NEATKARĪGS
VARAKĻĀNU
NOVADA
LAIKRAKSTS

2018. gada SEPTEMBRIS, Nr. 8 (287)

VIDZEMES STĀSTI 2018
SIA „MEĻŅI - 3”
Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs ik gadu izvirza un popularizē novada uzņēmumus,
kuri metuši izaicinājumus, strādājuši pie
sarežģītiem un laikietilpīgiem projektiem,
izmēģinājuši ko jaunu un atšķirīgu. 26
stāsti par gudru saimniekošanu savā
zemē, kuras pamatā nav vien peļņas
gūšana, bet uzņēmuma attīstība, un nākotnes plāni tiek kaldināti pārdomāti un
saskaņā ar apkārt notiekošo.
No Varakļānu novada šogad izvirzīts
SIA „Meļņi-3”.
Varakļānu ģerbonī attēlotā lapsa simbolizē novadnieku gudrību, kas manāma
gan agrāko Varakļānu muižas pils saimnieku Borhu dzimtā, gan tagadējo varakļāniešu attapībā un mērķtiecībā.
Pirms 25 gadiem brāļi Aigars un Valdis Meļņi atgriezās no ārzemēm ar mērķi
sākt savu biznesu. Pirmā iecere bija saistīta ar lauksaimniecību, taču brāļi saprata,
ka ferma un pilsēta ir grūti savienojamas
lietas. Vēlāk viņi atskārta, ka labprāt pavada laiku, labojot mašīnas, un nonāca pie
domas, ka kūts vietā jābūvē darbnīca un
jādibina auto remonta uzņēmums.
Pirmie soļi tika sperti pašu spēkiem.
Vācijā brāļi bija iekrājuši nelielu starta kapitālu, ko investēt savā darbnīcā, Aigars
sākumā papildus strādājis arī algotu
darbu veikalā kā pārdevējs. Ar laiku autoserviss attīstījās un iemantoja vietējo
uzticību, klientu kļuva vairāk, un šobrīd
SIA „Meļņi-3” ir vadošais serviss pilsētā.
Uzņēmuma izaugsmes pamatā ir bijis
mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs, kā arī
spēja sekmīgi piesaistīt ES fondu finansējumu.
Ikdienas darbs lielākoties saistīts
ar automašīnu tehnisko apkopi, kā arī
smagās un lauksaimniecības tehnikas
remontu, tomēr iespēju robežās neatsaka nevienam, arī pensionāram, kurš lūdz
savest kārtībā velosipēdu, un varbūt pat
neprasot par to samaksu. Aigars atzīst,
ka tā nav īstena biznesmeņa domāšana,
taču to var norakstīt reklāmas izdevumos.
Mazā pilsētiņā visi viens otru pazīst, tāpēc
vietējais uzņēmējs nevar atļauties pieļaut
kļūdas.
Pašlaik SIA „Meļni -3” strādā 9 darbinieki, no kuriem daļa ir bijušie praktikanti.

SIA „Meļņi-3” kolektīvs.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs sveic SIA „Meļņi -3”
Vidzemnieku dārza svētkos atpūtas vietā „Ezernieki”.
Šiem jauniešiem iespējas pierādīt sevi
netiek liegtas, pat ja vēlāk viņu ceļi ved
citur.
Kas nepieciešams jaunajam uzņēmējam? „Uzņēmība, protams,” saka Aigars un Valdis. Būt uzņēmējam nav tas
pats, kas strādāt no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Var nākties palikt ilgāk, arī mājās domas

aizvien kavējas pie darba lietām. Bet tā
tas esot tikai pašā sākumā, ar laiku prioritātes sakārtojas, rodas sapratne, ka
nav jādzenas pēc katra eiro, bet jāvelta
laiks arī ģimenei. Pievilcīga ir arī doma,
ka kādreiz atvases varētu turpināt attīstīt
autoservisa biznesu.
turpinājums 3. lpp.
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VARAKĻĀNU
NOVADA DOMĒ
30.08.2018. Nr. 9
1. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu
novada pašvaldības amatu un mēnešalgu
sarakstos.
2. Par izmaiņām Varakļānu novada
pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā.
3. Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
4. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam „Eidīši”, Varakļānu
pagastā, Varakļānu novadā.
5. Par nekustamā īpašuma „V735” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „P84” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu.
7. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts”
zupas virtuves darbības atbalstam.
9. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
14. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
15. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu pašvaldības 2018. gada pārskata revīzijas veikšanai.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

Projekts „Dzīvo brīvi”
Varakļānu novada pašvaldība ir
uzsākusi īstenot projektu „Dzīvo brīvi”,
līg. Nr. 2-25/29. Projekts tiek īstenots
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējā summa
3497,05 euro.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot neformālās izglītības plānu un realizēt improvizācijas teātra pilotprojektu
Varakļānu novada jauniešu centrā.
Galvenās projekta aktivitātes: neformālās izglītības plāna izstrāde; regulāras nodarbības ar improvizācijas pasniedzēju, psihologa seminārs jauniešiem; mīma meistarklases; kustības un
deju meistarklases; fokusa un kontakta
meistarklases un projektam noslēdzoties improvizācijas izrādes rīkošana.
Šī projekta mērķauditorija ir Varakļānu novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas sevi attīstīt un izrauties
no mūsdienu uzliktajiem stereotipiem.
Aicinām jauniešus iesaistīties un
pieteikties projektā paredzētajām aktivitātēm. Sūtīt īsu motivējošu vēstuli līdz
20.09.2018. uz e-pastu l.patmalniece@
gmail.com kāpēc vēlas iesaistīties projektā un kā iegūtās zināšanas tiks izmantotas pēc projekta.
Tuvāka informācija par projekta aktivitātēm pie A. Ščuckas, tel. 27790015
vai Lienītes Patmalnieces – Kondratovičas tel. 26360131.
Projekta vadītāja Aija Ščucka

Projekts Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides
pieejamības uzlabošanai
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
draudze ir īstenojusi projektu „Varakļānu
Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”, projekta Nr. 17-05AL23-A019.2202-000009.
Projekta mērķis bija saglabāt Valsts
nozīmes arhitektūras pieminekli – Varakļānu Romas katoļu baznīcu un radīt
pievilcīgāku un pieejamāku vidi baznī-

cas apmeklētājiem. Projekta ietvaros
pie baznīcas ieejas durvīm ir uzstādīts
panduss – uzbrauktuve, tika veikta dūmvada un baznīcas rietumu puses kāpņu
remonts. Projekta attiecināmās izmaksas
13 960,57 euro, publiskais finansējums
12 564,51. Varakļānu novada pašvaldība
atbalstīja ar 10% līdzfinansējumu.
Darbus projekta ietvaros veica SIA
„Alberts GS”.

Sezonu atsāk
Varakļānu kultūras
nama kolektīvi
 Jaunajā sezonā darboties jau
sākušas līnijdeju grupas
„Četras debesspuses”
meitenes Anitas Sārnes vadībā.
Kolektīvs aicina pievienoties
jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiek otrdienās
plkst. 19.00
 Sezonu uzsācis ir arī
amatierteātris „Ūbeles”.
Režisore Daiga Ceipiniece
 Uz pirmo tikšanos gan esošos,
gan jaunus dalībniekus
19. septembrī aicina sieviešu
koris „Dzelvērte”. Diriģente
Vivita Skurule
 Oktobra sākumā darboties
atsāks Varakļānu vidējās
paaudzes deju kolektīvs.
Mēģinājumi pirmdienās un
trešdienās plkst.19.00. Aicināti
visi dejot gribētāji, īpaši pāri.
Vadītāja Mārīte Kanča
 Arī senioru deju kolektīvs
„Varavīksne” priecāsies par
katru jaunu dejotāju savās
rindās
 Mazie dejotāji kolektīvā
„Solītis” mēģinājumus atsāks
oktobra sākumā
 Jaunus dalībniekus savā pulkā
aicina Senioru deju grupa
Ainas Jaunzemes vadībā
 Sezonu turpinās arī Varakļānu
folkloras kopa. Vadītāja
Agnese Solozemniece
Ikviens, kas vēlas ļauties
izaicinājumam un atklāt sevī
kādu apslēptu talantu, mīļi
gaidīts!
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turpinājums no 1. lpp.
Aigars un Valdis ir savas pilsētiņas
patrioti, SIA „Meļni -3” atbalsta kultūras
un sporta pasākumus novadā. Nākošā
gada martā novada laikraksts „Varakļõnīts" svinēs 25 gadu pastāvēšanu, par
to lielā mērā jāpateicas Valdim, kurš,
mammas mudināts, vairāku dienu garumā izbrida tā laika birokrātijas džungļus
Rīgā, lai pierādītu, ka uzņēmums ir tiesīgs
izdot laikrakstu. Un tā 1994. gada martā
iznāca Varakļānu novada laikraksts „Varakļõnīts”!
SIA „Meļņi -3” darbnīcas.

13. Saeimas vēlēšanas –
6. oktobrī
Reizi četros gados, oktobra pirmajā
sestdienā, notiek kārtējās Saeimas vēlēšanas. Šā gada 6. oktobrī vēlēsim 13.
Saeimu. No 6. septembra darbu sācis
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis vēlētājiem par 13. Saeimas
vēlēšanām, uz kuru piezvanot, līdz vēlēšanām būs iespējams noskaidrot balsošanai ērtākā iecirkņa adresi un darba
laiku, kā arī uzdot citus jautājumus par
balsošanas kārtību.
CVK uzziņu tālruņa numurs ir
67049999 un darba laiks – darba dienās
no pulksten 8.00 līdz 20.00. Vēlēšanu
dienā un dienu pirms vēlēšanām tālrunis
strādās no pulksten 7.00 līdz 24.00.
Varakļānu novadā atrodas trīs
vēlēšanu iecirkņi:
1. Varakļānu kultūras nams – 1. Maija
laukumā 4, Varakļāni; Varakļānu
nov.;
2. Stirnienes tautas nams – „Stirnienes
muiža 2”, Varakļānu pag., Varakļānu
nov.;
3. Murmastienes kultūras centrs,
Jaunatnes ielā 14, Murmastiene,
Murmastienes pag., Varakļānu nov.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
Pirmdien,
1. oktobrī: no plkst.17.00 līdz 20.00
Otrdien,
2. oktobrī: no plkst. 8.00 līdz 11.00
Trešdien,
3. oktobrī: no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien,
4. oktobrī: no plkst. 9.00 – 12.00
Piektdien,
5. oktobrī: no plkst. 10.00 – 16.00

Šajā laikā balsošana Varakļānu iecirkņos nenotiek, vēlētāji vēlēšanu iecirkņos
var iepazīties ar kandidātu sarakstiem,
priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.
Saeimas vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, no
plkst. 7.00 līdz 20.00
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu
iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var
izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.
Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī,
no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien,
4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00
līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirkņi, kur var nodot balsi
glabāšanā, ir izveidoti pašvaldībās, kur ir
vismaz 7500 balsstiesīgo. Varakļāniem
tuvākie iecirkņi atrodas Madonā vai Rēzeknē. Tuvāka informācija www.cvk.lv
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā
vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas
pases, no 2018. gada 24. septembra līdz
2018. gada 5. oktobrim jāizņem vēlētāja
apliecība.
A. Ščucka,
Varakļānu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
tel. 27790015

APAVU DARBNĪCA VARAKĻĀNOS
ATRODAS LUBĀNAS IELĀ 4
Piedāvā pakalpojumus:
• apavu remonts,
• somu remonts,
• rāvējslēdžu iešūšana ādas, dermantīna
un auduma vējjakām,
• šujmašīnu remonts,
• datoru remonts,
• nažu un šķēru asināšana.
DARBA LAIKS
P 9.00 – 16.00
O –
T 9.00 – 16.00
C 9.00 – 16.00
P 9.00 – 16.00

Mob. T. 25951702

SVECĪŠU VAKARS
Varakļānu pagastā –
sestdien, 29. septembrī,

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

Murmastienes pagastā –
sestdien, 6. oktobrī,
pl. 15.00 Lielstrodu kapos
pl. 16.00 Trizelnieku kapos
pl. 17.00 Vecumnieku kapos
pl. 19.00 Cauņu kapos

Varakļānu pilsētas kapsētā –
sestdien, 13. oktobrī ,pl. 17.00
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
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Varakļānu pilsētai 90 gadi!
Svētki, smaids un smiekli uztur sabiedrībā labestību. Prasme priecāties par
to, kas mums jau ir, un tiekties pēc tā, kā
vēl nav, sekmējot to ar savu līdzdalību un
nepaģērot kategoriski, ka „mums vajag”.
Jo – kas tad dos, ja paši neradīsim?
Saulainā un siltā 10. augusta rītā
Varakļānu Romas katoļu baznīcā notika
aizlūgums par Varakļāniem un pilsētas
iedzīvotājiem ar kori „Reversium”.
Dienā jaunākos Varakļānu iedzīvotājus un viesus uz Varakļānu lapsas dzimenīti aicināja lapsas draugi, lai kopīgi
sagatavotos lapsiņas sagaidīšanai, apēstu pašu gatavotās kūkas un izballētos
jautros ritmos ar jubilāri. Gan lielāki, gan
mazāki drosminieki varēja pārbaudīt savu
izturību „Orbitron” piedāvātajās atrakcijās.
Vakarpusē visi interesenti varēja apmeklēt amatnieku tirdziņu. Neizpalika
tradicionālās ziedu instalācijas, kuras jau
otro gadu tika veidotas apskatei arī naktī. Vakarā visi tika gaidīti Varakļānu KN uz
mākslas plenēra noslēgumu, kā arī varēja aplūkot kultūras nama foajē izvietotos
plenēra laikā tapušos darbus. Pēc tam ikviens apmeklētājs guva baudījumu teatralizētā dziesmu un deju koncertā „Kalniem
pāri”, ko bija sagatavojuši nometnes „Izdziedi vasaru” dalībnieki, muzikālo teātru
režisora Edgara Kramiņa, horeogrāfes
Paulas Gorobecas vadībā. Koncertā pie
klavierēm pianists Francis Gaiļus.
Spilgtu akordu jau otro gadu pilsētas
svētku norisē ienesa neparasti lielais un
trokšņainais motorizētais brauciens
ar 40 braucamrīkiem (milzīgs paldies Austrim Kokaram par brauciena
organizēšanu un visiem tā dalībniekiem). Ar īpašu auto svētkos ieradās
arī Varakļānu lapsa (pateicamies lapsas šoferītim Jānim Vēveram). Par
brauciena drošību gādāja Varakļānu
pašvaldības kārtībnieki. Paldies!
Sveicot pilsētu svētkos, domes
priekšsēdētājs Māris Justs izteica
pateicību ikvienam, kas ar savu darbu veicina pilsētas atpazīstamību un
vairo tās izaugsmi.
Turpinājumā priecājāmies par
vokālā ansambļa „Dižbrāļi” koncertu, ko
caurvija enerģija un dzīvesprieks, tā ievadot nakts pārsteigumu, kur Normunda Pauniņa dziedāto dziesmu pavadībā
priecājāmies par neparasti krāšņo uguns
ziedu dāvanu debesīs no SIA „Jills” (personīgs paldies Jānim Erelam), un sagaidījām lielo svētku kūku no Varakļānu KN
(Paldies Lienītei ar palīgiem kūkas radīšanā).
Nākamajā dienā varakļāniešus un
viesus priecēja Elzas Stērstes un Jura

Svētku torte.

Mans sapņu foto.
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Ābola politiski mūsdienīga
muzikālā pasaka „Lauvas
acenes” bērniem un pieaugušajiem, kuru izspēlēja
un izdziedāja nometnes „Izdziedi vasaru” dalībnieki.
Vakarā svētkus noslēdzām ar kompozīciju apbalvošanu. Arī šogad svētku
koncerta ietvaros visi ziedu
kompozīciju konkursa dalībnieki saņēma pateicības
rakstus un naudas balvu.
Turpinājumā visi varēja
gūt gan ausīm, gan acīm
fantastisku baudījumu izdejotajos bagātīgajos deju
soļos un lasītajās dzejas rindās Lubānas
jauniešu deju kolektīva „Žuburi” sniegumā muzikālajā deju izrādē „Zaļumballe”
(režisores Ilze Kraukle un Laila Ozoliņa).
Svētku noskaņa turpinājās jestrā zaļumballē kopā ar pūtēju orķestri „Dekšāres”
un DJ Jāni Balodi, kur apmeklētāju pulks,
par spīti lietusgāzēm, bija liels.
Kurš bija, tas redzēja, kurš nē, aicinām nākošo reizi.

Reiz... pirms 90.

Maizē spēks un
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Ir izskanējuši Varakļānu pilsētas svētki. Varakļānu novada pašvaldība un svētku organizatori ir pateicīgi saviem labvēļiem par atbalstu svētku tapšanā. Kopā
esam paveikuši labu darbu, tādēļ sakām
lielu paldies visiem Varakļānu pilsētas
svētku sponsoriem un atbalstītājiem.
Paldies radošajiem kolektīviem: PII
„Sprīdītis”, Varakļānu veselības aprūpes
centram, Varakļānu novada domei, Varakļānu sociālajam dienestam , Varakļānu
novada muzejam, LKPS „VAKS”, Varakļānu kultūras namam un individuāli Laurai
Strodei par aktīvu dalību pilsētas izdaiļošanā, piedaloties kompozīciju konkursā!
Milzīgs paldies pūtēju orķestra „Dekšāres” dalībniekiem un diriģentam Andrim
Vīksnam par sniegto muzikālo baudījumu
Latvijas 100-gades un Varakļānu 90-gades zaļumballē!
Paldies Varakļānu Mūzikas un mākslas skolai par tradicionālā starptautiskā
plenēra rīkošanu!
Ja arī kādu nenosaucām, tad sakām
paldies visiem un ikvienam, kurš sniedza
savu atbalstu svētku norisē!

pārticība.

Laime ir atkarīga no mums pašiem!
Vairāk labestības, vairāk patiesu vārdu,
vairāk pateicības, vairāk smaidu, vairāk
pozitīvu emociju, vairāk dzīvesprieka...
Uz tikšanos nākošgad augustā!
Varakļānu KN vārdā
Sintija V.

Laimes rats.

Sapnys vosorys naktī

.

6

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada septembris

Muižnieku turnīrā „Bānīša stiprais” Gulbenē
Jau vairāk nekā 20 gadus Latvijas
piļu un muižu asociācijas biedri pulcējas uz Muižnieku turnīru. Katru gadu tas
notiek kādā citā vietā. Taču norises vieta
netiek noteikta pēc nejaušības principa.
Tiesības rīkot turnīru iegūst iepriekšējā
gada uzvarētāji. Pagājušajā gadā veiksme uzsmaidīja gulbeniešiem. Tieši tāpēc šogad, 7. augustā, šis pasākums notika Gulbenē. Arī mēs, Varakļānu muižas
pils pārstāvji, vienmēr piedalāmies šajos
turnīros un šis gads nebija izņēmums.
Gulbene pārsteidza ar interesanti
izvēlēto turnīra norises vietu – Dzelzceļa
stacijas depo un attiecīgi raksturojošo
nosaukumu – „Bānīša stiprais”.
Pretī bānīša spēkam stājās 10 komandas (kopskaitā 80 dalībnieki) ar līdzjutējiem
no Cesvaines pils, Rūmenes muižas, Krāslavas muižas, Bīriņu pils,
Alūksnes Jaunās pils,
Balvu muižas, Jelgavas
novada muižām, Zaļās (Zaļenieku) muižas,
Jaunpils pils un mēs –
varakļānieši.
Turnīra sākumā katrai komandai bija jāprezentē sevi. Mēs savu komandu nosaucām „Borha stiprais” un dziedājām pašu
sacerētu dziesmu ar humora pieskaņu.
Uzdevumi, kuros turnīra dalībnieki
cīnījās par uzvaru, bija saistīti ar dzelzceļu. Astoņās dažādās disciplīnās tika
noskaidrots, kurš var visātrāk salikt un
pārvietot malku tvaika lokomotīves darbināšanai, kurš ir ātrāks gan ar rokas, gan
koka drezīnu. Viktorīnā tika noskaidrotas
muižnieku zināšanas par Gulbenes novadu un orientēšanās sacensībās bija
iespēja iepazīties ar stacijas un Bānīša
depo apkārtni. Stiprākie stūma vagonu
un turēja dzelzceļa sliedi, kā arī vienojās
jautrā fotogrāfijā pie lokomotīves.
Pēc sportiskajām aktivitātēm Gulbenes novada viesi Stāmerienā izgaršoja
Bānīša laupītāju putru un devās braucienā ar Bānīti līdz Gulbenes dzelzceļa stacijai, kam sekoja ekskursijas Beļavas un
Lizuma muižās.
Komandām veicās dažādi. Tomēr
vakara noslēgumā pasākuma dalībnieki nebija zaudējuši smaidu uz lūpām,
enerģiski varēja uzgriezt raitu dejas soli
un piedalīties atrakcijās. Visi priecājās
gan par saviem, gan citu panākumiem.
Un tagad pats svarīgākais... Kur notiks
nākamā gada Muižnieku turnīrs?... Varakļānos, jo titulu „Bānīša stiprais” ieguvām
mēs – Varakļānu pils komanda. Pašiem

Varakļānu pils komanda pirmajā rindā
no kreisās: T. Korsaka, M. Vilkauša,
I. Marinska, V. Viļčuka;
otrajā rindā no kreisās : J. Viļčuks,
G. Juste, V. Stikāns un J. Justs.
Pie laupītāju putras lielā katla
Stāmerienas stacijā.

Varakļānu komanda „Borha stiprais" prezentē sevi.
bija liels pārsteigums un sākumā nemaz
neticējām, ka šajā reizē mēs esam bijuši
visstiprākie un visspēcīgākie! Protams,
patīkami un apsveicami!
Taču šis tituls uzliek arī lielu atbildību un pienākumu nākošajā gadā, jo visi
„Muižnieku turnīra 2019” dalībnieku ceļi
vedīs uz Varakļāniem.
Gandarījums un pateicība gulbeniešiem par lieliskās atmosfēras radīšanu

visas dienas garumā, par iespēju izbaudīt braucienu Gulbenes bānītī, ekskursiju
uz Stāmerienas pili, Beļavas un Lizuma
muižām, par laupītāju putru! Viss bija brīnišķīgi organizēts! Uz tikšanos nākamajā
gadā Varakļānu muižas pilī!
M. Vilkauša,
Muzeja izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja
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Ja jubileja... tad jāsvin!

Sveiks lai dzīvo! Sveiks lai dzīvo, lai
dzīvoooo sveiks!!! Ar šādu suminājuma
dziesmu bērni pārsteidza mūsu gaviļnieci
Lapsu viņas 90 gadu jubilejas ballītē. Kā
jau ballītē piedienas, tad arī šeit neiztika
bez dažādām aktivitātēm, dejām un našķu galda. Bērni varēja izpausties kūciņu
dekorēšanā (ievārījums šķīda uz visām
pusēm), apsveikumu zīmēšanā, konfettī
un cepurīšu veidošanā, kā arī bildēties
foto stūrītī, priecāties pa piepūšamo atrakciju (pieprasījums bija ļoti liels), piedalīties aktivitāšu stūrīšos (lielie burbuļi plīsa
kā traki) un jestroties kopā ar lapsu un
pasaku meža zvēriem. Ballīte bija bērnu
enerģijas pārbagāta, un šī enerģija dod
spēku un gribu darboties tālāk un labāk!
Paldies visiem bēniem un viņu vecākiem
par tik lielu ballītes apmeklējumu, par
piedalīšanos, par brīvo atmosfēru un visu
pārējo... kurš gan veido svētkus, ja ne
mēs paši!
Ar sveicieniem
Varakļānu kultūras nams un
Lienīte Patmalniece-Kondratoviča

7

8

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada septembris

Zinību diena
Varakļānu vidusskolā
Šogad Zinību dienu visā valstī skolas atzīmēja 3. septembrī, Varakļānu vidusskolā tā tradicionāli sākās ar svinīgo līniju. Vieniem tā bija
jautra un gaidīta atkalsatikšanās ar klasesbiedriem, citiem satraukta
iepazīšanās ar jauno skolu. Varakļānu vidusskolā šogad mācīsies 260
skolēni, 1. klasē – 28.
Pēc svinīgas uzrunas skolas direktors aicina pirmo klasi kopā ar
audzinātāju Ilzi Eiduku pievienoties skolas kolektīvam. Kā apliecinājumu, ka ir pilntiesīgi Varakļānu vidusskolas skolēni, viņi saņēma apliecības, kā arī pašvaldības sarūpētās dāvānu kartes. Varakļānu novada
domes priekšsēdētājs Māris Justs, sveicot skolēnus, skolotājus un
tehniskos darbiniekus, īpaši atzīmēja jauniešu čaklo darbu vasaras
mēnešos. Direktora vietniece mācību darbā Anita Saleniece iepazīstināja ar jaunpienākošajiem skolēniem, kā arī informēja par absolventu
tālakajām gaitām, viņa atzīmēja, ka visi absolventi sekmīgi nokārtojuši
centralizētos eksāmenus, vislabāk nokārtots centralizētais eksāmens
latviešu valodā. Šogad darbu skolā uzsāk skolotāja Mārīte Nagle.
Mazie pirmklasnieki itin braši parādīja savas prasmes, lasot dzejas rindas un vienojoties kopīgā dziesmā. Pēc divpadsmito apsveikuma klasēm skan pirmais zvans uz pirmo stundu 2018./2019. mācību
gadā. Lai veicas!

Atziņas par diskusijām
„Vai viegli būt Sloskānam 21. gadsimtā?”
„Svētīgi sirdsšķīstie (Mt.8)”. Lasot bīskapa B. Sloskāna biogrāfiju un klausoties
stāstus par viņu, ir skaidrs, ka šis varētu
būt viņa dzīves kopsavilkums. Sloskāns
pārvietojas caur traģiskākajiem Austrumeiropas vēstures gadiem ar varonību un
skaidru sirdsapziņu.
Sloskāns viennozīmīgi ir viens no
iedvesmojošākajiem paraugiem Latvijas
vēsturē. Viņa figūra zināmā mērā var kļūt
par Latvieša arhetipu gan ticīgiem, gan
neticīgajiem. Sloskāna personībā varam
atrast tādas īpašības, pēc kādām šodien
ilgojamies: drosme, patriotisms, lojalitāte
un īstā ticība – ticība ar darbiem.
Cik daudz jauniešu ir atraduši dzīves
jēgu un dzīves ievirzi ar un caur Sloskānu!
Cik daudz Latvija ir ieguvusi ar Sloskāna
garīgā audzinātāja un izglītības darbu!
Cik daudz koncentrācijas nometņu ieslodzītie saņēma no Sloskāna mierinājumu

Konference – diskusija „Vai viegli būt Sloskānam 21. gs?"
un garīgo aprūpi! Cik lielā mērā Baznīca
PSRS varēja turpināt pastāvēt Sloskāna
piemēra un centienu dēļ. Taču Sloskāns,
kā jebkurš svētais, ir zināmā mērā paradoksāla figūra. Aiz tik varonīgiem darbiem
neredzam Sloskānā fiziski spēcīgu personu vai kā īpaši izglītotu cilvēku. Sloskāns

kādā veidā bija vienkāršais cilvēks. Viņa
gudrība un spēks balstījās zināmā mērā
viņa lūgšanas dzīvē un viņa mīlestībā pret
cilvēkiem, Kristu un Baznīcu. Un, galvenokārt, viņš bija autentisks cilvēks, kurš dzīvoja, vadoties no viņa devīzes: hostia pro
fratibus – upuris par brāļiem. Cik daudz
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šajā laikmetā pasaulē un baznīca ilgojās
pēc autentiskuma!
Tādēļ esam Stirnienē, viņa dzimtenē,
no 31. augusta līdz 2. septembrim. Lai svinētu un lai apcerētu. Svētku sajūtu gaisotnē 1. septembrī tikāmies, lai lēni un dziļi
par to spriestu diskusijās, kur piedalījās
vēsturnieks, priesteris, juriste, uzņēmēja,
pašvaldības vadītājs... Zināmā mērā dalībnieku klāsts attēloja Sloskāna aktualitāti
visai sabiedrībai. Viņa dzīves vēstījums
nav kaut kas, kas pieder pagātnei vai ir
aktuāls tikai ticīgajiem.
Kāpēc? Trīs iemesli. Pirmkārt, tāpēc, ka Sloskāna atbilde uz viņa laikmeta izaicinājumiem var būt modelis mūsu
esošajiem līderiem. Sloskāns saprata, ka
padomju režīma kodols nebija tikai kāda
kļūdaina ekonomikā/socioloģiskā doktrīna. Kodols bija daudz dziļāk un prasīja
tieši attiecīgu atbildi. Otrkārt, Sloskāna
mīlestība pēc brīvības un viņas atbildīgas
izmantošanas. Trešais, Sloskāns ir lielisks
bīskapa un garīdznieka paraugs.
Pirmais: Sloskāns un Padomju režīms. Saprast – īstais padomju režīma
kodols ir aktuāls vēl šodien, kamēr cīnāmies pret „padomju mantojumu”. Padomju režīms pēc būtības bija socioloģiskais
eksperiments ar ateisma iedvesmām. Padomju režīma cieņas trūkums pret cilvēku
sakņoja tieši Dieva „atteikšanā”. Padomju
politiskie un ekonomiskie elementi bija
galvenokārt sekas no ateisma ideoloģijas.
Ja mēs to nesaprotam, tad nekad netiksim galā ar padomju mantojumu, tādēļ,
ka jebkura cilvēka cieņa var būt nodrošināta, ja mēs atzīstam, ka cilvēka cieņas
pirmais pamats ir cilvēks kā Dieva bērns.
Sloskāna uzvedība gan ar draugiem, gan
ar ienaidniekiem skaidri attēloja, kā viņš
domāja par Padomju pārstāvjiem un par
Padomju sistēmas būtību. No tā izriet, ka
viņš būvēja visu viņa garīgajā dzīvē un ka
viņš dzīvoja ar varonību „caritas in veritate
(mīlestība patiesībā)” ar visiem visā.
Otrais: Sloskāns bija brīvības čempions. Pat tumšajos brīžos viņa brīvības
sajūta bija nelokāma. Brīvība ir kapacitāte
darīt labu. Brīvība nenozīmē pilnu neatkarību no ārējiem ierobežojumiem. Šajā
ziņā cilvēks viņa dzīves gaitā nekad nevar
pretendēt uz absolūto „neatkarību”. Brīvība nozīmē darīt tikai labu – pat smagākajos apstākļos – pēc Jēzus piemēra. Šajā
laikmetā, kur esam sasnieguši tik daudz
individuālu un kolektīvu neatkarību, reizēm mums trūkst „neatkarības nozīmes”,
„neatkarības jēgas". Sloskāna tipa paraugi mums māca, ka varam atrast jēgu vienmēr un visur. Sloskāna tipa paraugi mums
māca, ka nekad nebūsim brīvi, līdz neatradīsim jēgu mūsu neatkarībai.
Trešais: Sloskāns kā bīskapa un
garīdznieka paraugs. Esošos Katoļu
Baznīcas krīzes brīžos, kad kādu bīska-
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Koris „Reversium", mūziķi un solisti, diriģents Jānis Gruduls.

Slavēšana baznīcā.
pu un citu garīdznieku autoritāte ir zem
jautājuma zīme, mums vajag atcerēties,
kas ir bīskapu un garīdznieku veiksmju
noslēpums. Sloskāns to parāda: viņa sakramentālā dzīve. Ir ļoti iedvesmojoši redzēt, cik svarīgi viņam bija gan sv. Mise,
gan grēksūdze. Nozīmīgākie ienaidnieki
jebkuram garīdzniekam un Baznīcai nav
tik daudz no ārpuses, kā no iekšpuses.
Sloskānam tās bija skaidrs.
Uz diskusijas noslēgumu jau uzdodam sekojošu jautājumu: kā attīstīt
Sloskānus? Kā mēs varam veicināt citu
Sloskānu „audzināšanu”. Ir trīs idejas, kas
ir svarīgas: vērtības, paraugi, rakstura audzināšana. Proti, tie būtu:
a) jādod jauniešiem iespēja sasatpties
ar iedvesmojošiem un godīgiem līderiem;
b) jāaudzina jauniešu sirdsapziņa ne
tik daudz ar noteikumiem, bet vairāk ar
saprotamām vērtībām;
c) jāstiprina jauniešu raksturs no pašas bērnības caur draudzību, disciplīnu
un pievilcīgu dievbijību.
Vēlos pieminēt, ka mums visiem sirdī jāatceras Sloskāna optimisms. Jā, kaut
kas svēts sniedz apkārtnē optimismu.
Optimisms nozīmē, ka „jūtos drošs” pat
visgrūtākajos brīžos. Optimisms atspogu-

ļojas miera skatienā. Svētais ģenerē to sajūtu, kādēļ dvēselē ir pamanāma pastāvīgā Dieva klātbūtne. Man liekas, ka mums
visiem, kuri piedalījāmies šajās trīs dienās,
tika dota iespēja īpaši sajust taustāmu
Dieva klātbūtni caur Sloskāna atmiņām.
Pāvests Francisks, ar kādu zināmu
romanticismu, bieži runā par „Svēto Dieva
tautu”. Personiski varu pateikt, ka būt šajās dienās ar Sloskāna Latgales garīgajām
meitām un dēliem, man bija kā smelties
tādā Svētā Dieva Tautā. Man tā bija svarīgākā atziņa. Baznīca ir dzīva, par spīti visiem ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem.
Un it īpaši ir dzīva Latgales Dieva Tautā.
Claudio Andrés Rivera, Ph. D.
Associate Professor and Director of
Bachelor Program

PAĻDIS DĪVAM, PAĻDIS ĻAUDIM PAR
ATBOLSTU VEISKUPA SLOSKĀNA SVĀTKŪS –
AR LYUGŠONOM, LOBIM VŌRDIM,
DORBIM, MATERIĀLIM, FINANSEM, MŪZIKU!
LAI DĪVS IKKOTRAM AIZMOKSOJ
AR MYUŽEIGIM I LAICEIGIM LOBUMIM!
PAĻDIS!
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Varakļānu novadu skolu
Jauno
mācību gadu 2017./2018. m.g.
absolventu tālākās gaitas
uzsākot...
Kad rīti uz mums veras caur miglas
plīvuru, gaiss smaržo pēc āboliem un
saulītes staros kokiem lapas krāsojas, ir
skaidrs, ka atkal klāt septembris. Jā, laika
rats griežas nepielūdzami ātri, un tikpat ātri
laikam līdzi ir aizskrējusi kārtējā vasara ar
brīvlaiku, atvaļinājumu, atpūtu.
Jaunais darba cēliens Murmastienes
pamatskolā ir sācies!
Zinību diena mūsu skolā ir tā diena,
kad skolēnu sejās vērojams atkalredzēšanās prieks. Tiek satikti vasaras garumā
neredzētie klasesbiedri, draugi, kā arī
skolotāji, tiek apspriesti brīvlaika spilgtākie un aizraujošākie piedzīvojumi. Rosība,
protams, liela!
Ļoti gribas cerēt, ka šis mācību gads
būs vēl viens pakāpiens pretī panākumiem un veiksmēm, un citādi jau nemaz
nevar būt, jo izglītoties nozīmē nemitīgi
virzīties uz priekšu. Arī šogad turpināsim
darbu pie kvalitatīvas pirmsskolas un pamatizglītības programmas realizācijas un
gatavosimies jaunajam mācību saturam,
kas būs balstīts uz kompetenču pieeju un
skolās tiks ieviests jau no nākamajā mācību gada.
Mūsu skolas pedagogi un skolēni
vairākkārt ir pierādījuši, ka mūsu skolā
strādā komanda, kurai patīk radīt, darīt,
vērot, izprast lietu saistību, novērst darbojoties radušās neveiksmes un kļūdas un
caur tām virzīties uz priekšu, sajūtot savu
izaugsmi. Mūsu skolas saimē ir iespējas
sajust individuālu pieeju mācību procesa laikā, darboties projektos, dažādos
starpnovadu konkursos, olimpiādēs un
gūt augstus sasniegumus.
Murmastienes pamatskola ir tā vieta,
kurā ikviens var piepildīt savu ikdienu ar
dažādām aktivitātēm, ja tikai pats to vēlas.
Sākot jauno mācību gadu, novēlu visiem skolēniem un pedagogiem būt krāšņiem, plaucējot savu ideju ziedus, būt kā
zariem – tik stipriem, noturot savos plecos
iesāktos darbus, būt kā augļiem – tik ražīgiem, veidojot ikdienu tik piepildītu un
bagātu ar draugiem un darbiem, būt kā
ābelēm – tik cēliem, radot prieku apkārtējiem par savu veikumu.
Lai mūs visus kopā vada mīlestība!
Lai jaunais mācību gads veiksmīgs un notikumiem bagāts gan skolēniem, gan pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem,
kā arī bērnu vecākiem!
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i.

Varakļānu vidusskolas 12. klasi beidza 14 audzēkņi, visi turpina mācības.
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ – 2
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ – 3
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS
UNIVERSITĀTĒ – 2
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU
AUGSTSKOLĀ – 4
RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ – 1
UGUNSDZĒSĪBAS UN CIVILĀS
AIZSARDZĪBAS KOLEDŽĀ – 1
JŪRAS AKADĒMIJĀ – 1

Varakļānu vidusskolas 9. klasi beidza
16 skolēni, 15 turpina mācības Varakļanu
vidusskolas 10. klasē, viens mācās Rēzeknes profesionālajā vidusskolā.
Murmastienes pamatskolas absolventu tālākās gaitas.
Skolu beidza 6 absolventi:
2 – mācās Madonas Valsts ģimnāzijā;
1 – Rīgas 1. tehniskajā koledžā;
1 – Rēzeknes arodvidusskolā;
1 – Rēzeknes mākslas vidusskolā;
1 – Rīgas Pārtikas Rūpniecības;
Mehānikas un Tehnoloģijas tehnikumā.

Zupas virtuve atsākusi darbu
Jau septīto sezonu Varakļānos darbojas
Zupas virtuve, septembrī tā atsākusi darbu.
Zupas virtuve darbojas
ar Sabiedrības integrācijas fonda un novada
pašvaldības
atbalstu.
Pirmdienās, trešdienās,
piektdienās tiek sagatavotas 80 – 100 porcijas
zupas, 2 reizes nedēļā to
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem piegādā sociālā
dienesta mobilā brigāde.
Zupas virtuves darbinieces labprāt pieņem ziedojumus – kartupeļus, dārzeņus. Ja
varat palīdzēt un ziedot (iespējams apmainīt pret produktiem no pārtikas pakām), zvaniet – T. 28681514 ( Jeļena Šutka).
A. Jaunzeme
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Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts”
vasaras izbraukums
Augusta nogalē biedrība PAP devās
izbraukumā uz Rugāju novadu, lai apskatītos un paviesotos pie radošiem un
aktīviem cilvēkiem. Vispirms mēs apskatījām senlietu privātkolekciju Lazdukalna
pagasta Saipetniekos. Daudzi varakļānieši tur jau ir ciemojušies, bet iesakām
arī citiem tur iegriezties. Seno darbarīku,
sadzīves priekšmetu un tehnikas privātkolekcijas ekspozīcijā izvietoti vairāk kā 6000
dažādu kultūrvēsturisku priekšmetu un
aplūkojams košs daiļdārzs.
Pēc tam mūsu ceļš veda uz Skujetniekiem, kur tikāmies ar Lazdukalna ģimeņu
biedrības „Saulīte” vadītāju Marutu Paideri. Ar viņu mēs dalījāmies pieredzē un
apskatījām daudzos realizētos projektus
un labos darbus. Vislielāko iespaidu uz
mums atstāja baznīca – lūgšanu nams,
kurš ierīkots vecajā neizmantotajā katlu
mājā. Pēc radošām sarunām mūsu ceļš
veda pie jaunākās Rugāju novada biedrības „Silenieku skola”, kura dibināta pagājušā gada rudenī. Mūs laipni sagaidīja
un uzņēma Līga Moroza Ušacka kopā ar
savu mammu Aiju. Saimnieki ir ieguldījuši lielu darbu, iekopjot teritoriju ap bijušo
skolu. Mums bija iespēja izmēģināt sajūtu
taku, redzēt bērnu rotaļu māju un apjaust,
ka viss ir saistīts – tur, kur ir skola, tur vienmēr ir un būs bērni. Pilnīgi droši var teikt,
ka tā būs arī šeit, jo gan lieli, gan mazi atradīs sev piemērotu nodarbi.
Nākošā pietura mums bija Rugājos
pie puķu audzētājas (kolekcionāres) Tatjanas Kočānes. Viņas kolekcijā ir tradicionāls, vēl nesen šķietami piemirsts, bet
mūsdienās atkal modē nākušais Latvijas
košumdārzu elements – flokši. Tie viņai ir
simtos skaitāmi un flokšus Tatjana arī pati
selekcionē. Vēl viņai ir daudz un dažādu
šķirnes hostu. Katrai no mums Tatjana bija
sarūpējusi dāvaniņu. Tātad neliela daļa
no selekcionāres, piecu bērnu māmiņas,
kolekcijas atceļoja uz Varakļānu novada
dārziem.
Pēc puķu apjūsmošanas mēs devāmies uz Jura Bleidera Koka gudrību darbnīcu pašā Rugāju centrā. Dendroterapijas
zālē, visa pamatā liekot sevis attīrīšanas

Kopā ar Lazdukalna pagasta ģimeņu biedrības vadītāju M. Paideri
Skujetniekos pie lūgšanu nama, kas ierīkots bijušajā katlu mājā.

Koka gudrību darbnīcas Dendroterapijas zālē Rugājos.
un izzināšanas domu, koktēlnieks sagatavojis dažādu Latvijas un citviet augušu
koku aprakstus un ilustrācijas, latviešu
spēka zīmes, informāciju par rūnām,
Druīdu horoskopu, padomus par koku
dziednieciskajām spējām, kas ārstējot ne
tikai ķermeni, bet arī dvēseli.
Pēc dvēseliskām sarunām devāmies
mājupceļā caur Lubānu. Tur iegriezāmies
Vaidavās pie Strautiņu Viļņa. Te jau, protams, arī ir viesojušies daudzi varakļānieši, bet saimnieka stāstījumos var klausīties bezgalīgi un vienmēr var ieraudzīt ko
jaunu. Pēc akmeņu, krūzīšu kolekcijas un

dažādu purva sakārņu un velniņu aplūkošanas, mazliet pavakarējām viesmīlīgā
saimnieka klātbūtnē viņa lapenē un gar
lielā Lubāna krastu braucām mājās.
Mēs aizvadījām piepildītu dienu,
daudz redzējām un dzirdējām, apbrīnojām, ko cilvēki spēj un var, ja tikai ir gribēšana. Cerams, smēlāmies arī kādu ideju
un nodibinājām sadarbības kontaktus.
Pateicamies novada domei par atbalstu ar
transportu un sakām lielu paldies šoferim
Pēterim, kurš kā vienmēr bija korekts, izpalīdzīgs un rūpīgs.
Modra Vilkauša

Apceļojām dzimto zemi
Uzausa saulains ceturdienas, 23.
augusta, rīts un mēs, SIB „VARAKĻĀNU
ASPAZIJAS” ekskursanti, satiekamies,
lai dotos izzinošā ekskursijā pa Madonas un Jēkabpils novadu.
Pirmais apskates objekts ir „Lazdonas

Piensaimnieks” tepat Madonas pievārtē
Lazdonā. Mūs sagaida smaidīgā gide Baiba un aicina uzģērbt baltu halātu, cepurīti
un kājās bahilas, lai droši varam izstaigāt
ražošanas cehus un vērot, kā strādnieki
gatavo sieru, pilda pudelēs un tetrapakās

gatavo produkciju – pienu, kefīru, paniņas
un citus piena produktus. Izrādās, Lazdona ir vienīgā vieta Latvijā, kur ražo „Karsēto
pienu”. Uzņēmumā ir daudz smaga roku
darba. Blakus ēkā izvietota taras noliktava
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

un otrajā stāvā kāpjam uz degustāciju, tur var aplūkot senās
piena pārstrādes lietas. Tiekam
iepazītināti ar produkcijas sortimentu, nogaršojam vairākas siera šķirnes, uzpūteni ar pienu, jogurtu, saldo sieriņu un desertu.
Pasakām paldies par jauko
ekskursiju un dodamies tālāk
uz Jaunkalsnavu. Pa ceļam apstājamies stādu audzētavā un
nopērkam iepatikušos koku un
puķu stādus, tepat jau arī arborētums ar 25 metru augsto skatu torni. Gides aicināti, izstaigājam peoniju dārzu, iepazīstam
daudz dažādu eksotisku koku
un krūmu sugas, pašlaik skaisti
zied dažādu krāsu hortenzijas.
Tālāk mūsu ceļš veda uz
veco Krustpils pili, kura tieši pašlaik piedzīvo pamatīgu
restaurāciju, mums vēl bija tā
izdevība izstaigāt un apskatīt
ekspozīcijas, tekstilmākslinieku
izstādi, uzkāpt tornī un paskatīties uz pilsētu no augšas.
Esam mazliet piekusuši,
tāpēc dodamies uz otru Daugavas krastu, uz kafejnīcu „Ceļavējš” pusdienās, paldies kafejnīcas
saimniecei Elzai par garšīgo maltīti.
Turpat Daugavas pašā krastā ejam

apskatīt Svētā Gara pareizticīgo klostera
baznīcu, mūs sagaida klostermāsa, kura
iepazīstina ar baznīcas vēsturi, ikonām,

ar Jaunavas Marijas gleznu,
kura saglabājusies no 18. gs.,
tai ir arī dziedniecisks spēks.
Turpat klostera teritorijā atrodas
arī Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca.
Mūsu autobuss jau sāk
ripot uz māju pusi, bet vēl pa
ceļam jāuzņem dabas enerģija skaistā Laukezera krastā.
Iebraucam iekārtotā auto stāvvietā, kuru „sargā” koka skulptūras – lāči, lapsa, bebra kungs.
Skaistas koka kāpnes aizved
mūs uz dabas parku ar pludmali un labiekārtotu piknika vietu.
Atpūtušies, izbaudījuši ezera
ūdens burvību, sasmēlušies
pozitīvas emocijas, devāmies
mājup, jo saulīte slīdēja jau uz
horizonta pusi.
Paldies Varakļānu novada
pašvaldībai par doto iespēju
ceļot, paldies šoferītim Pēterim
par jauko vizināšanu. Paldies
visiem ekskursijas dalībniekiem
par sapratni, labestību un draudzīgo gaisotni, lai visiem laba
veselība un spēks, novācot dārzos ienākušos ražu!
Helēna Siliņa

Varakļāni – Aglona
6 dienas prieka, mīlestības un patiesas Dieva
klātbūtnes.
10. augusta rītā pēc vairāku gadu pauzes Varakļānu Sv. Viktora Romas katoļu baznīcā pulcējāmies
mēs – vairāk kā divdesmit apņēmības pilni svētceļnieki. Ceļā mērojām nedaudz vairāk kā 70 kilomet-

rus, kuru laikā paspējām izbaudīt gan vasaras svelmi un +28 grādus,
gan spēcīgas vēja brāzmas, kas atnesa arī lietusgāzes. Kopīgi soļojām,
lūdzāmies, dziedājām, ēdām saldējumus, „cepinājām” (uzdevām VISUS
interesējošos jautājumus) garīgo kārtu, pat sniedzām intervijas un nonācām LTV1 interneta tiešraidē.
Šis ceļš mums mācīja izturību, pacietību, kā arī stiprināja mūs ticībā.
Dzīve – tas ir skaists svētceļojums kopā ar Dievu!
Milzīga pateicība visiem, kas palīdzēja Svētceļojuma organizēšanā – mūsu stiprajam balstam semināristam Laurim Kārklim; Varakļānu
draudzes priesterim Č. Mikšto; Varakļānu pašvaldībai; visām draudzēm,
kas mūs uzņēma un deva naktsmājas! Pateicība arī tiem cilvēkiem, kas
mūs ietvēra savās lūgšanās!
Amanda Vingre
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„4 x māksla” Madonā
Jau iepriekšējā Varakļānu novada
laikrakstā tika minēts, ka Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir viena no piecām
Vietējās rīcības grupas projekta sadarbības skolām (kopā ar Lubānas Mākslas
skolu, Jāņa Simsona Madonas mākslas
skolu un Cesvaines mākslas skolu pārstāvam Madonas novada fondu), kuras
ELFLA starpteritoriju sadarbības projekta
„4 x māksla” ietvaros tiekas skolēnu nometnēs, kuras palīdz veicināt radošās
industrijas attīstību, pilnveidot mākslas
skolu padagogu kompetenci, skolēnu radošo attīstību, iemaņas un prasmes, kā
arī lietderīgi pavadīt savu laiku un iepazīties ar jauniem, ne mazāk radošiem skolēniem. Lai gūtu jaunus iespaidus no 8.
līdz 12. augustam viesojāmies Madonā!
Šī bija nu jau otrā sadarbības partneru tikšanās, kurā piedalījās arī Varakļānu
Mūzikas un mākslas skolas vidējo klašu
audzēkņi – Sigita Kanča, Rinalds Latkovskis, Ernests Kokars un skolotāja Ilze
Fetjko. Kopumā radošajā nometnē pie-

dalījās 36 skolēni un viņu skolotāji, kā arī
meistarklašu vadītāji. Vienu no meistarklasēm „Kadrs no pilsētas. Perspektīve”
vadīja mūsu skolotāja Ilze.
Meistarklase audzēkņus pārsteidza
ar līdz šim vēl neizzinātu glezniecības
tehniku, tas ir, gleznošanu uz plēves. Lai
veicinātu skolēnu gleznošanai nepieciešamā pamata tehniskās sagatavošanas
spējas, novērošanas un arī radošās iemaņas, meistarklase sastāvēja no divām
daļām. Pirmajā daļā skolēni teorētiski
un arī praktiski mācījās sagatavot paši
savu audeklu, bet otrajā daļā, veicot
vērojumus dabā un vietējās Madonas
arhitektūras celtnēs, radoši izpaudās kā
zīmējot, tā arī gleznojot. Par spīti diezgan konkrēti noteiktajam uzdevumam,
katrs no skolēnu darbiem bija unikāls
un neatkārtojams. Nebija pārsteigums,
ka skolēni vēlējās savus mākslas darbus
paņemt sev līdzi uz mājām, lai turpinātu
priecāties par savu nometnes laika veikumu!

Nometnes noslēgumā Jāņa Simsona vārdā nosauktās Madonas mākslas
skolas telpās tika rīkota visu radošo darbu izstāde, kurā sapulcināti šedevri arī
no „Gleznošana ar dabas materiāliem”,
„Asamblāža (reciklētā māksla)”, „Tēlniecības objekti” meistarklasēm. No „Māla
sajūtu darbnīcas” katrs no skolēniem
sev līdzi ņēma patīkamās un vieglās sajūtas, ko guva no pavadītā laika kopā ar
meistardarbnīcas vadītāju, kurš noteikti
daudziem skolēniem lika aizdomāties
par dabas vērtībām un sajust spēku, kas
plūst no māla. Kopējo projekta izstādi,
kura norisināsies 2021. gada februārī,
papildinās Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa Rinalda Latkovska
darbs „Drūmais krēsls”.
Paldies visiem par izrādīto interesi,
neizsīkstošo radošumu un vieglumu! Tiekamies trešajā projekta kārtā, kura solās
būt ne mazāk aizraujoša.
Ilze Fetjko, skolotāja

Projekts „Atklāj Baltos Varakļānus”
Varakļānu novada pašvaldība 2018. gada pavasarī
izsludināja konkursu finansējuma saņemšanai lauku
tūrisma attīstībai, kas ietvēra
aktivitāti – radīt tūrisma apskates vietas/ objektus vai
tūrisma aktivitātes novadā.
Konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību novada aktivitātēs.
Konkursā uzvarēja neformālās grupas „Baltais stāsts”
(Madara Kļaviņa, Inga Vaška,
Ilze Kanča) ideja par velotūres „Atklāj Baltos Varakļānus”
izveidošanu.
2018. gada 21. augusta
pēcpusdienā notika projekta
atklāšanas pasākums.
Neformālās grupas dalībnieces ir
dibinājušas SIA „Baltajās madarās” un
savu turpmāko darbību saista ar tūrisma
pakalpojumu sniegšanu. Projekta ietva-

Policijas informācija
03.08. Varakļānu pag., Stirnienē,
Lazdu ielā, atrasts nesprādzis kara laika
lādiņš.
05.08 Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, notika ģimenes konflikts.
11.08 Varakļānu pag., „Zemītes”,
konteinerā dega atkritumi.

ros ir iegādāti 9 velosipēdi, 11 dažāda
izmēra aizsargķiveres, apdrukātas 10 atstarojošās vestes ar firmas logo. Velosipēdiem ir izveidoti atšķirīgi dizaini, lai tos
padarītu interesantākus un oriģinālākus.
16.08. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 9-17, pils. O.C. konflikts ar kaimiņiem.
18.08 Varakļānos, pa Kosmonautu
ielu, pils. I.K. vadīja velosipēdu būdams
alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 1.92 promiles alkohola.
19.08 Varakļānos, 1 Maija laukums 4,
fiziski aizskars pils. M.J.
24.08 Murmastienes pag., Jaunat-

Velosipēdi tiek iznomāti ikvienam interesentam.
2018. gada rudens
velo sezonai ir izstrādāts
maršruts – velotūre Atklāj
Baltos Varakļānus, kuras
ietvaros būs iespēja iepazīties ar spilgtākajiem
Varakļānu apskates objektiem, kuri raksturo Varakļānus kā Balto pilsētu. Tūres
laikā klientiem būs iespēja
sev izgatavot ģipša suvenīrus, veikt dažādus uzdevumus, lai iepazītu pilsētu un
baudīt tēju ar kādu baltu
našķi.
Tuvāka informācija par
piedāvājumiem sekos
www.varaklani. lv un facebook.
Vēlēsim veiksmi!
A. Ščucka,
Attīstības nodaļas vadītāja
nes ielā 7, būdams stiprā alkohola reibuma stāvoklī, uz ielas gulēja pils. K.V., kurš
ar galvas traumu tika nogādāts Madonas
slimnīcā, kur 25.08 mira.
25.08 Murmastienes pag., Teiču rezervātā apmaldījās 2 personas.
30.08 Varakļānu pag. Krustpils ielā 9,
pils. Z.C. mājai izsists loga stikls.
M. Lindāns
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Aktuālais skolās 2018./2019. mācību gadā
Mācību saturs
Balstoties uz projekta „Kompetenču
pieeja izglītības saturā „izveidotā vispārējās izglītības mācību satura un pieejas
aprakstu un tā publiskās apspriešanas
rezultātiem, Valsts izglītības satura centrā
uzsākts darbs pie normatīvo dokumentu
izveides un saskaņošanas. Pavisam paredzēts izveidot trīs normatīvo dokumentu
projektus:
 MK noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem;
 MK noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības
programmu paraugiem;
 MK noteikumi par valsts vidējās
izglītības standartu un vidējās izglītības
programmu paraugiem.
Metodiskais atbalsts un pedagogu
profesionālā pilnveide
Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās
rezultātu izglītības procesā visās izglītības
pakāpēs, centrs turpinās veidot atbalsta

mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.
Centrs sadarbībā ar projektu organizēs mācību jomu koordinatoru seminārus, piedāvājot viņiem atbalsta rīkus un
materiālus, lai viņi varētu stiprināt savas
pašvaldības vai pašvaldību apvienības
pedagogus pilnveidotā mācību satura un
pieejas ieviešanā.
Metodisko līdzekļu izstrāde
Centrs sadarbībā ar ārējiem partneriem – augstskolām, citām izglītības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām
un uzņēmējiem, turpinās veidot mācību
materiālus par aktuālajām tēmām – medijpratību, uzņēmējdarbību, veselības un
drošības jautājumi, u.c. un publicēs tos
centra mājaslapā.
Valsts pārbaudījumu sistēma
2018./2019. mācību gadā vispārējā
izglītībā valsts pārbaudes darbus, kā ierasts, plānots organizēt:
 3. un 6. klases diagnosticējošo
darbu norisi 2019. gada februārī – martā;
 visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2019. gada martā;
 centralizēto eksāmenu un eksā-

menu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2019. gada
maijā – jūnijā;
 11. klases diagnosticējošo darbu
fizikā un ķīmijā norisi – 2019. gada aprīlī.
Arī 2018./2019. mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs
iespējams kārtot tiešsaistē.
Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
nosaka, 12. klašu skolēniem eksāmena
kārtošanas valoda ir latviešu valoda. 9.
klašu absolventiem 2018./2019. mācību
gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus
svešvalodu mācību priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu
valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9. klašu izglītojamiem tiks ieviesta ar
2019./2020. mācību gadu.
Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2018./2019. mācību
gadā plānots fizikas un latviešu valodas
centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu
daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.
Anita Saleniece

Pīlādzīšu salidojumā
Mēs kā pīlādžkoki – stipri, gaiši,
Protam savus gadus ziediem vīt.
Protam uzplaukt, pavasari gaidīt,
Ar savu gaismu citus sasildīt.
(Ārija Āre)
Vislatvijas senioru klubiņu „Pīlādzītis” dalībnieku 5. salidojums notika 8. septembrī Koknesē.
Tajā piedalījās pārstāvji no 8 senioru klubiņiem,
arī mēs – Varakļānu Pīlādzīši.
No rīta ieradāmies Kokneses kultūras namā,
kur mūs laipni sagaidīja Kokneses Pīlādzīšu pārstāvji. Pēc sirsnīgajiem apsveikumiem saņēmām
īpašu visa laba vēlējumu no Krišjāņa Kariņa.
Emocionāli piepildīta bija ekskursija pa
Koknesi – teiksmaino
parku, vietām, kur kādreiz dzīvojis un strādājis
Rūdolfs Blaumanis, pilsdrupām. Vēlāk devāmies
uz Likteņdārzu un piedalījāmies Ābolu ballē.
Pēcpusdienā atgriezāmies kultūras namā – atraktīvajā saviesīgajā daļā
bija iespēja skatīties un
baudīt emocionāli skaisto koncertu, griezties
jautrā deju solī un lustīgi
padziedāt, notika arī katra klubiņa prezentācija. Tā
kā salidojuma tēma bija „Rudentiņš bagāts vīrs”,
mēs godā cēlām kartupeli, jo šogad tie vareni pa-

devušies. Visu dienu ar mums kopā
bija labestīgā Sofijas kundze un pārdomāti mūs izvadīja pa Kokneses
takām un taciņām. Paldies!
Dzīve sākas pēc 60! Tā domā
seniori un izbauda to!
Paldies Varakļānu novada domei par iespēju piedalīties senioru
salidojumā un atraktīvajam un precīzajam šoferītim Pēterim, kuram brīžiem nācās iejusties fotogrāfa lomā.
Ar pozitīvām emocijām piepildīta skaista diena!
A. Jaunzeme, teksts un foto
Sapyns vosorys naktī
.
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Augustā
Varakļānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas 3 laulības

Pieminam mūžībā
aizgājušos:
Sergejs Vlasovs
Olga Mozule
Jāzeps Svilāns
Roberts Vasils-Kazāks
Osvalds Groza
Sergejs Svirskis
Ināra Baltā
Visvaldis Hofmanis
Valērija Vanaga
Kristaps Vazdiķis
Felicija Pekstiņa
Vēl viens rudens...Vēl viena
draugu un sporta cienītāju tikšanās Dekšārēs. Šeit jau ceturto
gadu notiks sportiskas aktivitātes – skriešana, nūjošana un šogad arī riteņbraukšana. Eiropas
sporta nedēļu iesāksim 22. septembrī ar Viļānu novada sporta
skolas rīkoto atklāto sportisko
pasākumu veltītu Aivara Stroda
piemiņai. Ar sacensību nolikumu
var iepazīties Viļānu novada pašvaldības mājas lapā, informācija
pa tel.286463659 (Aleksejs Šlapakovs).
Pasākuma organizatori no
visa sirds priecāsies par atkalredzēšanos, rūpēsies par dalībnieku
uzņemšanu un piemiņas veltēm,
cienās ar siltu maltīti spēku atjaunošanai pēc sacensībam.
Uz drīzu tikšanos Dekšārēs!

Dzīvē ir brīži, kad pēkšņi mums
liekas,
Garām kāds saplosīts mākonis slīd.
Brālīt, mīļais, ar tevi vairs tikšos
Vien atmiņu takās, kas tālumā vīd.
Izsakām patiesu līdzjūtību
ALĪDEI KRŪMIŅAI, ANDREJAM
NAGLIM, KĀRLIM NAGLIM, pavadot
brāli Leopoldu mūžības ceļā.
Antons, Vija un Dagnija
Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
AIJAI APEINEI, pavadot māsu Maiju
mūžības ceļā.
Varakļānu PII „Sprīdītis” kolektīvs
Pārdod pārtikas kartupeļus –
Reviera, Vineta, Marabella, Laura.
Ilga Varakļānos, t. 26306703

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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Pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. Video un foto materiāli var tikt izmantoto
publicitātes vajadzībām.

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 580 eks.
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