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Ieguvums Kristū!
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš pa esi ir augšāmcēlies! Dieva
izredzētā tauta – Kristus baznīca šo no kumu svin kā lielākos
svētkus. Apcerot Kristus augšāmcelšanos, apustulis Pāvils izsaucas: „Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?“ Katru rītu,
ielūkojo es spogulī, mēs savā sejā ieraugām pēdas, ko atstājusi
nāve, pienākot vēl par vienu nak tuvāk. Mēs varam cens es
tās notušēt un izlīdzināt. Mēs varam kādu laiku par to nedomāt.
Taču šī nea uramā nācēja ir mūsu neatrisināmā problēma.
Kristus augšāmcelšanās visaugstākajā mērā piepilda erceņģeļa Gabriēla vārdus: „Dievam nekas nav neiespējams.“ Dievs ir
Tēvs, kura acu priekšā sit krustā viņa Dēlu. Vai var būt vēl lielāks strupceļš par šo? Ja nu vienīgi Dēla strupceļš, kura kapam
uzvelts milzīgs akmens. Mūsu prāts, jūtas un pieredze saka, ka
šeit nekas nav labojams. Taču Dievs šo situāciju atrisina pavisam
citā, mums nepieejamā līmenī. Viņš atņem nāvei uzvaru. Viņš
ņem sev pēdējo vārdu un esamības nosacījumos ienes augšāmcelšanos. Savā visvarenajā spēkā Viņš atrisina ne kai savu
strupceļu, bet vienlaicīgi arī mūsu vislielāko problēmu – nāvi.
Augšāmcelšanās kļūst arī par mūsu realitā . „Tad nu em, kas
ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tam, kas c uz
Viņu, ir mūžīgā dzīvība. Tas nenāk esā, bet no nāves ir iegājis
dzīvībā“, apsola Dieva vārds.
Daudz ir runāts par indivīda brīvībām un esībām, bet šai
laikā mums par jaunu jāatklāj kopienas spēks, jāpiedzīvo draudzes vēr ba. Ievērosim, ka Kristus pēc augšāmcelšanās neparādījās visai cilvēcei, bet kai dažiem. Cilvēkiem bija jāsaņem
Lieldienu vēsts citam no cita. Tāda ir mūsu augšāmceltā Kunga
griba, lai Viņa augšāmcelšanos mēs ieraudzītu viens otrā. Mums
jāpalūkojas apkārt, lai redzētu, kā dzīvo mūsu tuvākais. Varbūt
kādam vajadzīgs atbalsts un palīdzība un eši mēs varam to
sniegt. Bieži tā pat nebūs man ska palīdzība vai nabagu dāvana,
bet iedrošinājums, uzmundrinājums, palīdzīga roka un drauga
plecs. Tāda ir Kristus griba, lai kļūstam par Viņa augšāmcelšanās
lieciniekiem. Ja nepieciešams, tad arī vārdos, bet Viņa augstākais bauslis ir: „Mīli Dievu no visas sirds, dvēseles prāta un spēka, un savu tuvāko kā sevi pašu“.
Tad nu redziet, Kristus mīļo e, cik daudz mums ir apsolīts
un dots! Lai mūsu dzīve tādēļ iegūst jaunu jēgu! Lai mācāmies
dzīvot kā bagā Dievā, kam nav skaudīgi jāzūdās par niekiem un
jāpiepilda dzīve ar lietām, kuras nepastāv. Lai apziņa, ka drošību
nes nevis uzvara konkurences cīņā, bet Dieva laipnība, kas mums
jau ir dāvāta, māca mūs būt dāsniem un a ecībās augstsirdīgiem, priecīgiem un miera pilniem. Jo Kristus taču ir par mums
augšāmcēlies – pa esi augšāmcēlies! Lai viņa augšāmcelšanās
atspīd mūsu sirdī un acīs, mūsu vārdos un darbos, mūsu dzīvē
un nāvē. Vēlu jums svē tas, priecīgas Lieldienas!
Āris Kronbergs, LELB mācītājs

Dziesmu un Deju svētkus gaidot
Varakļānu KN

KO R U KO N C E RT S

ceturtdien

5. aprīlī
plkst. 19:00

Piedalās:
Rēzeknes vīru koris GRAIDI (vad. J. Mežinskis),
Varakļānu sieviešu koris DZELVĒRTE (vad. V. Skurule),
Viļānu sieviešu koris ALTA (vad. B. Vigupe)
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2018. g. 15. februārī tika pasniegta
VARAKĻĀNU
NOVADA DOMĒ Dzimumu līdztiesības balva
pašvaldību politiķiem
22.02.2018. Nr. 2
1. Par noteikumu „Kārtība, kādā
Varakļānu novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem
par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu.
2. Par „Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās
mantas izsoles noteikumu” apstiprināšanu.
3. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
4. Par Varakļānu novada pansionāta „Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām.
5. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu
kārtošanas sastāva papildināšanu.
6. Par „Varakļānu novada pašvaldības ētikas kodeksa” apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Alksnāji” sadalīšanu.
8. Par zemes nomu.
9. Par adreses dzēšanu no Adrešu
reģistra.
10. Par atļauju iznomāt nedzīvojamās telpas.
11. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
12. Par īres līguma pārtraukšanu.
13. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
14. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
15. Par sociālo dzīvokļu īri.
16. Par pārstāvja deleģēšanu darba grupai projektā „Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai”.
17. Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu prombūtnes laikā.
1. Apstiprināt Māra Justa dalību
darba grupas sastāvā projekta „Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” izpētes vizītēs Korkā
(Īrija) un Saragosā (Spānijā) laikā no
05.03.2018. līdz 09.03.2018.
2. Domes priekšsēdētāju prombūtnes laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam Gunāram Puntužam,
nosakot samaksu par darbu atbilstoši
„Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Foto no pasākuma.
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopš 2006. gada
organizē konkursu politiķiem par dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu Latvijā. Balva tiek pasniegta gados, kad notiek pašvaldību vai Saeimas vēlēšanas.
Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir
veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt
politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības
nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības vērtībām.
Nominācijas balvai šoreiz varēja iesniegt ne tikai Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls organizācijas, bet arī citas ar sociāliem jautājumiem saistītas organizācijas. Kopumā no
visas Latvijas tika saņemti 49 pieteikumi.
Šajā gadā otro reizi balvas vēsturē balvai
tika izvirzīti pašvaldību politiķi, kā arī šoreiz balvas saņemšanai tika izvēlēts nevis
sacensības princips Latvijā kopumā kā
2008. gadā, bet izvērtējot pašvaldības
katrā Latvijas reģionā atsevišķi. Katru balvas ieguvēju ir nominējušas vismaz divas
nevalstiskās organizācijas.
Galvenās balvas saņēmējs ir Aizkraukles novada dome un personīgi
Leons Līdums, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs, par drosmi piedalīties pirmajā pētījumā „Dzimuma aspekta
ietekmes analīze valsts un pašvaldību
budžeta procesos”. Kopumā novada
domes gatavība piedalīties pētījumā apliecina pašvaldības gatavību inovācijām
– dzimuma aspekta integrēšanai.
Kurzemē balvu saņēma Ventspils
dome par lielo atbalstu, pakalpojumu
pieejamību un daudzveidību ģimenēm

ar bērniem – iedzīvotāju priekšlikumu
uzklausīšana, pašvaldības iestāžu pieejamība, pirmsdzemdību aprūpe, bibliotēku
darbs vecāku izglītošanā.
Zemgalē balvu saņēma Jelgavas
Dome par atbalstu sportam pilsētā un
mācību procesā skolā meitenēm un zēniem.
Latgalē balvu saņēma Rēzeknes
dome par plašu un inovatīvu kultūras un
interešu izglītības pieejamības radīšanu
jaunietēm un jauniešiem.
Rīgas reģionā balvu saņēma Jūrmalas Dome par sistemātisku atbalstu iedzīvotāju veselības uzlabošanai senioriem
Jūrmalā.
Varakļānu novada dome saņēma
veicināšanas balvu par ilggadīgu sieviešu
un sociālās jomas organizāciju atbalstu.
Balvas pasniedza Edīte Kalniņa, Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komitejas locekle un Eiropas
Vardarbības novēršanas observatorijas
Latvijas pārstāve, Inete Ielīte, Eiropas
Sieviešu lobija valdes locekle, un Elita
Kresse, Latvijas Pašvaldību savienības
pārstāve.
Uzvarētāji saņēma mākslinieces Marutas Raudes darinātos kausus un ziedus, kā arī balvas ceremonijas dalībnieki
ieguva mākslinieces Ilzes Dātavas darinātās rotas.
Pasākuma organizatore Edīte Kalniņa, e-pasts editekalninaek@gmail.com,
tālrunis 26468079,
LSOST valdes priekšsēdētāja Inete
Ielīte, e-pasts: inete.ielite@bernuforums.
lv.
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Darbu uzsāk Varakļānu
Dabas skaitīšanā konstatēta tikai
neliela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju novada Jauniešu dome
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
apkopotā informācija liecina, ka tikai
piektajā daļā no ekspertu apmeklētajām
teritorijām konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji.
DAP ir izsūtījusi apmēram 5000 vēstuļu tiem zemju īpašniekiem, kuru īpašumos 2017. gadā ir konstatēti bioloģiski
vērtīgi zālāji. Īpašnieki informēti par iespēju pieteikties Lauku atbalsta dienestā, lai
saņemtu atbalsta maksājumus par pareizu zālāju apsaimniekošanu, ja bioloģiski
vērtīgā zālāja platība pārsniedz 0,3 ha.
Kopumā dabas skaitīšanā 2017.
gadā apsekota teritorija gandrīz 57000
ha platībā, kur potenciāli bija iespējami
bioloģiski vērtīgi zālāji. No apsekotās
platības tikai 22 % atzīti par ES nozīmes
aizsargājamu zālāju biotopu.
Lai zālājā saglabātos liela sugu
daudzveidība, nepieciešama tā apsaim-

niekošana – pļaušana ar siena novākšanu vai noganīšana. Nav vēlama
nopļautā zālāja sasmalcināšana un
atstāšana uz lauka. Savukārt, ja zālājs
vispār netiek apsaimniekots, tas aizaug
ar krūmiem vai kokiem un šis vērtīgais
biotops ir zudis.
Biotopu apzināšana norit ES Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā” jeb dabas skaitīšanas ietvaros.
Dzīvotņu apzināšana ilgs līdz 2019. gada
nogalei, un šajā laikā DAP uzdevumā eksperti veic aizsargājamo biotopu inventarizāciju gan valsts, gan privātajās zemēs.
Tikai pēc pilnīgas iegūtās informācijas
apkopošanas varēsim spriest par dzīvotņu izplatību un stāvokli valstī vai kādā
konkrētā novadā.
Pārpublicēts no žurnāla „Agrotops”

Policijas informācija

10.02. Varakļānos, 1 Maija laukumā
3, uz slidenas ietves rokas traumu guva
pils. A.Č.
12.02. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13, kāpņu telpā pils. A. A-G., atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibuma
stāvoklī.
17.02. Varakļānu pag., „Parka māja”,
miris pils. A.S.
17.02. Murmastienē, Jaunatnes ielā
9, miesas bojājumus guvis. pils. G.Š.
18.02. Varakļānos, Lubānas ielā 10-2,
notika konflikts starp pils. S.K.un E.A.
26.02. Varakļānos, Lubānas ielā,
garāžu kooperatīvā uzlauzta pils. A.A.
piederošā garāža un nozagtas dažādas
saimniecības preces.
26.02. Varakļānos, Lubānas ielā, garāžu kooperatīvā pils. J.Z. garāžai, sabojāta piekaramā durvju atslēga.
27.02. Varakļānu pag., „Ceplīši”, pils.
M.J. ieradies, pārkāpjot Madonas tiesas
nolēmumu.
M. Lindāns

01.02. Saņemts iesniegums par dažādu preču zādzības faktu 31.01. no veikala „Top” Varakļānos, Pils ielā 7D.
01.02. Saņemts iesniegums, par dažādu preču zādzības faktu 23.01., no veikala „Mini top” Varakļānos, Kosmonautu
ielā 13A.
02.02. Saņemts iesniegums par preču zādzības faktu 31.01. no veikala „Lauma” Varakļānos, 1 Maija laukumā 3.
03.02. Varakļānos, Lubānas ielā
15-3, pils. D.P. suicīda nolūkā grieza sev
vēnas.
07.02. Varakļānos, Rīgas ielā 9, sociālā dienesta telpās pils. V.Š., būdams
alkohola reibuma stāvoklī, uzvedās huligāniski.
09.02. Varakļānos, pa Zemgales ielu,
pils. R.G. vadīja a/m Audi, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 2.54 promiles alkohola.

Vēl var iesniegt lauku bloku precizējumus
Jau no šī gada 5. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku/ainavu elementu
precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas
pieprasījumus vēl varēs iesniegt līdz 3. aprīlim.
Minētie precizēšanas pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot
jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi, ka platībai ir jābūt sakoptai uz
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas

u.tml.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja platība nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku
blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku (savas apsaimniekotās
platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām). Šāda veida pieprasījumi var tikt izskatīti sezonas laikā.
Novada lauku attīstības konsultante
Janīna Grudule, mob. tālr. 26543747.

Šā gada 3. martā savu darbu uzsāka līdz galam nokomplektētais jauniešu domes sastāvs ar Lauru Prusakovu priekšgalā. Pirmā sēde norisinājās Varakļānu domes ēkas telpās,
kur jauniešiem bija iespēja draudzīgā atmosfērā iepazīt vienam otru. Sēdes mērķis bija vēlēšanas, dalībnieki
izvirzīja savu kandidatūru sev interesējošajā amatā, iepazīstinot citus ar
savām idejām un mērķiem. Pašreiz
jauniešu dome sastāv no oficiāliem
18 biedriem un 13 aktīvistiem.
Jau šī gada 17. martā jauniešu
dome dosies izbraucienā uz Lubānu,
kur piedalīsies sadraudzības pasākumā „Zelta popkorns 2018”. Jaunieši
ir uzstādījuši mērķi šā mēneša laikā
novadīt pasākumu Varakļānu pilsētā, veicinot aktivitāti un labvēlīgu vidi
mūsu pilsētas iedzīvotājiem.
Ievēlētie amati:
Vadība
Laura Prusakova – Priekšsēdētāja
Ieva Dzērvīte – Priekšsēdētājas
vietniece
Komunikācijas virziens
Artūrs Kļimovičs – Vadītājs
Laura Slūka – Fotogrāfe
Deina Svilāne – Reportiere
Kultūras virziens
Marta Jaunzeme – Vadītāja
Signe Strode – Asistente
Sendija Upīte – Asistente
Sociālais virziens
Agnese Strode – Vadītāja
Katrīna Ūzuliņa – Asistente
Samanta Sondore – Asistente
Akadēmiskais virziens
Paula Strode – Vadītāja
Endijs Vecozols – Asistents
Sanda Ozoliņa – Asistente
Sporta virziens
Niks Golubcovs – Vadītājs
Evita Svilāne – Asistente
Sigita Šuste – Asistente
Elīza Kanča – Asistente
Finanses un bugaltērija
Artūrs Kļimovičs – Vadītājs
Paula Strode – Asistente
Artūrs Kļimovičs
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Ar mīlestību pret teātri
Valentīndienai veltītajā koncertā Murmastienē
viesojās Varakļānu amatierteātris „Ūbeles”, ar lugām Vai tiešām mīlestība? (M. Hroma) un „Vecmeitu ballīte (A. Ščeglovs).

Paldies kuplajam
aktieru pulkam un režisorei D. Ceipiniecei par
jauko vakaru un lielisko
atmosfēru, kas virmoja
gaisā.
Lai Jums mīlestība
nekad neizsīkst un pietiek spēka vēl daudzām
tik pat brīnišķīgām un
baudāmām lugām!
Kā zināms, 27. marts ir starptautiskā teātru diena, tāpec martu varam dēvēt par teātru mēnesi.
Šogad martu pavadām mierīgi, bez lieliem pasākumiem, teātru ietvaros vien!
23. martā pie mums viesosies Mežāres kultūras
nama amatierteātris „Efekts” ar Danskovītes komēdiju „Sievasmātes senču laiki”.
29. martā atkal ciemos brauks Varakļānu amatierteātris „Ūbeles” ar izrādi „Tās govis” (M. Jakubovska).

Ieeja EUR 0,50

Visi, mīļi gaidīti baudīt aktiermākslu.
Murmastienes KC v.i. I. Šuste
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Murmastienes bibliotēkā martā
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DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ
2018. GADA MARTĀ
Gavēņa rekolekcijas
15.03. – sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
16.03. – sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
17.03. – sv. Mise plkst. 9:0 un 11:00
(Rekolekciju dienās pēc pirmās sv.
Mises Jēzus krusta ceļa apcere, bet
pēc otrās sv. Mises Kunga siešanu
apcere – „Rūgtas sāpes”)
19.03. – sv. Jāzepa – Vissv. Jaunavas
Marijas līgavaiņa svētki.
sv. Mise plkst. 11:00 un 18.00
25.03. – Palmu jeb Kunga Ciešanu
svētdiena
sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

Lielā Gavēņa svētdienās

Pagājušā gada novembra ,,Varakļōnītī” aicināju atsaukties tos cilvēkus, kuri
varētu piedāvāt savus darbus bibliotēkā aizsāktajam izstāžu ciklam ,,Talanti
mums līdzās. Iepazīsim tos!” Laikam
jau traucē mūsu kautrīgums, jo paši nepiesakās, bet, tiklīdz cilvēku uzrunā un
palūdz, tā atsaucība ir. Nu jau bibliotēkas
apmeklētājiem ir bijusi iespēja iepazīt
vispusīgus mākslinieku darbus: gleznas,
dekoriņus Ziemassvētku noskaņas radīšanai, dažādus interesantus adījumus un
tamborējumus, izstrādājumus no koka,
rokdarbus lentīšu un mezglošanas tehnikā… Skatot izstādes, raisās diskusijas,
notiek pieredzes apmaiņa, tiek pieņemti
individuāli pasūtījumi. Taču pats galvenais ir tas, ka apmeklētāji gūst pozitīvas
emocijas, kuru ikdienas steigā un dažādu problēmu jūklī mums bieži pietrūkst.
Kā apliecinājums tam, ka šīs aktivitātes
ir vajadzīgas, ir patiesi sirsnīgie ieraksti

atsauksmju grāmatā, tāpēc turpināšu veidot šo izstāžu ciklu un vēl joprojām ceru
uz atsaucību.
Līdz aprīlim bibliotēkā apskatāmi
2 mākslinieku darbi: Aivara Pelša gleznas – pasakainas, spilgtām, pārsvarā vasarīgām krāsām bagātas mūsu
skaistās zemes ainavas un viņa mātes
Teklas Pelšas adījumi. Izstādē ir nedaudz cimdu un zeķu, jo desmitiem, varbūt pat simtiem to ir dāvināts labiem cilvēkiem un novalkāts pašu lielās ģimenes
locekļiem, taču ieskatam adītājas gaumē,
krāsu un faktūras izjūtā, pietiekoši. Darbus paspilgtina arī fakts, ka Teklas kundze šogad nosvinēja 93 gadu jubileju,
bet vēl pirms pāris gadiem ir bijusi čakla
rokdarbniece. Lai viņai laba veselība – tā
vēlam mēs visi.
Nāciet, skatieties, priecājieties!
Terēze Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja

„Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības”projekts

„AMATNIECĪBAS CENTRA IZVEIDE VARAKĻĀNU
NOVADĀ

Nr. 17-05-AL23-A19.2202-000013
Projekta ietvaros tika iegādāts aušanai nepieciešamais inventārs: 4 stelles, velku
rāmis un klūdziņu pīšanai nepieciešamais
aprīkojums: klūdziņu vārāmā vanna, klūdziņu mizotājs, klūdziņu sloksnīšu
ēvelēšanas galds, darbgalds sloksnīšu platumam.
Šo projektu finansē Eiropas Savienības Sociālais fonds 90% no kopējām izmaksām un Varakļānu
pašvaldība 10% no kopējām izmaksām

sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
Gavēņa laika svētdienās pēc pirmās
svētās Mises Kristus ciešanu apcere
„Rūgtas asaras”.
Gavēņa trešdienās un piektdienās
plkst.17:00 Jēzus krusta ceļa
apcere sv. Mise plkst.18:00
Gavēņa pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un sestdienās sv.
Mise plkst. 8:00

LIELDIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
29.03. KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU
PIEMIŅAS DIENA
plkst. 18:00 sv. Mise Vissvētāka
Sakramenta adorācija
30.03. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES
PIEMIŅAS DIENA
plkst. 8:30 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums
Vissvētāka Sakramenta adorācija
pie „Kristus kapa” (jāievēro stingrais
gavēnis)
31.03. Lieldienu ēdienu svētīšana
plkst. 9:00, 12:00, 15:00, kā arī
sestdienas dievkalpojuma noslēgumā
un Kristus Augšāmcelšanas svētkos
31.03. KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS
SVĒTKU VIGILIJA
plkst. 18:00 – Lielās Sestdienas
dievkalpojums (atturība no gaļas
ēdieniem nav saistoša)
01.04. KUNGA AUGŠĀMCELŠANAS
SVĒTKI
plkst. 10:00 svētā Mise
02.04. OTRĀS LIELDIENAS
plkst. 9:00 sv. Mise
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Iepiko ziemu!
17.02.2018. Varakļānu vidusskolas
stadionā norisinājās pirmā ziemas prieku diena ģimenēm! Ziema tika „ķerta aiz
astes”, un pasākums ar Novada pašvaldības atbalstu un brīvprātīgo jauniešu
palīdzību, tika zibens ātrumā noorganizēts nepilnas nedēļas laikā. Spontanitāte varbūt nospēlēja arī galveno lomu, jo
laikapstākļi bija fantastiski piemēroti šāda
tipa nodarbēm, un cilvēki, kuri piedalijās,
guva pozitīvas, ziemīgas
noskaņas
tupmākajam
laikam. Kad Jūs pēdējo
reizi kā mazs bērns rakāties pa sniegu, mētājāt,
slidinājāt ledu, pikojāties
un galu galā ar pēdu nospiedumu palīdzību atstājāt zīmes sniegā? Šeit
šo visu un daudz ko citu,
kā piemēram: ripetnieku,
pikubolu, dižpēdi, šķūri,
sniegslēpni varēja izmēģināt. Prieku varēja manīt ne vien bērnu,
bet arī pieaugušo acīs. Pēc sacensībām
dalībnieki tika cienāti ar uz ugunskura vārītu kakao (katls tika iztukšots ļoti ātri )
un gardiem našķiem. Kopumā piedalijās
septiņas komandas un no tām kopvērtējumā 1. vieta – LELDE, 2. vieta – CILVĒKA
BĒRNI, 3. vieta – NEZINĪŠI. SVEICAM!

Vēlos pateikties visām
ģimenēm, bērniem, jauniešiem, vecākiem un vecvecākiem par to, ka spējāt izbrīvēt laiku un
izbaudīt kaut vai pāris, bet tomēr sniegainas, priecīgas un pozitīvas stundas kopā!
Tiekamies nākamgad !

Sniegavīri iekaro Varakļānus

Lienīte Patmalniece-Kondratoviča
Foto: Santa Tropa

Šogad aktīvi savu darbību uzsākusi Varakļānu novada jauniešu dome. Spontāni veidotais ziemas pasākums „Iepiko ziemu!”
guvis pozitīvas atsauksmes. Arī krāšņie sniegavīri priecē pilsētiņas iedzīvotājus. Lai veicas dažādos darbos un darbiņos!
Foto: Lienīte Patmalniece-Kondratoviča
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Mūžu dzīvo, mūžu mācies...
Sieviešu invalīdu biedrības projekts „Dzīpars pie dzīpara, mezgliņš pie
mezgliņa – prieks pašām un citiem” jau
tuvojas nobeigumam, kura ietvaros iemācījāmies filcēšanas pamatus, apguvām kvīlingu, dekupāžu, mezglošanu,
apsveikuma kartiņu gatavošanu dažādās
tehnikās, apgleznojām auduma maisiņu,
gatavojam sukādes no bumbieriem, ķirbjiem, pat no burkāniem. Ļoti interesantas
lekcijas izvērtās par pareizu uzturu, jaunu
produktu iepazīšana un cepumu cepšana no jauniem, neiepazītiem produktiem.
Ar lielu aizrautību apguvām lakatu un
prievīšu aušanu dažādās tehnikās.
Aktīvi darbojoties būsim pavadījušas
četrus ziemas mēnešus, strādājot divas
pēcpusdienas nedēļā. Sakām lielu paldies mūsu atsaucīgajai Ilgai Kalniņai par
projekta sagatavošanu un par to darbu,
kas veltīts biedrībai projektu realizējot.
Esam ļoti pateicīgas pasniedzējai
Lolitai par to, ka uzņēmās realizēt mūsu
projektu un dalīties ar mums ar savām zināšanām. Paldies par sirsnību, pacietību
un iecietību, interesantu materiālu sagatavošanu.
Paldies Varakļānu novada domei un
personīgi priekšēdētājam Mārim Justam
par atbalstu un sapratni.
Paldies Sociālajam dienestam un
personīgi Ainai Kančai par atļauju darboties telpās, izmantot plīti. Paldies arī čaklajai Diānai par rūpēm.
Paldies visām novada sievietēm, ar
kurām kopā darbojāmies šos ziemas mēnešus, mācījāmies, komunicējām.
Vēl atlikušas dažas pēdējās nodarbības un tad tiksimies pēdējā nodarbībā
– izstādē 27. martā. Lai mums veicas jaunās zināšanas pielietot ikdienā!
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”
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Projektu nedēļas tēma Varakļānu vidusskolā
„Varakļāniem – 90”
Projektu nedēļa notika no 12. līdz 16.
februārim. 2. – 9. klašu skolēni piedalījās
projektā „Varakļāniem – 90”. Skolēni aktīvi darbojās dažādās darbnīcās „Domātāji”, „Māksla”, „Vide”, „Ielas”, „Statistika”,
„Imfogrammas”, „Spēles”, „Sports”, „Video”. Vidusskolēni iztrādāja un aizstāvēja
pētnieciskos darbus.
Vizuālās mākslas darbnīcās 2. klase
izgatavoja lapsu figūriņas, 3. kl. locīja origami lapsas un skrāpējumtehnikā zīmēja
Varakļānu ēkas nākotnē, 4.a klase veidoja un konstruēja tiltiņus pāri Kaževai no
visdažādākajiem materiāliem, 4.b klase
skrāpējumtehnikā zīmēja esošās vēsturiskās celtnes Varakļānos. Piektās klases
izveidoja un ilustrēja Teiku kalendāru
2019. gadam, 6. klase grafiti stilā zīmēja
skici pie skolas esošajai betona sienai. 7.
klases zīmēja un veidoja vides objektu
– pilsētas vizītkarti, astotās klases maketēja izzinošas galda spēles, kurās atspoguļoja Varakļānu vēsturi. 9. klase zīmēja
vides plakātu Varakļāniem par sociālām
tēmām. 5. – 9. klases vizualizēja Varakļānu pilsētas Ielu projektus.
Margarita Selicka un Lolita Briška
4.b klases skolēni pētīja Varakļānu
pilsētas kartes, pēc mēroga aprēķināja
to garumu. Mēs noskaidrojām, ka Varakļānos ir ielas, kuras mēs nekad neesam
redzējuši. Apmeklējot šīs ielas un iepazīstoties ar tām, klasē tapa zīmēti plakāti un
sacerējām arī radošus darbus „Saruna ar
ielu”. Projektu nedēlas laikā piedalījāmies
arī Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā
„Piens un augļi skolai”.
Ilze Eiduka
Projektu nedēļas ietvaros darbnīcā
„VIDE” 8. un 9. klases skolēni tikās ar SIA
„Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” pārstāvjiem. Uzņēmuma vadītājs
un namu pārzine skolēnus iepazīstināja
ar uzņēmuma darbības sfērām – siltumenerģijas ražošanu un piegādi, ūdensapgādi, notekūdeņu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu un dzīvojamo
māju apsaimniekošanu. Skolēni mācību
ekskursijās apmeklēja pilsētas notekūdeņu attīrīšanas staciju un dzeramā ūdens
iegūšanas un atdzelžošanas staciju.
Ilga Krūmiņa
Projektu prezentējā piedalījās Varakļānu muzeja vadītāja Terēze Korsaka
un KN darbiniece Sintija Veipa. Paldies
visiem, kuri mūs atbalstīja.
Aina Kazāka

Varakļānos ir 34 ielas. Projektu nedēļā skolēni izpētīja vairākas no tām, pievēršot uzmanību ielas un ietves segumam,
apgaismojumam, transporta intensitātei,
kā arī raksturoja ielas apbūvi, apzaļumošanu, kultūrvēsturiskos objektus un uzņēmumus. Pēc izpētes skolēni izveidoja
infografiku par ielu.
Projektu nedēļā 6. klase ar prezentācijas programmas palīdzību izveidoja
virtuālu Varakļānu karti, kurā norādītas
nozīmīgāko pilsētas objektu atrašanās
vietas.
Uzklikšķinot uz norādes, atveras
lapa ar sīkāku informāciju latviešu un angļu valodās.
Pirms projektu nedēļas Varakļānu
vidusskolas skolēni izstrādāja anketu Varakļānu novada iedzīvotājiem „Tādi mēs
esam”. Anketas aizpildīja gan paši skolēni, gan viņu vecāki un vecvecāki. Projektu nedēļas laikā vairākas klases strādāja

pie aptaujas rezultātu apkopošanas un
attēlošanas diagrammās. Pavisam aptaujāti tika 179 vīrieši un 113 sievietes sešās
vecuma grupās.
Daži fakti:
10 – 15 gadu vecuma grupā mīļākā
krāsa ir melna un zila;
16 – 24 gadu vecuma grupā visvairāk lieto Facebook un Instagram sociālos
tīklus;
25– 35 gadu vecuma grupā mīļākais
ēdiens ir kartupeļu pankūkas un saldējums;
36 – 50 gadu vecuma grupā visiecienītākais pasākums ir pilsētas svētki;
51 – 65 vecuma grupā internetā ziņas lasa defi.lv un tvnet.lv portālos;
65+ vecuma grupā populārākie TV
raidījumi ir Panorāma un Ziņas.
Pilnīgi visas vecuma grupas domā,
ka Varakļānos vajadzētu atvērt kafejnīcu.
Ilze Strode
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Kalpaka kauss – 2018

9. klases jaunsargu komanda.
Otrajā martā Degumniekos notika tradicionālais „Kalpaka kauss – 2018”, kurā
piedalījās Varakļānu vidusskolas 9. klases jaunsargi un ieguva 2. vietu Latviskajā dzīvessziņā. Pārvarēta arī smaga cīņa militārajā stafetē. Augsim Latvijai!

Volejbols

Madonas novada atklātajā čempionātā volejbolā sievietām Varakļānu komanda izcīnīja 3. vietu. Apsveicam!

Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2. kārta
7. martā Madonā notika Vidzemes
novada skatuves runas konkursa 2. kārta, kurā piedalījās arī jaunie mākslinieki no Varakļānu vidusskolas. 1. klases
skolnieks Edmunds Āboliņš konkursā
izcīnīja I pakāpes diplomu, 4. klases
skolēniem Gustavam Naglim un Laurai
Kassalietei, kā arī 8. klases skolniecei
Deinai Svilānei – II pakāpes diplomi. Apsveicam!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Kas jauns „Sprīdītī”?
„Sprīdītī” joprojām ikdienas darbi
mijas ar svētku priekiem, sportiskām aktivitātēm, spēlēm un rotaļām, rotaļnodarbībām.
Mazs ieskats, ko esam paveikuši
aizvadītajā mēnesī un turpinām darīt un
darboties.

Rotaļnodarbībā

Varakļānu PII „Sprīdītis” 3 g. – 4 g.
grupas „Pīlādzītis” bērni tēmas „Lieli un
mazi darbi” ietvaros nodarbību aizvadīja
darbojoties praktiski. Šoreiz bērni iejutās
pavāru profesijas lomās. Izvirzītais mērķis
nodarbībā tika sasniegts – bērni attīstīja
prasmi darboties ar galda piederumiem,
bērniem tika veidota pozitīva attieksme
pret gatavošanu, sadarbību bērnu starpā,
tika veidotas un nostprinātas zināšanas
par augļu izmantošanu uzturā un kāpēc
tieši ziemas laikā ir svarīgi lietot augļus.
Kā arī bērni nostiprināja augļu nosaukumu iegaumēšanu. Kopīga darba rezultàtà
tapa augļu salāti.
Bērni bija gandarīti par paveikto, arī
skolotājas gandarītas, jo katrs darbiņš ko
daram kopā ir domāts bērnu izaugsmei,
bērnu zināšanu pilnveidošanai. Nodarbības beigās cienājāmies ar gardajiem
augļu salātiem.
Skolotāja Daiga

„Sprīdītī” topā puzles
likšana!

Puzles likšana aizrauj cilvēkus ikvienā vecumā. Protams, tā ir neatņemama
lieta arī pirmsskolā.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” grupas „Ābolītis” bērni
četru mēnešu garumā aktīvi piekopa šo
nodarbošanos. Sākumā tās bija 100 gabaliņu puzles, pēc tam 500 un pat 1000
gabaliņu puzles. Ar lielu prieku un aizrautību tika salikti vairāk kā 30 dažādi attēli,
kurus nelielā izstādē varēja aplūkot visi
iestādes bērni un vecāki.
Psihologi uzskata, ka puzles ir ļoti
laba spēle bērna attīstības veicināšanai,

jo tā nav agresīva, uzlabo smadzeņu darbību, veicina radošo un attīsta loģisko domāšanu, uzlabo atmiņu. Puzles likšana noņem stresu un izkliedē negatīvās emocijas. Kā
arī palīdzēs vecākiem laikus pamanīt, ja bērnam radušās kādas grūtības, piemēram,
viņš slikti pazīst krāsas, neprot atšķirt izmērus, formas u.c. Un, protams, beigās gandarījums par paveikto. Puzļu likšana ir lieliska izklaide un nodarbošanās bērniem kopā ar
vecākiem! Tāpēc liekam malā TV pultis, datorspēles un mobilos tālruņus!
Skolotāja Mārīte

Varakļāniem – 90!

Tas jau skaidrs katram Varakļānu iedzīvotājam – februāris pilsētas svētku mēne-

sis.
Pilsētai dzimšanas diena! Šogad – 90! Kā sveic dzimšanas dienā – ar puķēm, torti,
dāvanām. Mūsu bērni pilsētas svētkos dāvanā sagatavoja kopdarbus – lielas zīmētas,
līmētas bildes, kuras izlikām par prieku sev un vecākiem, kā arī bērnudārza viesiem
izstādē, pēc tam šos apsveikumus izvietojām domes ēkā, lai tiek prieks visiem pilsētas
iedzīvotājiem – tos var skatīt vēl tagad.
Vēl apsveikumā sagatavojām svētku rītu!
Pilsētai veltīti svētki ir īpaši tad, ja ciemos atnāk pilsētas simbols Lapsa un iestādes
simbols Sprīdītis, bērni skatās pašu uzņemtu filmu par Varakļāniem un sniedz draugiem svētku koncertu.
Koncertā tika izpildītas R. Paula dziesmas, bērni dziedāja no sirds, jo sveica taču
dzimto pilsētu svētkos. Pasākuma turpinājumā sekoja viktorīna „Ko tu zini par VARAKĻĀNIEM?”. Bērni un skolotājas zināja atbildes uz visiem Sprīdīša uzdotajiem jautāju-
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Bibliotēkas
apmeklējums

miem par pilsētu, bet jautājumi bija pat āķīgi.
Pēc koncerta un viktorīnas bērni gāja rotaļā par Varakļānu tiltu un tad notika pārsteigums, zālē tika ienests svētku kliņģeris „90”, bērni vēlēja daudz laimes Varakļāniem, fonā skanot E. Spridzāna dziesmai „Varakļānu himna”. Tālāk dejas, fotomirkļi,
mielasts – DAUDZ LAIMES VARAKĻĀNI!
Metodiķe Aija

Starpnovadu sadarbība!
„Latvijai 100”, jeb „Latvijas valsts
simtgade” – gads, kad svin, sumina, piemin Latviju, ne tikai lieli, bet mazi arī!
Mēs „Sprīdītī” daudz laika veltam
Latvijas 100–gades sumināšanai.
Pilnveidojam savas zināšanas par
Latvijas gadskārtu svētkiem, tos izdziedam un idejojam, skaitam dzejoļos un zīmējam zīmējumus,
atpzīstam ievērojamas personības Latvijā, dzimtajā pilsētā,
pilnveidojam prasmi orientēties
Latvijas kartē, atpazīt Latvijas
simbolus un vēl, un vēl... to visu
darot nodarbībās, rotaļās, svētkos, pastaigās.
Mūsu PII „Sprīdītim” ir izveidojusies sadarbība ar kaimiņu
novadu pirmsskolas izglītības
grupām, tāpēc 16. februārī tikām aicināti uz Riebiņu novada
Galēnu pamatskolu, lai tiktos ar Riebiņu,
Radapoles, Viļānu, Rušonas, Dekšāru un
Galēnu PII sagatavošanas grupas bērniem konkursā „Kāpēcīši”, kas veltīts Latvijas 100–gadei.
Varakļānu komanda „Mazie sprīdīši”
(nosaukumu izdomāja bērni) no grupas
„Ābolītis” ar ļoti lielu interesi gatavojās
šim konkursam, un ar tik pat lielu atbildību par savām uzkrātajām zināšanām
piedalījās konkursā. Cīņa starp komandām bij spraiga, jo visas komandas bija
ļoti zinošas par Latviju. Gatavojoties konkursam, bērni iepazina Latvijas dziedātājus, rakstniekus, nostiprināja zināšanas

par ārstniecības
augiem,
pilsētām, dzīvniekiem,
upēm un ezeriem,
simboliem,
un
dzīvniekiem utt.
Komandā piedalījās 5 paši erudītākie grupas bērni
– Luīze (komandas kapteine), Evelīna, Jēkabs, Matīss,
Rihards. Līdzi brauca arī līdzjutēju pulks,
kas ne tikai atbalstīja konkursantus, bet
arī sveica klātesošos ar skanīgu dziesmu.
Varakļānu bērni bija ģērbušies tērpos ar
„Sprīdīša” simboliku un līdzpaņēmuši
„Sprīdīša” lielo un mazos karodziņus.
Saņemot diplomus un mazas piemiņas lietas, jutāmies gandarīti par savu ieguldīto darbu! Par to, ka bērni ir tik zinoši,
jāpateicas skolotājām Olitai un Mārītei!
Paldies par ieguldīto darbu! Bet tas jau
atmaksājas, bērni kļuvuši vēl zinošāki,
gatavi strādāt komandā!
Skolotāja Līva

Šogad Varakļānu pilsētai paliek 90
gadu. Pirmskolas vecuma bērniem, lai
godinātu savu pilsētu jubilejā, svarīgi to
iepazīt. Kad pilsētas nozīmīgākie objekti
apskatīti, tuvākās pieejamās grāmatas
bija izstudētas, grupa “Ābolītis”devās ko
jaunu uzzināt uz bibliotēku.
Bibliotēkā bērni ar interesi pētīja vecas pilsētas fotogrāfijas, mēģinot atpazīt,
kas tās ir par vietām mūsdienās.
Bibiliotekāre bērniem uzdeva jautājumus par pilsētu, uz kuriem pareizi atbildot, varēja saņemt dāvaniņas. Lielu interesi bērnos izraisīja pilsētas fotogrāfijas
salikšana no vairākiem tās gabaliņiem.
Liels paldies bibliotekārei par viesmīlīgo bērnu uzņemšanu.
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ĻOVĀNI – 2018

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2018./2019. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina
vecākus pieteikt bērnus
1. klasē
2018./2019. mācību gadam.
Vecākiem, piesakot
bērnu, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments un
jāiesniedz:
• direktoram adresēts iesniegums
(veidlapa skolas kancelejā);
• bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
Trasē Roberts Leišs.
Veiklības brauciena sacensības uz
Ļovānu dīķa ledus allaž tiek gaidītas, taču
mūsu ziemas apstākļi ir tādi, ka trīs gadus
šīs sacensības nebija iespējams noorganizēt. Šogad laika apstākļi bija labvēlīgi,
ledus pietiekoši biezs, un adrenalīna cienītāji 4. martā izgāja uz starta.
Pavisam sacensībās piedalījās 69
dalībnieki. Sporta automašīnu klasē 1.
vietu izcīnīja Didzis Vāvers, 2. vieta – Jānim Bērziņam, 3. vieta – Intim Bērziņam.
Sporta moto tehnikas klasē 1. vieta
– Robertam Leišam, 2. vieta – Valteram
Brokam, 3. vieta – Kārlim Andrejevam.
Sporta moto tehnikas klasē jauniešiem 1. vieta – Ivaram Mediniekam, 2.
vieta – Ivaram Ločmelim, 3. vieta – Jānim
Gruzniņam.
Automašīnām ar priekšas piedziņu 1.
vieta – Aivaram Bajāram, 2. vieta – Aigaram Bajāram, 3. vieta – Jurim Titovam.
Automašīnām ar aizmugures (klasisko) piedziņu 1. vieta – Edgaram Erelam,
2. vieta – Dāvim Brokam, 3. vieta – Vairim
Reinholdam.
Veiklības braucienā dāmu konkurencē uzvarēja Samanta Strode.
Veiklības braucienā automašīnām
ar Quatro (4x4) piedziņu 1. vietu izcīnīja
Ojārs Ošans, 2. vietu – Didzis Vāvers, 3.
vietu – Jānis Spūlis.
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai, Latvijas Zemessardzei, tiesnešiem
par neatsveramo palīdzību sacensību organizēšanā. Paldies tām iestādēm, kuras
palīdzēja ar balvu fonda nodrošināšanu:
SIA „JILLS”, „V55”, „Manta”, SIA „Meļņi”,
SIA „Kamil Pluss”, „Liepas AP”, „Krāces”,
„VAKS”, „Latgales granulas”, „Siltumtehnika”, z/s „Radagaiss”, motociklistu
apvienībai „V55”, „Incercars Rēzeknes
filiālei”.
Uz tikšanos nākošgad!
Austris Kokars

• pirmskolas izglītības iestādes
izdotas izziņas kopiju par bērna
obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi;
• bērna medicīnisko karti (veidlapa
Nr.026/u).
Dokumentu pieņemšana: Līdz 2018.
gada 1. augustam skolas kancelejā
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Informācija pa tālruni 64807086.

2018. gada
kapusvētki
Varakļānu draudzes
kapos

Samanta Strode.

2. jūnijā DEKŠĀRU kapos plkst.
14:00
ELEONORAS – IKAUNĪKU kapos
plkst. 15:30
14. jūlijā L. STRODU kapos plkst.
14:00
21. jūlijā SĪĻUKALNA kapos plkst.
14:00
28. jūlijā ĻODĀNU kapos plkst.
13:00
ASNĪNES kapos plkst. 14:30
4. augustā ŠĶĒĻU kapos plkst.
14:00
KLUŠU kapos plkst. 15:30
11. augustā sv. Mise VARAKĻĀNU
katoļu baznīcā plkst. 13:30
plkst. 15:00 aizlūgums par
mirušajiem kapos
25. augustā SILA kapos plkst.
14:00
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Stirnienes tautas
namā
Martā un aprīlī darbdienās no 99.00
00
līdz 15.00 aplūkojama metālmākslinieka,
LMA profesora Jura Gagaiņa piemiņas izstāde. Sestdienās un svētdienās, iepriekš
vienojoties pa tel. 29678002
Sestdien, 17. martā, 15.00 piemiņas pasākums „Novadniekam priesterim
Aloizijam Brokam 120”. Piedalās bērnu
ansamblis, garīgās mūzikas koris „Reversium”, Krustpils novada pašdarbnieki
Tikai sestdien, 17. martā, no 14.
līdz 18.00 prof. Jura Gagaiņa veidoto rotaslietu izstāde
Svētdien, 18. martā, 15.00 „Jezupa
dīnas teijāteri” ar apkaimes amatierteātriem un folkloras ansambļiem
Svētdien, 25. martā, 14.30 ziedu
nolikšana pie represēto piemiņas akmens
pie Stirnienes stacijas

STĒRNĪNES DRAUDZĒ

SIA „JILLS” PĀRTIKAS veikala kolektīvs
sveic pircējus LIELDIENĀS!
Esiet laipni aicināti iepirkties mūsu veikalā
30. – 31.martā 15.00 eiro vērtībā un saņemt
dāvanu no sadarbības partneriem!
Lieldienās šūpoties,
Lieldienās priecāties;
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

Veikals „LaTs”, Varakļāni,
1. Maija laukumā 3

Lyugums Klusajā nedeļā sīvītem
apmeklēt dīvnomu ar golvassagom
18. marts 13.00 Gavēņa V svātdīnas
sv. Mise
19. marts 13.00 sv. Jezupa dīnas sv.
Mise
20. marts 11.00 sv. Mise pansionātā
25. marts 13.00 Pyupūlsvātdīnas sv.
Mise
29. marts 16.00 Lelōs Catūrtdīnas
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
30. marts Lelō Pīktdīna
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
31. marts Lelōs Sastdīnas dīvkolpōjums
11.30 Krystaceļš, Ryugtōs sōpes
13.00 dīvkolpōjums, svētej guni, yudini,
Lēldiņu ēdīņus
1. aprelī 7.00 Leldīnu procesija un
dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu ēdīņus
8. aprelī 13.00 Dīva Žālsirdeibas
svātdīnas sv. Mise
15. aprelī 13.00 sv. Mise
22. aprelī 13.00 sv. Mise un procesija,
sv. Jura atlaidas, svēteiba šoferim un
vysa veida transportleidzekļim
29. aprelī 13.00 sv. Mise
Lyudzu aicinojit prīsteri pi slimnīkim
un godūs vacajim, kuri navar apmeklēt
bazneicu un pījimt svātūs Sakramentus,
kai ari laiceigi apmeklejit Gavēņa
grāksyudzi un naalīcit uz pēdējū Gavēņa
nedeļu un svātku dīnom.
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis, 28277839.

14

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada marts

Pavasara gaidās Varakļānu pagastā

„Kopkoris Stirnienē”. Naura Lazdas foto
Dzimtais novads, tevim pāri vēja šalkas mūžam trauc,
Ziedi pušķo tavu āri, sniegputenis pārslas jauc. (..)
Tik pie zemes tuvāk glausties, kalpot druvām mūžīgām –
Nepārtauc kur vēji lauzties pāri dzimtam novadam.
/Leons Zalāns/
Stirnienē, 27.03.1942
Vēl dabā tāda stīvēšanās – vai ziemas mirdzošais kažoks ņems virsroku,
vai tomēr pavasaris izmetīsies draiskā
krekliņā, vai sniega vērpeles ar ziemeļa
auriem cirtīsies vaigā, jebšu nespēsim
pretoties saules siltajam glāsmainumam.
Vēl pumpuri čabinās, apdomīgi ietuntuļojušies, bet kaķi, baltām krūtežām izslējuši
strīpotās astes, jau gatavojas romantisku
serenāžu naktīm. Gaisā jaušams vēl tāls,
bet neizbēgami šurp nākošais pavasara
brīnums.
Ar domām par jauniem darbiem, februāra noslēgumā uz uzņēmuma „Aloja
Starkelsen” rīkoto semināru Stirnienes
tautas namā kuplā skaitā pulcējās Latgales novada bioloģisko zemnieku saimniecību cietes kartupeļu audzētāji. Paldies
par iniciatīvu Ritai Vigulei ar ģimeni!
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai 100” ietvaros apstiprināts Stirnienes TN projekts „Mirdzi
Stirniene Latvijas zvaigznājā!”, ar kura atbalstu š.g. 31. augustā Stirnienes baznīcā izskanēs Valsts Akadēmiskā kora koncerts Māra Sirmā vadībā – veltīts Latvijas
Simtgadei un godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. jubilejai.
2018. gada martā Varakļānu pagasts
īpaši lepojas ar savu izcilo novadnieku –
priesteri Dr. Aloiziju Broku (1898–1943).
Pie dzimtajām Silinīku mājām vēl aug varens simtu divdesmit gadus vecs ozols,
ko tur iestādīja Aloizija tēvs dēla piedzimšanas pavasarī. Ģimenē tēvs bija
stingrs, mazrunīgs, liela auguma spēcīgs
vīrs, stipra sieva bija māte, kura mira
vēl samērā jauna, uzauga arī māsa. Par
bērnību, piederīgajiem un saviem piedzī-

vojumiem priesteris nav
stāstījis, taču jokodamies
reiz teicis, ka uzaudzis
vectēva uzraudzībā, kas
viņam iemācījis divas labas lietas – pīpēt un lasīt
grāmatā. Aloizijs Broks, arī būdams aizņemts darbos Aglonā, nekad nav aizmirsis tēva mājas, vasarās turp braucis uz
brīdi atpūsties, un mūsu vidū vēl ir viņa
radu bērni, kuri šajās reizēs cienāti ar gardām konfektēm un, putekļiem griežoties
pār lauku ceļu, vizināti spožajā priestera
limuzīnā pa Silinīku sādžu.
Aloizijam Brokam bija doti gan tikai
46 šīs zemes dzīves gadi – piepildīti ar
lūgšanām un nerimstošu darbu savai tautai, bez liekiem skaļiem vārdiem, bet ar
patiesiem centieniem, ka mūsu dzimtenei
ir jāaug līdz Vakareiropas kultūras līmenim. Apveltīts ar izcilu prātu un milzīgām
darbaspējām, priesteris A. Broks dzīves
laikā darbojās kā garīgajā, tā arī laicīgajā
sfērā – paralēli priestera darbam vadīja
Aglonas ģimnāzijas celtniecību, svarīgu
tautsaimniecības objektu būvi Aglonas
pagastā, bija divu ģimnāziju direktors un
pedagogs, valodnieks un literāts, taču
lielākais monuments ir Jaunās Derības
tulkojums labā latgaliešu valodā, ko Baznīca izmanto līdz pat šim laikam. Viņa cilvēcība un tuvākmīlestība, iestāšanās par
vājajiem un neaizsargātajiem (bērniem,
personām ar psihiskām saslimšanām, ebreju tautības līdzcilvēkiem) baigajos juku
un kara gados izsauca atsevišķu personu
naidu un apsūdzības, tālāk apcietinājumu, mocekļa nāvi un nezināmu kapavietu tālu no Latvijas. Varakļānu pagasta Sila
kapos slejas bīskapa Kazimira Duļbinska
1988. gadā iesvētītais piemineklis ar sauju zemes no koncentrācijas nometnes.
Lai arī piemiņas akmens tautā ir saukts
par „Lauzto priesteri”, Aloizija Broka gara
mantojums ir nesalauztas ticības un pa-

tiesas tuvākmīlestības piemērs.
1. martā Aglonas novadā Aloizijam
Brokam veltītajos pasākumos piedalījās
garīgās mūzikas koris „Reversium”, diriģents Jānis Gruduls, kā arī solisti Gunta
Greisle un Ainārs Kiserovskis, koncertmeistare Agnija Strūberga – izstādē un
piemiņas pēcpusdienā Aglonas bibliotēkā un Aglonas bazilikā.
Stirnienes tautas namā marts iesācies
ar koncertu „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”,
kurā piedalījās Aglonas bazilikas jauktais
koris „Assumpta”, diriģente Ieva Lazdāne,
kormeistare Inga Agloniete, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča, Aglonas bazilikas
Kora skolas 4. – 9. kl. koris Sanitas Bernānes un Irēnas Ļeonovas vadībā, kā arī
Stirnienes TN garīgās mūzikas koris „Reversium”, diriģents Jānis Gruduls un koncertmeistare Agnija Strūberga.
Pēc laba ieraduma uz kopīgu psalmu
dziedāšanu par savējiem un svešajiem
pulcējās apkaimes ļaudis.
Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkursā Cēsīs mūsu soliste Gunta Greisle
ieguva 2. vietu, pedagoģe Ingrīda Balode.
Sestdien, 17. martā, 15.00 aicinām
uz tikšanos Aloizija Broka piemiņas pasākumā un svētdien – 18. martā, 15.00
tradicionālajā „Jezupa dīnas teijāterī” – ar
apkaimes amatierteātru, dziedošo vīru un
folkloras kopu piedalīšanos.
Tāpat apskatāma metālmākslinieka,
profesora Jura Gagaiņa piemiņas izstāde, un tikai sestdien, 17. martā, no 14.00
līdz 18.00 būs aplūkojamas viņa veidotās
rotaslietas, par to sirsnīgs paldies dzīvesbiedrei Teklai Gagainei.
25. martā 14.30 ar klusuma brīdi un
noliekot ziedus godināsim visus komunistiskā terora upurus pie Stirnienes stacijas
piemiņas akmens.
Mierpilnu Kluso laiku un saulainas
pavasara jausmas vēlot, Ieva Zepa
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Sirsnīgs sveiciens!
8. marts – Starptautiskā sieviešu
diena! Visā pasaulē dažādi svinēta un
atzīmēta. Mums tā asiocējas ar satrauktu
vīriešu steigu uz ziedu veikalu, smaidiem,
apsveikumiem, labestību, patīkamām
emocijām.
Tā uzskata arī SIA „Kamil Pluss” Būvmateriālu veikala pārdevēja Ināra Bikovska: – Tā ir viena no pavasara skaistākajām dienām! Apsveic kolēģi, arī pircēji.
Visu dienu gaisā virmo smaidi, prieks, ir
tāda sajūta, ka katrs dāvā otram gabaliņu
laimes.
Ināra Būvmateriālu veikalā strādā
jau 10 gadus, pirms tam viņai ar šo jomu
neesot bijis nekādas saistības. Bijis jāiemācās viss par krāsām, skrūvēm, naglām
u.t.t. Tagad Ināra ir zinoša šajās jomās,
īsts eksperts. Lai maksimāli varētu palīdzēt pircējiem, nepieciešama komunikācija, uzzinot viņu vēlmes, vieglāk var
ieteikt labāko un efektīvāko. Ināra priecājas, ka strādā draudzīgā kolektīvā, kur
viens otram ir palīgs un atbalsts. Arī pircēji ir ļoti jauki – atsaucīgi, pretimnākoši,
labprāt uzklausa padomus un viedokļus.
Būvmateriālu veikalā var iegādāties
praktiski visu dažāda veida remontiem un
celtniecībai, ja kaut kā trūkst, iespējams

Piedošana
Pr. Juris Zarāns, Dr. Iur. Can.

/turpinājums no uzrunas Stirnienes baznīcā
10.02.2017.,
vokālā ansambļa „Dižbrāļi” Latvijas Simtgadei
veltītajā koncertā „Par tevi, Latvija, lūdzamies,
dziedot”/

Šodien mēs varam mācīties no bīskapa Boļeslava Sloskāna, kā risināt savstarpējas domstarpības, vadoties pēc
mīlestības principa. Tas nozīmē, pret otru
cilvēku izturēties ar labvēlīgu, sirsnīgu attieksmi, runāt ar otru cilvēku kā ar cilvēku,
kurš mums ir jāmīl tāds, kāds viņš ir, pat
ja mūsu viedokļi ir savstarpēji atšķirīgi. Un
tikai šādā gaisotnē ir iespējams iet kopā
patiesības meklēšanas ceļu, kas rada iespēju ieklausīties otra cilvēka argumentos.
Tolerances princips, kas šodien ir viena no
atvērtas un demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām, nenozīmē vienaldzību, kas
izslēdz patiesības jautājumu. Tad arī pazūd tolerance. B. Sloskāns mums palīdz
saprast, ka patiesa tolerance ir mīlestības
tolerance, kas respektē otra cilvēka brīvo gribu, kas jūtas pret to atbildīga un tai
tuva. Brīvo gribu, kurā var dalīties ar savu
pārliecību un vērtībām, neizslēdzot savstarpēju bagātināšanu un iespēju kritiskā
gaismā runāt par pareizo un nepareizo.
Pat ja no Sloskāna mutes nebija dzir-

pasūtīt, preces iespējams aizvest uz norādīto vietu, veikala darbinieki sadarbojas
ar meistariem.
Brīvajā laikā Ināra nodarbojas ar
jogu, dzied sieviešu korī, taču lielākā viņas bagātība ir labsirdība, atsaucība, vēlme palīdzēt citiem. Ar jauku smaidu viņa

sveic ikvienu veikala pircēju, ieklausās
viņu vajadzībās un no visas sirds cenšas
palīdzēt.
Sirsnīgs sveiciens Sieviešu dienā,
Ināriņ!

dēts vārds pret kādu vajātāju, viņam patiesības jautājums bija ārkārtīgi svarīgs.
Piemēram, Sloskānam bija aizdomas, ka
pāvests Jānis XXIII, pieņemot Hruščova
radus Vatikānā, varētu aizmirst ticīgo likteni Padomju Savienībā, tāpēc viņš nosūtīja sīku 20 lpp. garu vēstuli, kurā īpaši
aprakstīja kristiešu vajāšanas Padomju
Savienībā un Latvijas situāciju 60. gados.
B. Sloskāns saprata, ka pats piedzīvo to,
ka komunisms ir ideoloģija, kas cilvēkam
melo par viņa īsto likteni un mēģina risināt sabiedrības problēmas no nepareizā
redzespunkta. Viņš uzsvēra, ka ar viltu
komunisti mēģina iestāstīt cilvēkiem patiesību (pravdu), kas īstenībā neatbilst realitātei un lietas būtībai.
Jau Senās Grieķijas filozofs Aristotelis saprata, ka nevar ievest taisnīgu sabiedrību, ja nav draudzības. Tāpat arī no
citiem filozofiem varam mācīties patiesības vērtību. Sokrāts pretojās sofistiem,
kuri apgalvoja, ka patiesības jautājums ir
tīri subjektīvs, un mira, palikdams uzticīgs
patiesībai. No Jēzus varam mācīties, ka
patiesība dara brīvus. Visiem, kuri alkst
pēc saskaņas, vienotības, identitātes un
atvērtības, bīskapa Sloskāna vēstījums
atskanēs mīli bez izņēmuma. Meklē patiesību. Totalitārisms ienīst patiesību, izvēlas
ideoloģiju, darbojas ar puspatiesībām, aptumšo cilvēka prātus, lai ar viņiem ir vieglāk manipulēt. Pagātnes totalitārismi, ko

Latvija piedzīvoja, gan fašisms, gan komunisms, bija balstīti uz nepatiesību un tieši
tāpēc noveda pie brīvības zaudēšanas.
„Jūs neesat brīvi,” teica Sloskāns saviem
mocītajiem. Arī šodien mēs redzam dažādas nebrīves pazīmes un esam spiesti palikt nomodā patērētāju sabiedrības tīklos,
kas mums nemanot atņem iekšējo brīvību.
Totalitārisms nemīl otru, bet to nomāc, ievaino, nospiež, samierinās ar meliem un
atņem brīvību.
Noslēdzot šīs pārdomas, noteikti jāpiemin B. Sloskāna garīguma un cilvēciskuma avots, kas ir Dievs. Mīlestības Dievs,
kas sevi atklāj Kristū. Tikai pateicoties
Viņam, B. Sloskāns nesalūza izsūtījumā,
palika uzticīgs savai misijai līdz mūža beigām, būdams tālu no sava ganāmpulka,
jaunajos Rietumu sabiedrības apstākļos.
Dievs, ko bīskaps Sloskāns pielūdza, bija
žēlsirdīgais mīlestības Dievs, kas piedod.
Un viņš nemitējās to sludināt ne tikai ar
vārdiem, bet vispirms ar visu savu dzīvi
Solovkos, Sibīrijā, Latvijā, trimdā. Krustā piesistais Jēzus, atdodot savu dzīvību
par pasauli, iedvesmoja un deva spēku B.
Sloskānam upurēt savu dzīvi par saviem
brāļiem (Hostia pro fratribus), piedodot
tiem, kuri viņam darīja pāri, lūdzoties par
viņiem un neiekrītot naidīgā varmācības
apburtajā lokā. B. Sloskāns no cietuma
raksta – Kas mīl piedot un lūdz piedošanu,
kas meklē saprast otru, meklē patiesību.

Aina Jaunzeme, foto Māris Kančs
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Tie ir Tavi visskaistākie gadi,
domas cerību dārzos kad mīt.
Tici veiksmei,
tad laimes putnu ļaus
Tev liktenis sagūstīt.

Sirsnīgi sveicam Neliju Dokāni
nozīmīgā dzīves jubilejā!
Kaimiņi Jaunatnes ielā

Kur gan paliek mūsu darbi?
Vai tie dzīvo gadiem līdzi?
Gadi aiziet tā kā dienas,
Iztek laiks, un beidzas dzīve,
Šaura raucas pati telpa –
Tikai mūsu labie darbi
Paliek dzīvot otru dzīvi.
Lai klusie atvadu vārdi un mūsu
līdzjūtība palīdz pārvarēt zaudējuma
sāpes STAŅISLAVAS POČES
tuviniekiem, atvadoties no darbīgās,
sirsnīgās mammas un vecmāmuļas.
Pensionāru biedrības „Pīlādzītis”
kolektīvs

Murmastienes KC
piedāvā iznomāt zāli:
• Saviesīgiem pasākumiem līdz
100 cilvēkiem
• Konferencēm, semināriem,
lekcijām līdz 180 cilvēkiem

Uzziņas pa tālruni 27790027

Precizējums
Varakļānu „Dzīviokļu komunālais uzņēmums”
SIA atvainojas par kļūdaino informāciju
laikraksta februāra numurā.
Ūdensskaitītāju rādījumu ziņas jāiesniedz:
udensskaititaji@varaklani.lv

PAZIŅOJUMS
Šīāg. 31. martā no plkst 9.00 līdz
12.00 garāžu īpašniekiem MELIORATORS Miera ielā 2 norēķināties par
izlietoto elektroenerģiju. Nenorēķināšanas gadījumā tiks neatgriezeniski
pārtraukta el. enerģijas padeve.
J. Siliņš. Tel 26424078.
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīšu iztecētu,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Patiesa līdzjutība piederīgajiem,
mūsu biedreni HELĒNU PASTARI
pavadot kapu kalniņā.
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”
kolektīvs

Vēl tikko biji te – ar vārdiem, darbiem
balsts,
Lai dzīves ābeļdārzs plaukst, zied un
nenosalst.
Vēl tikko biji te, nu klusums pretī
brien,
Un sirdī tukšumu ar saltiem pirkstiem
sien.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem un draugiem,
no STAŅISLAVAS POČES
uz mūžu atvadoties.
Murmastienes biedrība „Dzērvenītes”

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur darbiem un bērniem būs
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)
Sakām ardievas un skumstam,
mūžības ceļā pavadot biedrības
„PAP” vadītāju STAŅISLAVU POČI.
Patiesa līdzjutība biedrībai un
tuviniekiem.
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”
kolektīvs
Sirdij visgrūtāk, kad baltas smiltis
Tumšā kapā uz zārka krīt,
Jo mēs zinām – tas atvadu brīdis Nebij tāds vakar un nebūs vairs rīt.
Atkal nāks vasara, pīpenes ziedēs,
Bites ābeļu pazarēs dūks...
Tavas domas šalks baltajos bērzos,
Tavas nopūtas mežrozēs degs,
Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.
(Naula Dzirkale)
Mūsu sirdis sažņaudzas sāpēs,
bezgala grūti noticēt STAŅISLAVAS
POČES pēkšņajai aiziešanai...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.
Biedrības „PAP” kolektīvs

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
(P. Priede)
Šajā skumju pilnajā laikā, kad
jāatvadās no tuva, mīļa cilvēka
ALBERTA SALENIEKA, domās esam
kopā ar viņa tuviniekiem un izsakām
patiesu līdzjūtību, šķiroties no vīra,
tēva, vectētiņa.
Bijušie klasesbiedri Varakļānu
vidusskolā
Neaizaugs
manas vecāsmātes soļi,
vecāsmātes taka
Uz to veldzējošo,
uz to vienīgo aku.
(J .More)
Mūsu klusa līdzjūtība IVO PIZIČAM,
vecmāmuļu kapu kalniņā pavadot.
12. klases kolektīvs un audzinātāja
...Vairs tikšanās gaišuma nebūs.
Ir atdots un paņemts viss...
Jo īsas ir ziemeļu vasaras
Piejūras madaru pļavās...
(Ā. Elksne)
Izsakām patiesu līdzjūtību
GUNTARAM,
VALTERAM, IMANTAM un ARTURAM,
pavadot māmiņu STAŅISLAVU
pēdējā gaitā.
Biedrība SK „Magnolija”

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

T. 26909999

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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