī ar
lūgšanām, īpašs paldies Varakļānu novada pašvaldībai!
Baznīcas bēniņos atradām eļļas gleznas „Jēzus lūdzas
Ģetzemes dārzā” oriģinālu – muižkunga Lappo dāvanu
Stirnienes baznīcai. Altārglezna datēta ar 189..? gadu,
šobrīd restauratori ir uzsākuši Otrā Pasaules kara laikā
sašautās gleznas izpēti.
Oktobrī mūžībā devās viens no Stirnienes draudzes
sudraba patriarhiem - Aleksandrs Eriņš, aiz sevis atstājot
94 bagāta mūža gadus – ar neskaitāmiem rūpīgiem ikdienas un dižiem paliekošiem darbiem, patiesu Dieva un
Tēvzemes mīlestību, nelokāmu pārliecību un izcilu prātu.
1. un 2. novembris Stirnienē bija patiesas svētku dienas – ar bērnu kora dziedājumiem visu svēto godam un
aizlūdzot par mirušajiem. Patiess prieks un liela pateicība
vecākās paaudzes ļaudīm, ka ir saglabājusies tradīcija
dziedāt psalmus par mirušajiem – gan kopīgi draudzē,
gan arī mājās.
Mārtiņdienā Stirnienes tautas namā vakarējām ar
ļoti lustīgajiem folkloras ansambļiem no Barkavas un
Murmastienes. Paldies par priecīgajām dziesmām un
rotaļām ansambļu dalībniecēm un vadītājai Teresijai Pelšai! Patīkami, ka pasākumam kuplā pulkā pievienojās
pansionāta saimes ļaudis. Tautas namā aplūkojama arī
mākslinieces Līvas Kaprāles vilnas filcēšanas tehnikā
veidoto darbu izstāde „izDOMAS”. Lāčplēša dienā kora
grupa devās uz Kapinieku kapiem, lai kopā ar vietējiem
ļaudīm pieminētu Brīvības cīņu dalībniekus, vēlāk tika izrādīta filma „Ievainotais jātnieks”.
18. novembrī 11.30 tautas namā uz Valsts svētku
koncertu aicina garīgās mūzikas koris „Reversium”, diriģents Jānis Gruduls, un bērnu koris, vadītāja Amanda
Vingre.
Antuāns de Sent-Ekziperī reiz rakstīja: „Ir svarīgi, lai
kaut kur paliktu tas, ar ko cilvēks dzīvojis. Un paražas. Un
ģimenes svētki. Un atmiņu mājas. Svarīgi ir dzīvot, lai atgrieztos.”
Sveicu visus Valsts svētkos un vēlu, lai mums katram
būtu iespēja būt kopā ar saviem mīļajiem savā zemē!
Ieva Zepa
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Rudens... gada pēdējais un jaukākais smaids

/V. K. Braients/

Šā gada rudens sirsnīgi lika smaidīt visiem Varakļānu veselības aprūpes
centra iemītniekiem, jo pozitīvi pārsteigumi sekoja viens otram. Vispirms liels
paldies gan iemītnieku, gan kolektīva
vārdā jāsaka PII „Sprīdītis” bērniem un
audzinātājām par sagādātajām tējām
aukstajiem ziemas vakariem. Bērnu čalas, dziesmas, dzejoļi un prieka pilnais
noskaņojums ienesa patiesi pozitīvas
emocijas mūsu centrā.
Ar enerģisku, dzīvespriecīgu, možu
koncertu šajā rudenī mūs priecēja arī
Ēriks Zeps ar kolēģi Zani. Paldies muzikantiem par iespēju klausīties un dziedāt
līdzi! Paldies arī pansionātam „Varavīksne”. Prieks bija Jūs uzņemt ciemos un
dalīties emocijās.
Paralēli pasākumiem un ikdienai,
pēdējo mēnešu garumā pie mums čakli darbojās „Eņģeļa pasts”, kura mērķis
ir iepriecināt katru iemītnieku, piepildot
kādu slēptu vēlmi un īstenojot kādu nelielu sapni. Aprūpes centra iemītnieki
saņem visu ikdienā nepieciešamo – rūpējamies gan par veselību, gan tīrību,
siltumu, gan garšīgām pusdienām, bet,
neskatoties uz gadu skaitu un slimību
nastu, arī mūsu iemītnieki sapņo. Tādēļ
šoruden uzsākām sadarbību ar labdarības biedrību NSUS, kas visus veco cilvēku sapņus publicē savā mājaslapā un
aicina pieteikties eņģelīšus – atsaucīgus,
dāsnus, līdzjūtīgus cilvēkus, kas šos sapņus palīdzētu īstenot. Liels prieks eņģeļu
vidū bija redzēt mūsu pilsētas iedzīvotā-

jus, galvenokārt jaunus cilvēkus. Prieks,
smaidi, aizkustinājums, vajadzības sajūta liek mūsu iemītniekiem aizmirst raizes
un sāpes, sniedz pozitīvas emocijas vēl

ilgam laikam. Paldies visu iemītnieku
vārdā Jums, mūsu eņģeļi!
Santa Broņiča,
Sociālā darbiniece

Kļūsti par audžuģimeni
Audžuģimene ir cilvēks vai cilvēki,
kas svešam bērnam dod pajumti, rūpējas
un audzina viņu noteiktu laiku, apņemoties būt pilnvērtīgi vecāki un par to saņemot zināmu atbalstu no valsts un no pašvaldības. Audžuģimene bārenim vai bez
vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Jo īpaši par audžuģimenes statusa
iegūšanu šobrīd mudinu padomāt cilvēkus, no kuriem viens ir bezdarbnieks un
skumji paliek mājās, kā arī pedagogus,
kuriem pieredze darbā ar bērniem, un
visus tos cilvēkus, kuri vēlas uzņemties
audzināt un rūpēties par bērniem. Mūsu
novadā audžuģimeņu darbība nav attīstījusies, pēdējos gados mūsu valsts politika tiek virzīta uz to, ka katram bērnam,

kurš palicis bez vecāku aprūpes, jāaug
ģimeniskā vidē. Audžuģimene bērnam
neaizstātu viņa vecākus, bet nodrošinātu iespēju tikt audzinātam un aprūpētam
ģimenē.
Novada pašvaldība atbalstītu cilvēkus, kuri vēlētos iegūt audžuģimenes statusu. Audžuģimenes statusa iegūšanai
jāgriežas novada bāriņtiesā, kur, izskatot

personas dokumentus, bāriņtiesa sniedz
atzinumu par piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai. Audžuģimene var
būt gan laulāts pāris, gan persona – vīrietis vai sieviete. Audžuģimene bez maksas
noklausās mācību kursu. Pēc mācību
kursu beigām bāriņtiesa piešķir audžuģimenei statusu.
Audžuģimene saņem no valsts atlīdzību 113,83 eiro mēnesī, no pašvaldības atlīdzību par katru bērnu 160,00 eiro
mēnesī, plānots ar 2018. gada 1. janvāri
izmaksāt vienreizēju pabalstu 300 eiro
pie bērna ievietošanas audžuģimenē, audžuģimenei tiek nodrošināts psihologa
un sociālā darbinieka atbalsts.
I. Dalecka,
Varakļānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
tuvāka informācija t. 27790011
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Mums jau nevajag daudz
Pietiks ar laimi
Zini kā viņu sauc
Laimei vārdu ir daudz
Tikai neviens, tikai nevienss
To nenojauš, cik tā ir tuvu
Tici – tā tas ir, tā tas ir
Tā tas notiek, tā tas notiek...
(G. Račs)

Sveicam vecākus
Olgu Mišinsku un
Māri Rampu-Rampānu ar meitas
Loretas dzimšanu

Bet kopā jāiet mūžs jums savs
Ir mīla it kā laba dziesma, bet
dziesmu radīt viegli nav
Būs rītausmas, kas mūžam
neizkvēlos,
Uz saulrieti, kas dzīvei cauri degs

Varakļānu novada Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtās laulības oktobra
mēnesī:
Andīna Eiduka un Juris Sondors

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU MALKU
Ar piegādi. T. 26563524

Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K. Apškrūma)
01.10.2017. – 31.10.2017.
mūžībā aizgājuši
Varakļāni
Ivars Šutka – 63
Zenta Jermakova – 76
Varakļānu pagasts
Jūlija Pelša – 89
Aleksandrs Eriņš – 94
Murmastienes pagasts
Jānis Leimans – 68
Varakļānu novada pašvaldība izsaka
visdziļāko līdzjūtību aizgājējas
tuviniekiem
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

Informācija Varakļānu
bibliotēkas apmeklētājiem!
Sākot ar šā gada 7. novembri, bibliotēkas darba
laiks ir nedaudz mainījies:
Otrdiena
9:30 – 18:00
Trešdiena
9:30 – 18:00
Ceturtdiena
9:30 – 18:00
Piektdiena
9:30 – 18:00
Sestdiena
9:30 – 14:00
Pirmdiena, svētdiena Slēgts

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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