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Skolas gads sācies
3. septembrī visi Latvijas skolēni de-

vās uz pirmo mācību dienu savās skolās, 
arī 260 Varakļānu vidusskolas skolēni un 
30 skolotāji pulcējās svinīgajā līnijā, lai 
atskatītos uz aizvadīto mācību gadu, pa-
stāstītu par vasaras priekiem un piedzīvo-
jumiem, satiktu draugus. 

Siltus apsveikuma vārdus skolotā-
jiem un skolēniem teica Varakļānu no-
vada pašvaldības priekšsēdētāja Modra 
Vilkauša. 

Nozīmīgs šis mācību gads būs 19 
pirmklasniekiem, kas itin droši piepulcē-
jās skolas saimei. Vidusskolas gaitas 10. 
klasē uzsāk 16 skolēni, sveicam jaunpie-
nācējus no Dekšārēm un Stirnienes!

Šī gada divpadsmitie ir olimpiski 
noskaņoti, un to pašu vēl arī visiem sko-
lēniem un skolotājiem.

Kur turpmāk mācīsies mūsu 9. un12.
klašu beidzēji? 

No 9.a klases skolēniem pieci turpina 
mācības vidusskolā, 2 – mācās Rēzeknes 
Dizaina un mākslas skolā, 2 – Rēzeknes 
14. AV, 1 – J. Ivanova Mūzikas vidusskolā, 
1 – Rīgas pārtikas ražošanas vidusskolā, 
1 – Vecbebru AV, 2 – Barkavas AV, 1 – Jē-
kabpils ģimnāzijā.

No 9.b klases deviņi skolēni turpina 
mācības vidusskolā, 1– mācās Rēzeknes 
14. AV, 1 – Viļānu vakarskolā, 1 – Preiļu 
AV, 1 – Priekuļu lauksaimniecības skolā, 
2 – Ogres tehnikumā.

12.a klases absolventi: 5 mācās 
Rēzeknes Augstskolā, 4 – koledžās, 2 – 
strādā, pa vienam Vidzemes Augstskolā, 
LLU, RTU un LV.

12.b klases absolventi: 6 mācās 
Latvijas Universitātē, 5 – Rīgas Tehnis-
kajā universitātē, pa 2 – Paula Stradiņa 
Universitātē, LLU, Rēzeknes Augstskolā, 
Banku Augstskolā, Medicīnas koledžā, 
viens Sporta Akadēmijā. Lai veiksmīgi 
studiju gadi!

Lai jaunajā mācību gadā zinātkāre 
visu sirdīs mīt un darba tikums pavada 
ikdienas gaitās!

Aina Jaunzeme  
Foto – Aina Kazāka

Olimpiskas uzvaras vēlot 12. klase.

1. septembris pirmklasniekiem.

Oktobrī gaidāms 
Varakļānu novada 

„Gads Varakļānu novadā 
iedzīvotāju acīm”

Klāt ir rudens, un tas nepārpro-
tami nozīmē, ka gads tuvojas bei-
gām. Līdz ar jaunā gada iestāšanos 
katrā mājā atkal ienāks ikdienā tik 
ļoti nepieciešamā lieta –  kalendārs.

Varakļānu novada pašvaldība 
šogad vēlas izdot kalendāru, kuru 
būtu veidojuši novada iedzīvotāji, 
tāpēc oktobrī pašvaldība izsludi-
nās foto konkursu „Gads Varakļānu 
novadā iedzīvotāju acīm”, kurā būs 
iespēja piedalīties visiem novada 
iedzīvotājiem, iesūtot savas foto-
grāfi jas ar Varakļānu novada dabu, 
cilvēkiem, notikumiem utt.

Konkursa žūrija noteiks intere-
santākos darbus, no kuriem tad arī 
tiks veidots 2013. gada kalendārs. 
Fotogrāfi ju autori, kuru darbi tiks 
iekļauti kalendārā, saņems pārstei-
guma balvas.

Tāpēc esi aktīvs,  gatavo savas 
bildes foto konkursam un piedalies 
Varakļānu novada kalendāra veido-
šanā!

Konkursa nolikums no oktobra 
būs pieejams 
mājaslapā 
www.varaklani.lv 
un uz ziņojumu 
dēļiem.

 
Vēlam 

veiksmi!
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Mūsu mazajos Varakļānos ik 
gadu tiek veidoti jauni celiņi, pa ku-
riem ērti pastaigāties gājējiem un tik 
pat ērti var braukt arī velosipēdisti. 
Esat ievērojuši, ka celiņi izlikti divās 
krāsās – pa pelēko iet gājēji, pa sar-
kano brauc velosipēdisti. Diemžēl 
daudzi to neievēro un ar riteņiem 
brauc pa ielu, tāpat kājāmgājēji ne-
palaiž garām riteņbraucējus. Būsim 
abpusēji pieklājīgi un cienīsim viens 
otru!

2012. gada 30. augustā
Nr.  9

Par pašvaldības kapitālsa-1. 
biedrību – Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums”  SIA un SIA 
„Varakļānu veselības aprūpes centrs”  
peļņas izlietojumu.

2. Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam pirmās 
redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai.

1. Nodot Varakļānu novada teritori-
jas plānojuma 2013.–2024. gadam pir-
mo redakciju un Vides pārskata projektu 
sabiedriskajai apspriešanai, t.sk. piepra-
sīt institūciju atzinumus. 

1.1. sabiedriskās apspriešanas ter-
miņu noteikt no 2012. gada 12. sep-
tembra līdz 2012. gada 26. oktobrim 
(6 nedēļas). 

2. Paziņojumu par Varakļānu no-
vada teritorijas plānojuma 2013.–2024. 
gadam pirmās redakcijas un Vides pār-
skata projekta nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai publicēt laikrakstā „Latvi-
jas Vēstnesis”, „Stars” un „Varakļōnīts”, 
kā arī pašvaldības mājas lapā internetā 
www.varaklani.lv 

3. Par SIA „Varakļānu veselības 
aprūpes centrs” pamatkapitāla palie-
lināšanu un grozījumiem statūtos.

4. Par kreditora prasījuma iesnieg-
šanu maksātnespējīgās SIA „Linin-
vest”  administratoram.

5. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bai piekrītošajām zemes vienībām.

6. Par zemes gabalu lietošanas 
mērķu maiņu.

7. Par Varakļānu novada domes 
29.03.2012. lēmuma Nr. 4.15 „Par ze-
mes ieskaitīšanu pašvaldībai piekrīto-
šajās zemēs” atcelšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Jau-
necīši”  sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma maiņu. 

10. Par adreses maiņu.
11. Par zemes nomas līgumu pār-

traukšanu.
12. Par atļauju iznomāt zemi tre-

šajām personām. 

13. Par ēdināšanas maksu Va-
rakļānu novada izglītības iestādēs 
2012./2013. māc. gadā.

1. 2012./2013. mācību gadā nodro-
šināt visiem Varakļānu novada vispāriz-
glītojošo skolu audzēkņiem bezmaksas 
ēdināšanu ar zupu Ls 0,25 vērtībā vienu 
reizi dienā. 

2. Bezmaksas zupas un brīvpusdie-
nu izdevumus segt no sociālajai palīdzī-
bai paredzētajiem pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

3. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu 
bērniem – Varakļānu novada vispārizglī-
tojošo skolu skolēniem (papildus bez-
maksas zupai), un pirmsskolas izglītības 
iestāžu 5–6-gadīgajiem bērniem – uz 
vecāku iesnieguma pamata apmaksāt 
brīvpusdienas 0,35 Ls/dienā.

4. Varakļānu novada trūcīgo ģime-
ņu bērniem – citu novadu arodskolu 
audzēkņiem – uz vecāku iesnieguma 
pamata apmaksāt brīvpusdienas 0,60 
Ls/dienā.

5. Apstiprināt vecāku maksu par 
ēdināšanu:

5.1. pusdienas Stirnienes un Mur-
mastienes pamatskolās – Ls 0,35 (trīs-
desmit pieci santīmi) dienā;

5.2. launags Stirnienes un Mur-
mastienes pamatskolās – Ls 0,20 (div-
desmit santīmi) dienā;

5.3. Stirnienes pamatskolas internā-
tā – Ls 0,80 (astoņdesmit santīmi) die-
nā,

t.sk. brokastis – Ls 0,25;
 launags – Ls 0,20;
 vakariņas – Ls 0,35;
5.4. 3–4-gadīgo bērnu grupai Mur-

mastienes pamatskolā Ls 0,60 (sešdes-
mit santīmu) dienā,

t.sk. brokastis – Ls 0,10;
 pusdienas – Ls 0,40;

 launags – Ls 0,10;
5.5. Varakļānu PII „Sprīdītis” Ls 0,85 

(astoņdesmit pieci santīmi) dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,20;
 pusdienas – Ls 0,45;
 launags – Ls 0,20. 
14. Par Varakļānu novada pašval-

dību darbinieku pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Vaijes pagastu Vācijā.

15. Par atbalstu Agneses Solozem-
nieces ģimenes dalībai LNT šovā „Dzie-
došās ģimenes”.

16. Par naudas balvas piešķiršanu.
17. Par dzīvokļa īres līgumu pagari-

nāšanu.
18. Par sociālā dzīvokļa piešķirša-

nu.
19. Par dzīvokļa īres līguma slēgša-

nu.
20. Par izslēgšanu no pašvaldības 

palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

21. Iesniegumu par pašvaldības 
sniegtu materiālu palīdzību izskatīšana.

22.  Par sociālās gultas pakalpoju-
ma līguma pagarināšanu.

23. Par Ņinas Rudakovas ievietoša-
nu pansionātā.

24. Par pašvaldībai piederošā dzī-
vokļa Satiksmes ielā 13-2, Stirniene, Va-
rakļānu pagasts, pārdošanu.

25. Par pašvaldībai piederošā dzī-
vokļa Satiksmes ielā 13-3, Stirniene, Va-
rakļānu pagasts, pārdošanu.

26. Par Varakļānu mūzikas un māks-
las skolas direktora iecelšanu amatā.

27. Par izmaiņām Varakļānu novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā un iestāžu un struk-
tūrvienību amatu un mēnešalgu saraks-
tos.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Gājēju – 
velosipēdistu celiņš

Licences Nr. NK-2011-040

AIZDEVUMI
PENSIONĀRIEM

bez ķīlas
 no 50 līdz 700 LVL

no 3 līdz 12 mēnešiem
līdz 75 gadiem bez galvotāja

  Madona, Saieta laukums 10 
(Viesnīca)

t. 64822238, 26318351
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Tiekas novada pedagogi

Saskaņā ar Varakļānu novada do-
mes 2012. gada 30. augusta domes 
sēdes lēmumu Nr. 9.2  sabiedriskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai nodota Varakļānu nova-
da teritorijas plānojuma 2013.–2024. 
gadam 1. redakcija un Vides pārskata 
projekts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2012. gada 12. septembra 
līdz 2012. gada 26. oktobrim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 
ar plānošanas dokumentiem var iepa-
zīties Varakļānu novada domē Rīgas 
ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads un 

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

pašvaldības pagastu pārvaldēs, kā arī 
pašvaldības mājas lapā internetā www.
varaklani.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmes notiks 2012. gada 19. ok-
tobrī, plkst. 11.00 Varakļānu pagasta 
pārvaldē, „Muiža”, Stirnienē, Varakļānu 
novadā, plkst. 13.00 Murmastienes pa-
gasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 14, Mur-
mastienē, Varakļānu novadā un plkst. 
16.00 Varakļānu kultūras namā, 1. mai-
ja laukumā 4, Varakļānos.

Rakstiskus priekšlikumus līdz š. g. 
26. oktobrim adresēt: Varakļānu nova-
da dome, Rīgas iela 13, Varakļāni, Vara-

kļānu novads, LV-4838 vai elektroniski 
uz e-pastu: varaklani@varaklani.lv. Ie-
sniegumā fi ziskām personām, norādot 
vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un 
kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), 
juridiskām personām – reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas un darbības vie-
tas adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Varakļānu novada teritorijas plā-
nojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda līdzfi nansēta projekta „Varakļā-
nu novada teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrāde” ietvaros, 
vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/084.

31. augustā uz gadskārtējo konferen-
ci pulcējās Varakļānu novada pedagogi, 
lai atskatītos uz paveikto un spriestu par 
nākotnes perspektīvām. 

Varakļānu novada domes priekš-
sēdētāja Modra Vilkauša savā uzrunā 
atzina, ka iespaids par visām piecām iz-
glītības iestādēm ir ļoti labs. Viņa aicināja 
pedagogus uz kvalitāti, sadraudzību ar 
sava novada skolām, novēlēja enerģiju, 
darbaprieku. Lai skolēni savās skolās 
justos kā mājās.

Iestāžu vadītāji atzīmēja, ka visām iz-
glītības iestādēm maksimāli palīdz nova-
da pašvaldība, nodrošinot ar transportu 
uz dažādiem pasākumiem – olimpiādēm, 
mācību ekskursijām, sporta sacensībām.

Par aktualitātēm un jaunumiem 
2012./2013. m. g. pastāstīja novada pe-
dagoģiskā darba koordinatore Anita 
Saleniece. Viņa atzīmēja, ka mācību sa-
turam jābūt secīgam, jāorganizē mērķ-
tiecīgus un jēgpilnus pasākumus, skolas 
darbā nepieciešama paaudžu vienotība, 
sadarbība ar ģimeni.

Par Varakļānu vidusskolas skolēnu 
panākumiem uzņēmējdarbībā atraktīvi 
pastāstīja un parādīja skolotājas Margari-
ta Selicka un Lolita Briška, aicinot arī citas 
skolas pievienoties.

Anita Saleniece.

Skolotāju konferences dalībnieki.

Jaunais mācību gads sācies. Lai vi-
siem pietiek spēka un izturības, toleran-
ces un enerģijas kvalitatīvi un mērķtiecīgi 
šo gadu aizvadīt. Mēs katrs esam, lai pie-

pildītu kaut ko savu, esam vajadzīgi tur, 
kur mēs esam.

Aina Jaunzeme – teksts un foto
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Kur gan tie gadi skrien? Caur ērkšķiem un 
rozēm tie lien.
Vēlējies tiem pakaļ skriet, apstādināt laiku 
kaut tik uz bridi vien.
Neatskaties atpakaļ, dodies taisni uz 
priekšu.
Gadi skrien kā vēja spārni, ne tie vieni, ne 
tie lieki,
Gadi nāk un gadi iet, vēlam tev laimi un 
prieku vien.

Sirsnīgi sveicam 
Varakļānu novada 

jubilārus septembrī!
15
Renāte Ūzuliņa
 Edgars Vaivods

18
Rinalds Auziņš
Jānis Vilcāns
 
20
Ainārs Kinne
Ritvars Majors
Madara Pekstiņa
Inga Rudzgaile
Viktorija Višķere
Sandis Zaķis
Diāna Zepa

25
Artis Džuls
Egita Lutere
Kaspars Miezītis

30
Kaspars Atajevs
Raivis Leimans
Mārtiņš Stikāns
Raimonds Strods
Inga Vilkauša

35
Sandijs Bernāns

40
Ainārs Ančevs
Māris Justs
Līga Saleniece

45
Andra Pauniņa

50 
Valija  Juste

55
Antons Strods
Ināra Svilāne

60
Ilga Broka
Margrieta Broka
Semjons Kapkovs
Vija Leitiņa
Tatjana Ribakova
Marija Skaba
Anna Sondore
Anna Tārauda

65
Marija Leimane

70
Marija Savicka

75
Arnolds Seržans
Anna Solozemniece
Marta Ūzuliņa

80
Ausma Muižniece
Broņislava Pudule

90
Helēna Eriņa 
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Zelta kāzas Murmastienē
Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
Kad kopā sakusušas debesis un 
zeme zied. 
Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām viņai 
paklājiet!
  /Ojārs Vācietis/

Pēc dažām vējainām dienām, pēc 
lielajiem miglas blāķiem Pūriņu pļavās, 
17. augusta vakarā un nākamajā rītā- 
laika apstākļi krasi mainījās; miglas vāli 
atkāpās un Murmastienes „Jāņasētas” 
apkārtne iemirdzējās zeltaino samtenīšu, 
sarkano pelargoniju, rožu un zaļā mauri-
ņa krāsu daiļumā. Šajā sētā – mājā nebijis 
notikums – Zelta kāzas! Līvijai un Jānim 
Zepiem. Līvija stāsta, ka 18. augusta rīta 
agrumā virs „Jāņasētas” sasaukdamās li-
dinājušās divas dzērves. Cīnoties ar vēja 
plūsmām, viņas centušās turēties blakus. 
Kad vējš norimis un uzspīdējusi saule, 
dzērves viena aiz otras aizlidojušas de-
besu zilgmē. Dzērvju klaigas – Visuma 
sveiciens zelta pārim kāzu rītā?!

50 laulībā nodzīvoti gadi – apliecinā-
jums tam, ka laulāto starpā valda sirsnība 
un mīlestības piepildījums. Kopdzīve sāk-
ta ar Dieva svētību Barkavas Romas kato-
ļu baznīcā. Jaunā ģimene dzīvoja Zepus.
„Lapiņās”. Līvija strādāja Varakļānu sov-
hozā par zootehniķi, Jānis par būvdarbu 
vadītāju un galdnieku. Daudzi skaisti brī-
ži vadīti Zepu „Lapiņās”; loloti nākotnes 
sapņi, svinēti ģimenes svētki (Sudraba 
kāzas Galēnu baznīcā 1987. g.), uzau-
dzināti, izskoloti un ievadīti lielajā dzīvē 
bērni – dēls Aivars un meita Sandra. Pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas nodi-
bināja zemnieku saimniecību, bija pirmie 
Breša zemnieki. Apzinoties, ka darbs būs 
ļoti grūts, kala plānus, kā savu izaudzē-
to labību, izslaukto pienu varētu realizēt 
paši, tirgojot savā veikaliņā. Tā Zepu ģi-
mene 1992. g. uzsāka pirmos soļus liela-
jā biznesā. Skaists bija sākums, ko vēlāk 
nodeva meitas Sandras rokās. Līvijas un 
Jāņa prieks un cerība tagad ir mazmei-
ta Deivija, kuru viņi ir ievirzījuši mūzikas 
pasaulē. Pēc Līvijas teiktā, Deivijai balss 
ir ielikta šūpulī kopš dzimšanas, šūpojot 
un dziedot, jo Līvijai pašai bija vokālistes 
balss. Tagad Deivija priecē Līvijas, Jāņa 
sirdis, kā arī atsaucas aicinājumiem, kur 
vien tas ir nepieciešams. Lai mazmeita 
varētu apgūt zināšanas mūzikā, Jānis 
strādāja uz zviedru kuģa par ofi ciantu, 
bet nu jau vairākus gadus peļņas darbs 
ir Anglijā. Jāņa prombūtnes laikā Līvija un 
mazmeita Deivija kopj savu piemājas dār-
ziņu, kur tiek audzēts viss, vēl klāt vesela 
plantācija ar ziediem „Jāņasētas” apkār-
tnē. Kopš Jāņa un Līvijas ģimene no Ze-
piem atnāca dzīvot uz Murmastieni, māja 

pie krustcelēm (te arī veikala pirmsākumi) 
Madonas ielā 1 un tās apkārtne ar katru 
gadu ieguva jaunu veidolu. Tika uzcelta 
garāža ar papildtelpām, daudz laika un 
pūļu tika veltīts mājas apkārtnes labiekār-
tošanai, un nu jau vairākus gadus nova-
da konkursos par sakoptību „Jāņasēta” 
ierindojas pirmajās vietās. Līvijas apre-
dzībā pēdējos gados arī Murmastienes 
Lūgšanu namiņš – kapela.

Aizritējuši 50 laulības gadi. Daudz 
piedzīvots un pārdzīvots, dzīves pūrs pie-
locīts ar pieredzes un atziņu bagātībām. 
Dzīvesziņu krājums joprojām tiek papildi-
nāts, jo skrejošais laiks neļauj apstāties 
un rāmi apcerēt, kā būtu, ja būtu... 

Zelta kāzas tika svinētas izremontē-
tajā, grezni izpušķotā Barkavas Romas 
katoļu baznīcā. Aizkustinošs brīdis, kad, 
ērģelēm skanot, Zelta pāri baznīcā ieve-
da mazbērni – Deivija un Raitis. Laulību 
ceremoniju vadīja priesteri R. Abrickis 
un A. Cimanovskis. Pēc baznīcas Līvija, 
Jānis, kā arī visi kāzu viesi tika mīļi sagai-
dīti un sveikti Varakļānu Borhu pilī, kur 
pēc scenārija bija jāiziet 50 dzīves gadu 
minigājums, ejot cauri rožu, pērļu laika 
pārbaudēm, rakstot vēstules, un tā līdz 
zelta lietum. Pēc šī brīnišķīgā, interesan-

tā dzīves gājuma atceres pārbaudījuma, 
Līvija un Jānis tika kronēti par grāfu un 
grāfi eni. Pēc tam galma dāmas, vedēji, ar 
jauno titulēto grāfi eni un grāfu, piedalo-
ties kāzu viesiem, dejoja polonēzi. Vēl ka-
pelas apmeklējums, kur mūsu zelta pāris 
pajūsmoja par varavīkšņu krāsu burvību 
un fotografējās (kā pirmie) pie jaunajām 
vitrāžām (Margaritas S. un Lolitas B. mīļ-
darbiņi). Tālāk – saules apmirdzēts ceļš 
uz Viļānu novada skaisto viesu namu 
„Lāču leja”. Lai tiktu iekšā, atkal treji vārti, 
te vedēju izdomāti pārbaudījumi, lai pā-
ris apliecinātu sevi darbā un mīlestībā. 
Dzirkstošā šampānieša glāzēm rokās, 
viesu nama zālē kāzu dalībnieki noklau-
sījās mazmeitas Deivijas samtaino, dzid-
ro dziedājumu, dziesmu veltītu mīļajiem 
vecvecākiem Zelta kāzās. Sveikšana, 
laimes vēlējumi virmoja gaisā, tika rakstīti 
Zelta grāmatā, skanēja dziesmās, galda 
runās. Interesanta bija Deivijas sagatavo-
tā prezentācija par Līvijas un Jāņa dzīves 
gājumu, bet pirms pusnakts daži brašuļi 
metās ūdens apskāvienos, blakus zālei 
esošajā burbuļbaseinā. Sprēgāja jaut-
rība valodās, dziesmās, dejās. Pirmā 
kāzu diena noslēdzās ar salūtu. Kāzas ar 
kārtīgu izdziedāšanos un citām baudām 
turpinājās vēl otrajā, pat trešajā dienā, kā 
agrākos laikos. Bet tas jau notika „Jāņa-
sētā”.

Ko gan lai „jaunajai” līgavai vēlam, 
„jaunajam” vīram ko padomā dot? Jau-
tājums atkrīt. Abi ar labu dzīves pieredzi. 
Līvija ir izcila saimniece, puķu audzētāja, 
dziesmu mīļotāja. Un, ja vajag, stingru 
vārdu teicēja. Jānis savā būtībā īsts džen-
telmenis, darba rūķis un komunikabls cil-
vēks. Savu galveno dzīves atziņu, kura 
izkristalizējusies, viņi ierakstīja kāzu ielū-
gumā ar V. Ogas vārdiem: „Vienīgā vēr-
tība, /vienīgais guvums, /otra cilvēka 
mīlestība, / otra cilvēka tuvums.” 

Zelta kāzu viesi pie Barkavas baznīcas.

Līvija un Jānis ar mazmeitu Deiviju.

Turpinājums 6. lpp.
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Baltās zāles atklāšana Varakļānos
Baltus mākoņus saulainās debesīs,
baltus sapņus baltajās naktīs!
Baltas domas un baltas jūtas,
baltus kuģus mierīgā jūrā!
Baltas dūjas starp baltām kaijām,
baltas pārslas lai mākoņi aijā.
Gaišas jūtas un gaišas cerības
baltām dienām lai ceļasomā!
Baltu gaismu un mīlestību,
baltus spārnus vislabākām domām!
  /Gita Āboliņa/

Biedrība „Pieaugušo attīstības pro-
jekts”, turpmāk tekstā PAP, jau gada 
sākumā izstrādāja projektu „Nāc un 
darbojies”,  Nr. AKC/2012/050. Projekta 
mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus nova-
da iedzīvotāju izglītošanai jaunajās teh-
noloģijās un uzņēmējdarbībā, interešu 
grupu darbībai un biedrības PAP attīstī-
bai. Projektu iesniedzām Kopienu inicia-
tīvu fondā programmā „Atbalsts kopienu 
centriem” uz projektu konkursu. Pro-
jekts tika atbalstīts un saņēmām piešķī-
rumu Ls 2700 kā arī Varakļānu novada 
dome atbalstīja ar līdzfi nansējumu 10%.  
Projektu izstrādājām tāpēc ka, bija ne-
pieciešama telpa, kur biedrībai PAP pro-
jektu ietvaros rīkot lekcijas, nodarbības, 
kā arī Varakļānu KN izmantot dažādiem 
pasākumiem, izstādēm. Pie projekta cītī-
gi strādāja Inga Grudule, kura ir arī pro-
jekta vadītāja, daudz strādāja arī Jeļana 
Šutka, brīvprātīgo darbu ieguldīja Vara-
kļānu pilsētas iedzīvotāji. Rezultātā tika 
izremontēta Varakļānu Kultūras namā 2. 
stāvā zāle baltos toņos, iegādātas žalū-
zijas logiem, mēbeles, fotoaparāts. Zāli 
atklājām tieši Pēterdienā – 29. jūnijā. Kā 
pirmie savus mākslas darbus uzstādīja  
Varakļānu mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi. Atklāšanā piedalījās Varakļā-
nu Kultūras nama vadītāja Ruta Laizāne, 
mākslinieciskās daļas vadītāja Kristīne 
Strode, ansamblis „Sidrablāses” vadī-
tājas Agnijas Strūbergas vadībā, klāte-
sošo iepriecināja ar savā skanīgajām 
dziesmām. Varakļānu novada domes 
izpilddirektors Māris Justs pateicās par 
ieguldīto darbu, piedalījās arī uzņēmēji 
Irēna un Jānis Ereļi. Pasākumu apmek-
lēja arī biedrības PAP biedri un pilsētas 

Baltā zāle, Mākslas skolas audzēkņu 
darbi.

Z. Radošais no Draugiem: „Mīlestība, 
ko jūs izjūtat viens pret otru ir vislielākais 
jūsu pasaules dārgums, ko ir vērts sar-
gāt un glabāt daudz vairāk nekā naudu, 
mantu vai zeltu.” 

Klāt septembris ar skolas zvanu 
skaņām, tās dzidri skan ikvienam skolas 

iedzīvotāji. Zālē var smelties sev iedves-
mu no interesantajiem darbiem mierīgā 
un netraucētā atpūtā, gan turpmāk mūs-
dienīgos un dinamiskos pasākumos, ko 
rīkosim šajā jaukajā vietā.

Staņislava Poče,
Biedrības PAP valdes priekšsēdētāja

Foto – Staņislava Poče

Baltās zāles atklāšana.

No kreisās Staņislava Poče, 
Inga Grudule, Jeļena Šutka.

Turpinājums no 5. lpp. bērnam, tās atbalsojas ikvienā no mums 
kā mīļas, jaukas atmiņas. Līvija un Jānis 
šogad domu acīm noglāstīs katru no de-
viņiem mazbērniem, kuriem mācību gads 
sākas dažādās skolās, pakavēsies pie 
mazās Daneivisas bērnudārzā, jo vecve-
cāki jau citādi nevar, gribas mīlēt un ce-
rēt, ka visiem labi klāsies. Tā labās domas 

lidos uz visiem diendienā.  
Līvija un Jāni! Esiet tikpat jauni un 

enerģiski līdz pat Dimanta kāzām! 
Lai dzīve kā sudraba rasa krājas Jums 

sirdī pa lāsei, nolīdama no ziediem!

Valērija 
Foto – Aina Jaunzeme
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Sen piemirsušās siltās vasaras die-
nas un arvien vairāk rudens piesaka sevi, 
liekot domāt par siltām telpām un istabas 
komfortu. Drīz sāksies jauna apkures se-
zona ar ne vienmēr silto ziemu. Pagājušā 
apkures sezona beidzās ar 5 135 MW/h 
saražotās siltuma enerģijas apkures va-
jadzībām. Cik tās vajadzēs šogad, kāds 
rudens un kāda ziema, cik ātri atnāks 
pavasaris? Tie ir jautājumi, uz kuriem at-
bildi grib dzirdēt ikviens. Vidēji bruto sa-
ražotās enerģijas daudzums būs nepie-
ciešams tikpat lielā daudzumā kā katru 
gadu un dedzināmās malkas daudzums 
svārstās 3 500 m3 robežās. Siltuma ener-
ģiju pārdosim tāpat par 35,91 Ls MW/h, 
šī cena ir viena no zemākajām Latvijā. 
Cilvēki neizprot dažādu cenu attiecību 
par siltuma vienību uz kvadrātmetru. 
Šis rādītājs ir atkarīgs no mājas sērijas 
un tehniskā stāvokļa. Siltināta māja par 
siltumu maksās 30 santīmus par kvad-
rātmetru, bet nesiltinātai 103. sērijas 
mājai nebūs pārsteigums 90 santīmi par 
kvadrātmetru. Tāpat nevar uz vienādības 
zīmes likt dzīvokli Varakļānos un dzīvokli 
Liepājā, jo Latvijā ir ļoti atšķirīgs klimats 
un vidējā gaisa temperatūra starp šiem 
reģioniem. Dedzināmās malkas pilnīgi 
pietiek apkures sezonas sākšanai, gal-
venais piegādātājs - akciju sabiedrība 
„Latvijas Valsts Meži”. 

Uzņēmuma ražošana saistās ne ti-
kai ar apkuri, bet ar virkni pakalpojumu, 
kurus veicam kā daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanā, tā arī pakalpojumu 
piedāvājumā privātmāju iedzīvotājiem. 
Pārsvarā tā ir tā pati ūdens apgāde un 
notekūdeņu novadīšana, atkritumu ap-
saimniekošana, kā arī daudzi citi pakal-
pojumi, ko spējam sniegt un ar ko varam 
būt noderīgi iedzīvotājiem. Kā jauni-
nājums ir nācis klāt aku un ūdensvadu 
tīrīšana un dezinfekcijas darbi. Pilsētā 
aktuāls ir jautājums par skursteņu tīrīša-
nu, arī šeit mēs sniedzam pakalpojumu 
skursteņu un krāšņu tīrīšanai. Ir tehnikas 
pakalpojumi un pašreiz veicam ūdens-
vadu un kanalizācijas vadu pieslēgumus 
privātmājām, sniedzam konsultācijas. 
Darām visu iespējamo, lai būtu vairāk 
noderīgi savai pilsētai.

Veikums namu apsaimniekošanā 
šajā gadā lielākoties saistās ar Rīgas 
ielas 21 nama jumta klājuma un noteku 
nomaiņu, Kosmonautu ielas 22. mājai un 
Pils ielas 32. mājai ir veikts siltumtrašu 
remonts un siltinājuma nomaiņa namu 
pagrabstāvā. Vairāk vai mazāk esam 
strādājuši pie katras apsaimniekojamās 
mājas. Darba ir ļoti daudz, jo mājas jau-

DzKU informē

nākas nepaliek, un ar katru gadu tās pra-
sa arvien lielākus ieguldījumus. Nākošajā 
gadā būs nepieciešamas izmaiņas namu 
apsaimniekošanas maksās. Ir mājas, ku-
rām nav uzkrājuma, bet apsaimniekoša-
nas izdevumi pieaug. Tāda ir Preiļu ielas 
1. māja, kura ir sen pārtērējusi savus ap-
saimniekošanas līdzekļus, bet namam ir 
jāmaina jumta segums. Nenoliedzami, lai 
veiktu apjomīgāku darbu pie māju reno-
vācijas, ir nepieciešami lielāki naudas lī-
dzekļu ieguldījumi. Vēlmju māju labiekār-
tošanai ir ļoti daudz, ar kurām iedzīvotāji 
vēršas pie sava nama apsaimniekotāja, 
bet no tām ir jāizvēlas visnepieciešamā-
kās. Jāsaprot, ka tas viss prasa līdzekļus, 
kuri nav tik viegli iegūstami. 

Katrai mājai ir mājas pilnvarotā per-
sona, kura pārstāv dzīvokļu īpašnieku 
intereses pie mājas pārvaldnieka, pie 
kuras varat griezties un izteikt savas 
idejas. Vēlos uzsvērt arī to, ka mazajām 
daudzdzīvokļu mājām ir mazāki ieņēmu-
mi apsaimniekošanā, līdz ar to nepietiek 
līdzekļu apjomīgāku darbu veikšanai. 
Izvērtējot šo apstākli, nākošajā plānoša-
nas periodā dažām mājām tiks mainīta 
apsaimniekošanas maksa, lai varētu rast 
reālu risinājumu nepieciešamo darbu 
veikšanai. Ļoti pozitīvi ir tas, ka mūsu 
pilsētā 3 daudzdzīvokļu nami – Rēzek-
nes 4, Kosmonautu 13 un Kosmonautu 
15 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši siltināt 
mājas. Nu jau fi niša taisnē ir iegājusi teh-
nisko projektu izstrāde. Diemžēl projektu 
izstrādātāji pievīla mūs ar termiņiem un, 
iespējams, ka projekta realizācija tiks 

atlikta uz pavasari, taču vēl ir ļoti daudz 
darbu un saskaņošanu, kuri saistīti ar 
projekta realizāciju un tā īstenošanu. 
Pamatojoties uz tehniskajiem projek-
tiem, tiks izstrādāta visa nepieciešamā 
dokumentācija, lai sekmīgi varētu slēgt 
līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru (LIAA) un tādējādi piesaistītu 
ES fondu līdzekļus. 

Uzņēmuma darbību bremzē mūsu 
klienti, kuri neuzskata par vajadzīgu 
norēķināties par saņemtajiem pakal-
pojumiem. Vidēji gadā parādu summa 
pret uzņēmumu pieaug par Ls 6 000. 
No gada sākuma līdz augusta beigām 
esam spējuši to samazināt par Ls 12427. 
Savas saistības nevēlas pildīt Varakļānu 
veselības aprūpes centrs, kura parāds 
uzņēmumam sastāda Ls 32 783,26. Tā ir 
liela nauda uzņēmumam un rada problē-
mas tiešo darbu veikšanā. Meklējot izeju 
no situācijas, esam spiesti strādāt citiem 
uzņēmumiem, lai varētu sapelnīt sev ne-
pieciešamos līdzekļus. Gribētu aicināt 
privātpersonas kārtot savus maksāju-
mus ar uzņēmumu laicīgi. Pašreiz gata-
vojamies iesniegt tiesā jaunas prasības 
pret nemaksātājiem, tāpēc visus, kuriem 
ir „piemirsies” samaksāt par veiktajiem 
pakalpojumiem, aicinām tos veikt bez 
tiesu izpildītāja.

Uz sadarbību cerot!
Mūsu darba laiks no 8.00 līdz 17.00,
ceturtdienās no 8.00 līdz 18.00,
piektdienās no 8.00 līdz 16.00, 
pusdienas pārtraukums darba dienās 
no 12.00 līdz 13.00.

Mainoties PVN likmei no 22% uz 21%, ir mainījusies maksa 
par ūdeni un kanalizāciju. 

ŪDENS UN KANALIZĀCIJA (no 01.07.2012.)

m3 Ūdens PVN 21% KOPĀ Kanalizācija PVN 21% KOPĀ PAVISAM

1 0,48 0,10 0,58 0,58 0,12 0,70 1,28

2 0,96 0,20 1,16 1,16 0,24 1,40 2,56

3 1,44 0,30 1,74 1,74 0,37 2,11 3,85

4 1,92 0,40 2,32 2,32 0,49 2,81 5,13

5 2,40 0,50 2,90 2,90 0,61 3,51 6,41

6 2,88 0,60 3,48 3,48 0,73 4,21 7,69

7 3,36 0,71 4,07 4,06 0,85 4,91 8,98

8 3,84 0,81 4,65 4,64 0,97 5,61 10,26

9 4,32 0,91 5,23 5,22 1,10 6,32 11,55

10 4,80 1,01 5,81 5,80 1,22 7,02 12,83

11 5,28 1,11 6,39 6,38 1,34 7,72 14,11

12 5,76 1,21 6,97 6,96 1,46 8,42 15,39

13 6,24 1,31 7,55 7,54 1,58 9,12 16,67

14 6,72 1,41 8,13 8,12 1,71 9,83 17,96

15 7,20 1,51 8,71 8,70 1,83 10,53 19,24
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Ziedi un mūzika Varakļānos
Ir atkal augusts. Un atkal Varakļānus 

caurauž ziedi. Saldā smarža kņudina Va-
rakļānu Lapsas degunu, tā lien ārā no mi-
gas un dodas uz savu pilsētu. Tavu skais-
tumu! Kur vien skaties, visapkārt ziedi. 
Nē, pietiek gulēt! Ir jāmostas! 

Lai gan ir agrs rīts, skanīgās noti-
ņas (Ērika Kanča, Sanda Ozoliņa, Māra 
Tumane, Airita Vintiša, Kristīne Strode) 
kopā ar Armīnu Apeinu, mūzikas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem – vokālo 
ansambli, Sigitu Šusti, Robertu Šminiņu, 
Ingu Ivanovu, Gundaru Vīguli, Agnesi So-
lozemnieci, Olgu Gaili – modina varakļā-
niešus. Ir taču jāpaspēj aplūkot visi ziedu 
brīnumi, kuri pieteikti konkursam „Ziedi 
Varakļāniem...”!

Un Lapsa dodas ceļā. Skat, skat 
– kultūras nama pagalmā pa nakti uz-
plaucis krāšņs „Paradīzes dārzs”, kurš 
pārsteidz ar savu daudzveidību. Redz, ka 
tomēr arī uz Zemes var būt Paradīze, tik 
jāmāk pašiem to radīt.

Bet kas tur spīd tai pļaviņā pie kul-
tūras nama? Lapsa dodas tuvāk aplūkot. 
Tās tak kurpes! Laikam tās atstājuši paš-
darbnieki, steigdamies uz kultūras namu, 
kurš ikvienu pilsētnieku un viesi aicina 
„Nāc pie manis šovakar, nāc pie manis 
rīt!”.

No iespaidiem Lapsai jau sāk reibt 
galva. Vajadzētu tā kā mazliet atpūsties. 

Re, pilsētas skvērā vilina „Ziedkrēsli”. 
Lapsa piesardzīgi apsēžas šai ziedu brī-
numā un atpūtina nogurušās kājas. Bet 
cik tad ilgi sēdēsi? Vēl taču tik daudz ko 
redzēt!

No kurienes nāk tā dūcošā skaņa? 
Lapsa saspicē savas ausis un dodas 
skaņas virzienā. Ak vai, pašā pilsētas 
centrā uzradušies „Dzelošā zelta” pūžņi. 
Bet ko tur brīnīties – pilsēta pilna ar zie-
diem, tāpēc arī čaklie kukainīši dara savu 
darbiņu.

Un kas tas? Pie novada domes kaut 
kas čabinās. Tā tak mazā lapsiņa. Izlīdusi 
no savas migas, apsveicinās ar varakļā-
niešiem, pilsētas viesiem un aicina ikvie-
nu „Atgriezties mājās” šai  mūsu jaukajā 
pilsētiņā. Arī Varakļānu Lapsa apsveici-
nās ar savu radinieci un dodas tālāk.

Vai tu re, priekšā soliņi. Tādi pamatīgi 
un izgreznoti. Tos veido Starptautiskā tēl-
nieku simpozija mākslinieki no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. Viņi Varakļānos 
ciemojas jau otro gadu. Lapsa pasēž uz 
katra soliņa, aprunājas ar māksliniekiem 
un iet tālāk.

Soļojot  pa Pils ielu, ik pa brīdim uz-
vēdī ziedu smarža. Lapsa apstājas, sa-
rauc mazo deguntiņu un ošņā. Jūtamas 
gladiolas, rozes, puķu zirnīši... Tik tiešām 
Varakļānos „Puķu vilnis ir klāt...”. Un tas 
atnesis sev līdzi „Orhideju laiku”. Tās sa-

Ik gadu pilsētas svētku rīts sākas ar 
rosīšanos. Katrā mājā, pagalmā, uz ie-
las un laukumos. Vieni gaida vai ir jau 
sagaidījuši ciemiņus no tuvām un tālām 
vietām, kas ik gadus ierodas uz kapu-
svētkiem, citi steidzas pabeigt savas zie-
du kompozīcijas, vēl citiem satraukums 
par piedalīšanos pasākumos. 

Tas viss svētkiem piedod īpašu no-
skaņojumu. Visas dienas garumā pilsē-
tas iedzīvotāji varēja apskatīt dažādās 
ziedu kompozīcijas, priecāties pat tām, 
dot savu vērtējumu. Arī vērtēšanas komi-
sija ar satraukumu devās tās apskatīt un 
novērtēt. Jāsaka, ka viennozīmīgs komi-
sijas vērtējums bija, ka šogad ziedu kom-
pozīcijas īpaši izcēlās ar savu kvalitāti un 
pieskaņošanos apkārtējai videi. Novērtēt 
bija jo sevišķi grūti. Tāpēc tika nolemts, 
ka kompozīcijas nosacīti iedalīs divās ka-
tegorijās – individuālais un grupu darbs. 
Individuālajā vērtējumā I vieta tika piešķir-
ta kompozīcijai „Dzelošais zelts”, II vieta 
– Orhideju laiks, III vieta – „Atgriezties mā-
jās” un „Ziedkrēsli”. 2. kategorijā pirmā 
vieta tika piešķirta kompozīcijai „Nāc pie 

plaukušas lielākas un mazākas un jau pa 
gabalu aicina sevi apbrīnot. Viens ziediņš 
nokritis, Lapsa to piesprauž pie sava 
samtainā kažoka, iesēžas zirga pajūgā 
un brauc uz Varakļānu pili.

Cik patīkama sajūta, traucoties pa 
senatnīgo aleju. Pag, kučier, piebremzē! 
Redz, kur mazie varakļānieši arī ceļo līdzi 
Lapsai un apskata konkursa darbus. Lap-
sa viņus sasēdina zirga pajūgā, bet pati 
soļo uz pili kājām. Lai jau bērni pavizinās!

Pamazām caur staltajām kastaņām 
iznirst Varakļānu pils. Lapsai ļoti patīk no-
doties „Pastaigai dārzā”. Te var sastapt 
gan balto gulbi, gan skaisto galma dāmu 
un viņas kavalieri.

Pie pils grozās arī konkursa žūrija un 
kaut ko satraukti runā. Ieraudzījuši Lap-
su, viņi aicina to palīdzēt novērtēt kon-
kursa darbus. Lapsai tas neiet pie sirds. 
Ko tur daudz domāt un vērtēt – visi taču 
centušies, darījuši, veidojuši, atliek tikai 
baudīt!

Lai jau žūrija pati tiek galā. Lapsa la-
bāk dosies uz migas pusi. Salasījusi po-
zitīvās emocijas un ziedu smaržas, viņa 
saliks tās krāsainās vācelītēs un, kad vien 
ienāks prātā, pacels vāciņu un baudīs Va-
rakļānu pilsētas noskaņas.

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Konkursa „Ziedi Varakļāniem” rezultātu apkopojums

manis šovakar”, otrā vieta kompozīcijām 
„Paradīzes dārzs” un „Pastaiga dārzā”, 
trešā vieta „Puķu vilnis ir klāt”. Paldies 
visiem konkursa dalībniekiem! Skatoties 
un priecājoties par skaisti padarīto darbu, 

daudzi radās arī savas idejas. Varbūt nā-
košgad piedalīsies vēl vairāk dalībnieku? 
Neturiet sveci zem pūra! Uzdrīkstēties ir 
jauki!

Aina Jaunzeme teksts un foto
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Gada labākais ekonomikā
Biznesa izglītības biedrība Junior 

Achievement – Young Enterprise Latvi-
ja (JA–YE Latvija) 18. jūnijā, Rīgas pilī 
sumināja gada piecus Latvijas labākos 
skolēnus un skolotājus ekonomikā. 
Konkursa „Gada labākais ekonomikā” 
mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresē-
tību par jauniešu un skolotāju uzņēmību 
darboties ekonomikas un uzņēmējdarbī-
bas jomās, sekmējot skolā gūto zināšanu 
izmantošanu dzīvē. Skolēnus un skolotā-
jus ik gadu izvēlas kompetenta žūrija. Šī 
gada laureātus uzrunāja Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Latvijas Ekonomikas 
attīstības foruma prezidente Inese Vai-
dere, JA-YE Latvija izpilddirektors Jānis 
Krievāns u.c. 

Starp pieciem nominētajiem skolotā-
jiem bija Varakļānu vidusskolas vizuālās 
mākslas un sociālo zinību skolotāja Mar-
garita Selicka. 

„Tas man bija liels pārsteigums, jo 
JAL darbojos tikai otro gadu. Jāatzīst, 
ka pateicoties Varakļānu vidusskolas 
skolēniem, skolas un kolēģu atbalstam, 
vecākiem, ļoti veiksmīgi. Par šī titula ie-
guvēju var kļūt organizācijas dalībsko-
las skolotājs, kas savā darbā izmanto 
metodes, kas māca skolēnus darboties 
praktiski, ne tikai gūt teorētiskas zināša-
nas uzņēmējdarbībā. Un tas skolēniem 
un arī skolotājiem nemaz nav viegli, jo 
prasa citu skatījumu dažādos virzienos. 
Daudzi Latvijā  grib būt ar kalpu domā-
šanu. Tas tā vēsturiski izveidojies, jo par 
saimnieku vai uzņēmēju būt bija slikti. Cil-
vēkiem patīk, ja kāds cits visu organizē, 
sakārto, samaksā vai iedod. JAL mērķis ir 
palīdzēt izveidot jaunu, uzņēmīgu Latvijas 
uzņēmēju paaudzi ar pasaules skatījumu. 
Skolā cik varam, tik darām, lai mūsu sko-
lēnos to atraisītu. Un nav jābūt ārkārtīgi 
erudītam skolotājam ekonomikā. Pietiek, 
ja esi pats ieinteresēts, spēj aizraut un 

iesaistīt bērnus, protams, dodot pamatzi-
nāšanas. Svarīgāks ir „grūdiens” pareizā 
virzienā un vietā. Bet ekonomisko gudrību 
ziņā skolēni tāpat kļūs gudrāki par mums 

un vēl mūs pamācīs. Vēl ļoti būtiski, ka ir 
skolotāju komanda.  Forši, ka ir kolēģīte 
Lolita, ar kuru kopā ne tikai mākslas jomā 
daudzus gadus sadarbojamies, bet  šo-
gad   kopā esam  organizējušas skolas tir-
dziņus, vedušas bērnus uz reģionālajiem, 
nacionālajiem un starptautiskajiem tirdzi-
ņiem, semināriem, pasākumiem. Prieks, 
ka skolā, pašvaldībā  šo lietu atbalsta, 
vienmēr ir „zaļā gaisma”! Un tad jau rezul-
tāti neizpaliek. Kā arī skolotājs var saņemt  
patīkamu  balvu. Man tas bija  lidojums uz 
Briseli, Eiropas parlamenta un Briges ap-
meklējums, tikšanās un vakariņas ar Inesi 
Vaideri. Ceļojums, kas enerģētiski uzlādē-
ja visam nākošajam mācību gadam”.

Varakļānu vidusskolas direktors Rī-
gas pilī saņēma goda rakstu „ Junior Ac-
hievement – Young Enterprise Latvia kon-
kursa „Gada labākais ekonomikā 2012” 
Laureāta skola.

Foto no Margaritas arhīva

Margarita Selicka Brigas centrālajā 
laukumā

Konkursa laureāti kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu.

GLOBE (Global Learning and Ob-
servations to Benefit the Environment) ir 
starptautiska vides zinātnes un vides iz-
glītības programma. Tās mērķis – sekmēt 
skolēnu izpratni par globālajām vides 
problēmām, vienlaicīgi padziļinot viņu 
zināšanas dabas zinībās un attīstot viņu 
informācijas tehnoloģiju izmantošanas 
prasmes. GLOBE pētījumos iesaistījušās 
vairāk nekā 10 000 skolas no 95 pasau-
les valstīm. Latvijā  programma darbojas 
no 1999. gada, bet Varakļānu vidusskola 
programmā darbojas no 2009. gada.

Šovasar  Varakļānu vidusskolas sko-

Ekspedīcija „Gauja 2012”
lēni: Annija Strode, Inuta Nagle, Laura 
Prusakova, Roberts Seržans un Kaspars 
Eiduks piedalījās GLOBE organizētajā 
vasaras ekspedīcijā „Gauja 2012”.

Savos iespaidos dalās ekspedīcijas 
dalībnieki:

Laura: Pirmā diena
Piedzīvojums bija sācies, bet ne-

viens no mums nespēja iedomāties, ko 
sagaidīt no ekspedīcijas. Bijām mazliet 
satraukti, galvā skraidīja dažādas domas. 
Kas? Ko? Kā? Pirmajā pulcēšanas vietā 
„Jāņarāmis” gaidījām organizatorus. Ne-
viltots prieks bija viņus beidzot ieraudzīt, 

jo sapratām, ka tūlīt kāpsim uz plosta un 
dosimies ceļā. Visas šīs trīs brīnišķīgās 
dienas mūs pavadīja projekta GLOBE 
vadītāja Latvijā – Inese Liepiņa, Krišjānis 
Liepiņš un ļoti zinošais ģeologs Māris, 
protams, nedrīkst aizmirst mūsu plosta 
vadītāju Kasparu un lielisko kolliju Rio.
Plostu skaits sasniedza skaitli 4. Pirmais 
uzdevums mums bija iepazīties ar citiem 
skolēniem no Andreja Upīša Skrīveru vi-
dusskolas, Mālpils vidusskolas, Rīgas 
Dabas zinību skolas, Daugavpils  un Īs-
līces skolām. Otrais uzdevums – katram 
plostam bija jāizdomā savs nosaukums. 
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Lai skan Varakļānos!

plostus, kurus bija piemeklējusi atstrau-
me, kas nesa mūs atpakaļ – pret strau-
mi. Varakļānu meitenes izrādīja vislielā-
ko interesi par airēšanu un pat palūdza 
stūrmanim Kasparam, kurš veda mūs pa 
Gauju jau trīs dienas, vai mēs arī varē-
tu vadīt „kuģi”. Izrādījās, ka tas nav tik 
vienkārši, jo īpaši meitenēm un plost-
nieks Kaspars spēja laikus atņemt airi, 

lai nebūtu jāietriecas Ķūķu iezī. Viss tika 
kontrolēts un meitenes mierīgākā strau-
mē varēja izpausties.

GLOBE mums deva fantastisku ie-
spēju ne tikai ieraudzīt, cik brīnišķīga ir 
Latvijas daba, jo īpaši Gaujas krastos, 
bet arī iepazīties ar visiem iespējama-
jiem pētījumiem, kas patiesībā ir tik vien-
kārši un prasa dienā vai nedēļā, vai pat 
mēnesī pāris minūtes. Šīs elementārās 
darbības veic visā pasaulē – Argentīnā, 
Monako, Etiopijā un, protams, arī Lat-
vijā. Darbojoties lokāli, mēs rīkojamies 
globāli.

Programma GLOBE dod iespēju ik-
vienam Varakļānu novada skolēnam ie-
saistīties starptautiskos pētījumos.

Ar ekspedīcijas dalībniekiem kopā 
bija un iemūžināja fotogrāfi jās skolotāja 

Aina Kazāka

Kvēpenes ozols.

Mūsu plostu mēs nodēvējām – „Vafeles”,  
2. plosts – „Vikings” 3. plosts – „Dižais 
Sprīžmetis” un 4. plosts – „Airētāji”.

Plostojot pa Gauju, vērojām bebru 
takas, pīļu ģimenes, majestātiskās Ērgļu 
klintis. Ģeologs Māris mums pastāstīja 
par  klintīm un citiem Devona laikmeta 
atsegumiem. Veicām  GLOBE  pētījumus. 
Katram plostam bija savs uzdevums. 
Mūsu plosta uzdevums bija pētīt atmos-
fēru (mākoņus, gaisa temperatūru), notei-
cām GPS koordinātas. Kad pētījumi bija 
galā, devāmies uz mūsu pirmās nakts 
apmešanās vietu. Būvējām teltis, kuri-
nājām ugunskuru, gatavojām vakariņas. 
Vakariņas izdevās ļoti gardas, cienājām 
arī citus ekspedīcijas dalībniekus. Pēc 
vakariņām mūs sagaidīja pirmie eksperti, 
kuri pastāstīja par Gaujas NP, kā arī par 
dabas piesārņošanas problēmām. Iestā-
joties tumsai, devāmies uz piedzīvojamo 
pilno nakts trasi. Trasīte bija veidota tā, lai 
saliedētu komandas un mēs varētu labāk 
iepazīt viens otru. 

Inuta: Otrais izaicinājums
Pamodāmies ar slapjām sejām.  

Naktī  bija lijis, tāpēc bijām nedaudz sa-
mirkuši. Lai nu kā, tas šo dienu nevarēja 
izbojāt. Plostojot pa Gauju, turpinājām 
GLOBE pētījumus, apskatījām Cīrulīšu 
dabas taku, Līgavas klinšu alu un no-
baudījām tīro un dzidro avota ūdeni.
Pēcpusdienās  pie mums viesojās ASV 
vēstnieks Latvijā Marks Peka. Vēstnieks 
ar interesi apskatīja mūsu veiktos pētī-
jumus, iepazinās  ar mūsu „plostdzīv-
niekiem” kāpuriem. Tā mierīgā un jaukā 
noskaņā mēs aizplostojām līdz  otrajai 
naktsmītnei – Kvēpenei. Atvadījāmies no 
ciemiņiem un devāmies apskatīt Kvēpe-
nes pilskalna alas un ozolu. Kvēpenes 
ozols ir attēlots uz piecu latu banknotes.
Otrās dienas noslēgumā mēs klausījā-
mies plostnieka stāstos un dziesmās. 
Pacienājušies ar oglēs ceptiem kartupe-
ļiem, mēs devāmies pie miera.

Annija: Trešais izaicinājums – pē-
dējā diena

Trešās dienas rītā, izlienot no teltīm, 
sejās varēja nolasīt, cik dienu jau esam 
pavadījušu brīvā dabā. Atlika tikai saga-
tavot brokastis uz ugunskura, jau otro 
reizi izjaukt teltis un nest visu uz „kuģa”, 
lai izcīnītu pēdējos km pa Gauju līdz Lī-
gatnes pārceltuvei. Protams, ceļā neiz-
tika bez GLOBE pētījumiem. Šoreiz va-
rakļāniešu plosta „Vafeles” rīcībā bija Ph 
metrs, H2O elektrovadītspējas noteicējs, 
nitrātu indikatorlapiņas un komplekts 
skābekļa daudzuma noteikšanai ūdenī. 
Tomēr lielāko plostošanas daļu mēs pa-
vadījām baudot dabas skatus.

 Pēdējā dienā bija pamodies mūsu 
īstais plostošanas gars, jo ķērāmies pie 
airiem. Ar nieka 4 airu palīdzību mums 
izdevās iekustināt četrus savienotos 

Ekspedīcijas dalībnieki Inuta Nagle, Laura Prusakova, Roberts Seržans, 
Kaspars Eiduks.

Uz plosta.
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Stirnienes Dziedošās dienas 2012
Stirnienē šogad jau desmito dziedošo 

vasaras viduci kopā sagaidīja 77 bērni un 
jaunieši un 9 pasniedzēji. Šīs nedēļas mēr-
ķis ir uzrunāt ikvienu valodā, ko vislabāk 
saprot cilvēka sirds – mīlestības un mūzi-
kas valodā. Tāpēc sadarboties un sadrau-
dzēties spēja dalībnieki no visas Latvijas. 
Laiks apstājās laicīgajām, ikdienišķajām 
lietām, dzīves izniekošanai pie televizora 
un datora, aicinot ieklausīties sevī, pārkāpt 
tieksmi tikai pēc vieglā un pašdisciplinē-
ties, lai īsā laikā apjaustu, atklātu un iz-
koptu talantus un spējas, ko mums katram 
devis Dievs un vecāki. 

Šīs vasaras muzikālā studija bija īpaša 
gan pulcējoties kopā jau 10. gadu, gan ar 
fantastisku un nozīmīgu Latvijas mēroga 
notikumu – Riharda Dubras Mesas pirmat-
skaņojumu. Tā kā uzsākam arī Stirnienē 
dzimušā godināmā bīskapa Boļeslava 
Sloskāna 120. jubilejas gadu, tad šī bija 
komponista skaistā un skanīgā dāvana 
– mesa jauktajam korim un bērnu korim, 
divām fl autām un ērģelēm. 13. augusta va-
karā to atskaņojām arī Aglonā.

Nedēļas laikā iestudējām trīs lielus 
pasākumus – jau otrdienas vakarā baznīcā 
dziedājām Aglonas Krustaceļu, ceturtdien 
tautas namā rādījām muzikālu uzvedumu 
„Marijas stōsts” – ar solistiem un kori, piekt-
dienas noslēguma vakarā dzirdējām ērģeļ-
mūzikas koncertu (ērģelnieks Jānis Pelše) 
un izskanēja R. Dubra „Messa Simplex Nr. 
6”. Svētku orķestrī muzicēja brīnišķīgie 
instrumentālisti – Agnese Gabriša, Ieva 
Grēvele, Elīna Eiduka, Diāna Pelša, Ignats 
Gailums, Sonora Raciņa, Sigita Šuste, Ag-
nese Abramāne, Amanda Vingre, Eduards 
Kassalietis un Oskars Otomers.

Ar gandarījumu baudījām Jubilejas 
gada galvenās diriģentes Baibas Urkas 
muzikālo darbu, uzklausījām un dažbrīd 
cīkstējāmies ar vecmeistaru Jāni Gruduli, 
mazākie un vidusposma dalībnieki ļāvās 
iedvesmai ar jaunajām diriģentēm Agnesi 
Urku un Ilzi Grēveli, savienoja savu un rok-
darbu skolotājas Rūtas Puntužas radošo 
izdomu, personiskās izaugsmes un fi zis-
ko aktivitāšu pasniedzēja Andžeja Reitera 
dzirkstošo prieku un enerģiju, mūsu mī-
ļās koncertmeistares Agnijas Strūbergas 
un vienmēr starojošās katehētes Guntas 
Kolnas darba prieku, iejūtību un vēlmi da-
rīt labāku sevi,  ikvienu no mums un visu 
pasauli kopumā. Daudz neredzama un 
svarīga darba veica brīvprātīgās palīdzes 
Diāna Zepa un Terēze Zepa, ar patiesu tu-
vākmīlestību un milzu enerģiju, ikdienā pa-
līdzot, rosījās Ieva Grēvele un Elīna Eiduka. 
Mums bija visgardākie ēdieni, ko gatavoja 
vislabākās saimnieces – Emīlija Stafecka 
un Anna Erdmane, un virtuves labie gariņi 
– Inta Vilkauša un Ināra Šimone. Skolā un 
Stirnienes Muižas apkaimē par labsajūtu, 
skaistumu un ērtību rūpējās viss tehniskais 

personāls un darba meklē-
tāju atbalsta programmas 
dalībnieki, tautasnamā – 
Nellija Poča, par braucie-
niem – atsaucīgais šoferītis 
Andris Mālnieks, ar brīniš-
ķīgiem ziedu kārtojumiem 
koncertiem pārsteidza Ma-
rija Pastare.

Paldies visiem bērniem 
un jauniešiem par izturību, 
atvērtību un veiksmīgu kopī-
gu darbu un skaistu rezultā-
tu, paldies Ilzei Grēvelei un 
Edgaram Pauniņam, kuri 
ir Dziedošo dienu dalībnieki visus desmit 
gadus, paldies vecākiem, vecvecākiem un 
radu saimēm. Paldies prāvestam Rolan-
dam Abrickim par dziļi pārdomas raisošo, 
ar bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīvi saistī-
to Krustaceļu un skaisto, katru sirdī uzru-
nājošo svētās Mises svinēšanu. Pasākums 
nevarētu noritēt bez uzticamiem sadarbī-
bas partneriem un dāsniem atbalstītājiem 
– pateicamies Varakļānu novada pašval-
dībai, visai Stirnienes pamatskolas saimei 
(personiski direktorei Ritai Pelšai un saim-
niekam Naurim Lazdam), z/s „Sābri” (per-
soniski Dainai Pelšai), Laimonim Stafec-

kim, Annai Zeimulei, SIA „Raibais Asaris” 
(personiski Arnim Vaļkam), Līvijai un Jānim 
Zepiem, i.u. „Upmalas Pīlādži” (personiski 
Inesei Urkai) un Gunāram Gabrišam. 

„Mūziķi ir debesu arhitekti,” teicis 
amerikāņu džeza mūziķis un diriģents Bob 
McFerrins. To lūdzam no Dieva un dāvā-
jam pasaulei – zinot, ka debesis var būt arī 
tepat virs zemes. Un radīt vai pazaudēt tās 
varam tikai katrs pats.
 Pateicībā – Ieva Zepa,

Stirnienes Dziedošo dienu organizatore 
Foto: Sindija Erele, Marija Zepa un 

Mārtiņš Gruduls
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„Vecāku skolas” 
nodarbības 

Varakļānu vidusskolā
19.09. plkst. 18.00

E-klases lietošanas iespējas• 
Drošība internetā• 

24.10. plkst. 18.00
Psihologa nodarbība „Saskars-• 
me – problēmas un to risinājums 
vienaudžu vidū, ar skolotājiem un 
vecākiem”
Tikšanās ar medicīnas darbinieku• 

Uz skolu ar LaTS 
mugursomu

Jau otro gadu Latvijas Tirgotāju sa-
vienība organizē loteriju pircējiem. Ja 
pagājušajā gadā bija iespēja vinnēt ve-
losipēdus, tad šogad dāvanā bija skolas 
mugursoma un naudas balva. Loterija 
notika no 1. jūlija līdz 5. septembrim. 
Šajā loterijā balvas ieguva arī divi veikala 
„Centrs” pircēji – Līga Putniņa un Lauris 
Putniņš. Apsveicam!

Svecīšu vakari 
Varakļānu novadā

29. septembrī
15.00 Šķēļu kapos
16.00 Sila kapos
17.00 Svētā Mise par mirušajiem 
Stirnienes baznīcā
18.00 Stirnienes kapos

6. oktobrī
15.00 Lielstrodu kapos
16.00 Trizelnieku kapos
17.00 Vecumnieku kapos
18.30 Cauņu kapos

13. oktobrī
18.00 Varakļānu kapos

Dīvkolpojumu korteiba 
VARAKĻĀNU draudzē  
2012. goda 
septembra mēnesī
14.09. – pīktdīna – Svāto Krysta pa-
gūdynošona svātki

16.09. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mise plkst. 9.00 un 12.00 – krysta-
ceļš
Rūžukrūni dzīdos: Pauneņu, Stabul-
nīku un Leimaneišu s. t. 

21.09. – pīktdīna – Sv. Evaņģelists 
Matejs svātki

23. 09. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA
sv. Mise plkst. 9.00 un 12.00
Rūžukrūni dzīdos: Leimaņu, Strade-
ņu un Broku s. t.

29.09. – sastdīna – Sv. erceņģeļu 
Miķeļa, Gabriela un Rafaela svātki

09. – V MĒNEŠA SVĀTDĪNA
SV. Mises plkst. 9.00 un 12.00
Rūžūkrūni dzīdos: Maurānu, Rokuļu 
un Grozu s.t.

Labdien, 
dārgie Varakļānieši!

Šomēnes man izdevās pēc 13 gadu 
starpbrīža atkal pabūt dzimtajos Varakļā-
nos! Diemžēl, daudzi ir aizgājuši aizsaulē, 
bet man, paldies Dievam, izdevās satikt 
manu klasesbiedru Kozuli Staņislavu.

Es, pēc Varakļānu Vidusskolas pa-
beigšanas 1955. gadā, pabeidzu LLA, 
strādāju Dobeles un Limbažu rajonos 
padomju saimniecībās un kolhozos par 
galveno inženieri. 1976. gadā emigrēju 
uz Izraēlu un tur strādāju Izraēlas kara fl o-
tē. Pēc tam liktenis mani aiveda uz ASV, 
kur patreiz esmu pensijā. Ar grūtībām at-
radu grāmatu „Varakļāni un Varakļānieši”, 
kuru lasot, atmiņā uzpeld daudzi vārdi un 
notikumi. Pat mans vārds tur minēts (Gri-
ša Javičs, 1937)! Paldie autoriem! 

Ar cieņu, 
Giršs Javičs (Gregory Yavich)

San Diego, CA 92119, USA

Giršs Javičs un Staņislavs Kozulis.

02.07. Varakļānu pag. Stirnienē pie 
tautas nama piekauta pil. P.

14.07. Varakļānos no SIA „Jills” veikala 
telpām pils. B. nozaga kafi ju.

15.07. Murmastienē, kultūras pasāku-
ma laikā piekauts pils. B.

17.07. Murmastienes pag. „Brencēni” 
nozagta dīzeļdegviela.

22.07. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. V. 
vadīja t/l BMW 316 alkohola reibumā, pār-
baudē konstatētas 0,60 promiles alkohola.

22.07. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. B. 
vadīja t/l VW Passat alkohola reibumā, pār-
baudē konstatētas 1,75 promiles alkohola.

24.07. Madonas slimnīcā sniegta me-
dicīniskā palīdzība pils. Z., kurš piekauts 
Varakļānos.

26.07. Rēzeknes slimnīcā sniegta me-
dicīniskā palīdzība pils. J, kura guvusi griez-
tu brūci mugurā peldoties Ļovānu karjerā.

29.07. Varakļānu pag. pa ceļu Stirnie-
ne–Stirnienes Muiža 2 km pils. M. vadīja t/l 
VAZ-2101 bez transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesībām un alkohola reibumā, pārbaudē 
konstatētas 1,37 promiles alkohola.

29.07. Murmastienes pag. „Strauti” 
pils. P. konstatēts krūšukurvja sasitums.

06.08. Varakļānu pag. ceļa Rēzekne–
Jēkabpils 53 km, pils S. vadīja velosipēdu  
alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 
2,03 promiles alkohola.

08.08. Murmastienes pag. „Mazozoli” 
nozagta dīzeļdegviela.

12.08. Rēzeknes slimnīcā nogādāts 
pils. A., kurš piekauts Varakļānos.

19.08. Varakļānos pret veikalu „Mi-
niTop” jauniešu kompānija huligāniski uz-
vedās.

23.08. Varakļānos pa Mehanizatoru 
ielu pils. K. vadīja velosipēdu alkohola rei-
bumā, pārbaudē konstatētas 2,29 promiles 
alkohola.

30.08. Varakļānu pag. pa ceļu Sīļu-
kalns-Stirnienes Muiža pils. Č. vadīja t/l Audi 
80 bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām 
un alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 
0,75 promiles alkohola.

M. Lindāns

Policijas 
informācija
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Mani mīļie, dārgie stirnienieši!
Absolventa nepateiktā runa 

Stirnienes skolas jubilejā...

Manuprāt,  šodien Stir-
nienē ir skaistākā diena šajā 
gadsimtā. Stirnienes Baltais 
skolas nams ir aicinājis būt  
kopā visus mūs, kuriem tuvos 
un tālos laikmetu griežos tas 
ir vēris savas durvis, aicinot iet 
pasaulē, lai mēģinātu uzzināt 
un ieraudzīt, vai aiz Teiču purva 
horizonta noriet saule, ligzdo 
dzērves, smaržo vaivariņi, vai 
aiz tā notiek kaut kas vairāk, 
nekā acij saredzams?

Mans vārds ir Lolita Eri-
ņa,  Stirnienes skolu pabeidzu 
1980. gadā. Esmu šīs skolas 
absolvente ceturtajā paau-
dzē, jo tas, ko dēvē par likteni, 
man bija lēmis dienas gaismu 
ieraudzīt Stirnienē. Šovakar 
pieminētā, šajā apvidū pirmo 
izglītību ieguvusī sieviete Olga 
Pušmucāne ir mana vecvec-
māmiņa. 

Tas bija 1967. gads, kad 
manā dzīvē ienāca mana vec-
māmiņa Anastasija Dūda-Ra-
mišvili. Pēc divdesmit sešiem 
izsūtījumā pavadītiem gadiem 
viņai bija lemts atgriezties no 
Sibīrijas dzimtajā Stirnienē. 
Anastasijas  atgriešanās Dzim-
tenē iekrita gadā, kad viņas vecākā mei-
ta Elizabete un znots Aleksandrs iestādī-
ja pirmās ābelītes savā dārzā, kad viņas 
vecākā mazmeita Lolita jau spēra savus 
pirmos nedrošos soļus, bet Stirnienes 
pamatskola aicināja savus absolventus 
uz  savas pastāvēšanas simtgadi. Bal-
tais skolas nams, kuram Anastasija un 
viņas dzīvesbiedrs, mans vectēvs Jānis 
Dūda, bija atdevuši labāko dzīves daļu, 
svinēja savus lielākos svētkus. Notika 
neticamais, Baltais skolas nams uzdrīk-
stējās vērt durvis aizmirstībai lemtajai 
skolotājai Dūdai, aicinot savu uzticamo 
amata meistaru sastapt un uzrunāt biju-
šos skolniekus. Tikai skumīgi, ka skais-
tajā Stirnienes skolas jubilejas dienā 
viņa bija palikusi gandrīz vienīgā no tiem 
amata brāļiem un māsām – skolotājiem, 
kuri 20. gadsimta sākumā dzimušajiem 
Stirnienes apkārtnes zemnieku bērniem 
vēra izglītības un zināšanu horizontus. 
Jānis Dūda uz mūžīgiem laikiem palika 
Sibīrijas plašumos, viņa dzīvību izdzēsa 
nežēlīgā komunistu vara 1942. gada au-
gustā... Karš un sarkanā okupācija bija 
aizvedusi nebūtībā gandrīz visus Anas-

tasijas  kolēģus. Nebija vairs skolotāju 
Zlameta, Dambenieka, Stafecka. Nebija 
Mucenieku, Borovsku, Veilandu, Eniņu, 
Voveru, Zāmu un daudzu, daudzu citu 
Stirnienes cilvēku, ar kuriem kopā spē-
lēts pirmais teātris Stirnienē, koros dzie-
dāts, būvēts Aizsargu nams, vadīts Maz-
pulks un izglītoti bērni. Ar kuriem kopā 
dzīvots, sapņots, mīlēts...

Virs mīļās Latvijas plīvoja svešs ka-
rogs....

Šo laiku nevar apiet un nepieminēt, 
šos vārdus nedrīkst nezināt, jo aiz katra 
no tiem ieraugāms romāna vērts dzīves-
stāsts. Jo tāds bija laiks – tīro dvēseļu 
un gaišo ideālu laiks. Tā bija paaudze, 
kuras jaunība sakrita ar Latvijas valsts 
dzimšanas brīdi. Paaudze, kura Latvijas 
brīvību bija izkarojusi savām rokām un 
maksājusi ar savām asinīm Viņi bija pa-
tiesi savas zemes patrioti – mūsu pirmā 
Latgales inteliģence. Tā bija paaudze, 
kurai kalpošana darbam, ideāliem un 
Latvijas brīvībai bija dzīves pamatvērtī-
ba. Viņi ir jāpazīst,  jāatceras, viņu vārdi 
un darbi jādara zināmi nākamajiem, kuri 
seko mums.  

Jo ir nerakstīta patiesība 
– bez pagātnes nebūs nākot-
nes.

Pirms daudziem gadiem 
vecā piezīmju burtnīcā atradu 
vecmāmiņas rakstītus uzme-
tumus uzrunai Stirnienes sko-
las simtgades svinībām, no 
kuriem atmiņā man palikusi 
viena frāze – „...mani dārgie! 
Neskatoties uz likteņa grie-
žiem,  līkločiem, un rakstiem, 
ir jārod spēks dzīvot un prie-
cāties tā, lai zvaigznes triecas 
debesīs un Dievišķā dzirksts 
Jūsu sirdīs un dvēselēs vien-
mēr ir klāt....”. Man liekas – 
tādi skaisti, stipri vārdi. Pro-
tams, ka šī frāze palika tikai 
uz papīra uzrakstīta,  jo tas 
bija laiks, kad par šādiem vār-
diem ceļš atpakaļ uz Sibīriju 
būtu nodrošināts. Bet esmu  
pārliecināta, ka vecmāmiņa 
atrada citus vārdus, lai uz pa-
pīra uzrakstīto domu aiznestu 
līdz savu audzēkņu sirdīm un 
aicinātu klusi cerēt, ka viss 
mainīsies..., ka pienāks laiks, 
kad pār Latviju atkal mirdzēs 
brīvības zvaigznes un mūsu 
sirdis patiesi priecāsies par 
Dievišķo pasauli.

Šodien ir pateicības die-
na – skaista, svinīga un ne-

atkārtojama. Pateicības diena šo svētku 
autoriem par  doto iespēju izteikt katram 
savu Lielo paldies mūsu pirmajai skolai. 
Vispirms es vēlētos pateikt vislielāko 
paldies manu vecvecāku Anastasijas 
un Jāņa Dūdu skolniekiem, dažus no 
kuriem redzu šovakar šajā zālē, par paš-
aizliedzīgo atbalstu, patieso cieņu un 
mīlestību, ko mana ģimene saņēmusi 
visos šajos gados. Pateicība par to, ka 
man bija lemts redzēt cilvēku, kurš pēc 
daudziem svešumā pavadītiem gadiem  
ceļos nometies skūpstīja zemi mūsu mā-
jās pagalmā, jo pa to ir staigājusi Dūdas 
kundze – viņa pirmā skolotāja. Pateicība 
visiem, visiem, tuvumā un tālajās zemēs, 
visiem, kuri vēl ir un kuru vairs nav. Es 
pateicos tiem Stirnienes skolas skolotā-
jiem, kuri uzdrīkstējās  Anastasiju Dūdu 
- Ramišvili aicināt uz Stirnienes skolas 
simtgades svinībām.

Šodien es vēlos pateikt paldies sa-
viem klasesbiedriem, skolasbiedriem un  
laikabiedriem par to, ka bijām kopā, ka 
bijām visi vienādi, vēl dzīves neskarti. 
Bijām gaiši un dzīves alkstoši, kā ne-
aprakstītas skolas tāfeles. Vēlos pateikt 

Anastasija Dūda-Ramišvili uzrunā skolas simtgades 
pasākuma dalībniekus

Skolas simtgades dalībnieki stāda tūju 
Stirnienes muižas parkā.
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Domās atgriežoties augustā
Augusts – Varakļānu pilsētas svēt-

ki, mirušo piemiņas diena kapos, ziedu 
svētki un vasaras noslēguma svētki es-
trādē.

Ar šo rakstiņu gribu pateikt daudzu 
varakļāniešu, daudzu satikto atbraucēju 
gan no Liepājas, Kuldīgas, Rēzeknes, 
Jelgavas u.c. pilsētām vārdā, gan ap-
kārtējo pagastu iedzīvotāju vārdā lielu, 
lielu paldies Varakļānu pilsētas kapu 
pārvaldniekam Mārtiņam Ziedam un 
viņa komandai par ieguldīto darbu kapu 
sakopšanā. Tik sakopta kapu teritorija 
sen nav redzēta. Sakopti celiņi, nogriezti 
dzīvžogi, veikti dekoratīvo kociņu stā-
dījumi procesiju laukumiņā, iekārtotas 
atkritumu vietas un novietoti atkritumu 
konteineri, beidzot aizliegts iebraukt au-
tomašīnām kapu teritorijā ziemeļu stūrī. 
Ļoti patīkami pabūt tagad Varakļānu 
pilsētas kapos, nav neviena aizauguša 
stūrīša, ne neapkoptas kapu kopiņas. 
Šogad brīnumainā kārtā pietika un pāri 
palika melnzeme un baltā smiltiņa. Lū-
gums kapsētas apmeklētājiem ievērot 
kārtību, nemest nederīgo kur pagadās, 
bet gan norādītajās vietās. Vēlreiz Mārti-
ņam – LIELS PALDIES!

Liels paldies pilsētas patriotiem, kuri 
gadu no gada veido ziedu kompozīcijas 
Varakļānu pilsētas ielās un parkā. Pal-
dies par darbu, izdomu, par materiālo 
ieguldījumu, lai priecētu varakļāniešu un 
viesu acis. Pagājušajā gadā mākslinieki 
no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas prie-

cēja ar lapsu parādi, šogad ar soliņiem 
no ozolkoka. PALDIES! Ļoti skaisti! Lai 
arī nepaspēja tos izvietot, kur plānots – 
aplūkot un priecāties var jebkurš. Kaut 
nu jaunatne novērtētu pareizi šo mākslu, 
darbu un solus neaprakstītu, nededzinā-
tu, nestaigātu pa tiem ar kājām vai citā-
di, bet gan pieklājīgi pasēdētu, atpūstos, 
padomātu, ko var labu paveikt savas pil-
sētas, savas vides labiekārtošanā!

Varakļānu novada svētkos īpaši tika 
godinātas sakoptākās sētas, pagalmi 
ar daiļdārzu. Daudz mums tādu, visus 
apbalvot nav iespējams un grūti noteikt 
skaistāko. Tomēr vēl ir ļoti daudz nesa-
koptu īpašumu – gan privāto, gan paš-
valdības. Nav izpļautas teritorijas, nav 
nogriezti dzīvžogi, nav nomainīti ielu 
nosaukumi no krievu valodas uz latvie-
šu valodu, labākajā gadījumā dažviet 
vismaz ir divās valodās (par to piemē-
rojams sods līdz pat Ls 200.00). Tika 
ierosināts pašvaldībai vai DzKU (nezinu, 
kam tas jādara) atjaunot ielu nosauku-
mus un māju numuru plāksnes, lai ātrā 
palīdzība vai viesi var atrast māju, bet tā 
arī palika runu līmenī.

Patīkams fakts, ka arī daudzdzīvok-
ļu māju teritorijas tika iekļautas novēr-
tējumā par sakoptāko sētu. Grūti šajās 
mājās vienoties par vienādām puķu 
dobēm, jo pamatā tās aprūpē un par 
personīgajiem līdzekļiem iekārto pir-
mo stāvu dzīvokļu īpašnieki. Ravēt un 
laistīt sausā laikā kopējā teritorijā vēlas 

retais. Priecē, ka arvien vairāk daudzdzī-
vokļu mājās, kur ir lodžijas vai balkoni, 
tiek izvietoti puķu podi, puķu kastes ar 
daudzkrāsainību un mīļumu izdaiļojot 
māju fasādi. Bet, ak vai, kaimiņš labāk 
līdz lodžijas griestiem izkar apakšveļu, 
palagus, apģērbus! Tā puķu krāšņums 
pazūd... Pie katras mājas ir ierīkota veļas 
nojume, nebūsim slinki un izkārsim savu 
veļu tur! Ja nu galīgi esam slinki, tad ie-
rīkosim auklas uz lodžijām vai balkona 
margu augstumā. Visvairāk tādu sliņķu 
dzīvo Kosmonautu ielā 15 – pretī vidus-
skolai un stadionam.

Esam mainījušies uz labo pusi ļoti 
daudz, bet nekad nevar būt tik labi, ka 
nevar būt vēl labāk. Skaistums maksā 
naudu un ļoti lielu darbu, bet arī bez 
naudas var panākt skaistumu sev un ci-
tiem par prieku.

Akmentiņu gribu iemest novada 
Domes dārzā par nesakopto, neierīko-
to stūrīti Brāļu kapu malā visas vasaras 
garumā. Tas nebija neiespējami, vainīga 
negribēšana.

Novēlu, lai mums visiem labi klājas 
sakoptā vidē! Neizbraukāsim vieglprātī-
gi ar mašīnām iekoptās teritorijas, nelau-
zīsim ceļa zīmes, jauniestādītos kociņus 
un ziedus, neiesim citu iekoptajos dār-
zos zagt, bet gan paši rūpēsimies par to, 
ko mums katram ikdienā vajag dvēselei 
un pastāvēšanai

Pastāvēs tas, kas mainīsies!
Vija Eiduka

paldies savam laikam par sastapto uzti-
cīgāko draudzību manā dzīvē un pirmo 
mīlestību. Liekas, ka, notikumiem un 
laikam attālinoties, mēs kļūstam tuvāki. 
Tas ir bijis tikai mūsu laiks, kuru neviens 
mums nevar atņemt.

Vēlos pateikt paldies mūsu laika 
skolotājiem, par to, ka vecmāmiņas pie-
minēto Dievišķo dzirksti mēģināja iedegt 
katrā no mums. Manas klases audzinā-
tāju vairs nav starp mums. Nav skolotā-
jas Veronikas Galiņas, Jāzepa Belkas, 
Vincenta Rimšas. Ļoti daudzu vairs nav 
kopā ar mums. Bet ir patiess prieks re-
dzēt un sajust visus Jūs, kuri joprojām 
esat mūsu vidū, tikpat jauni un skaisti  
kā pirms trīsdesmit gadus. Mans īpašais 
paldies mūsu laika skolas direktoram 
Jānim Stafeckim...

Un vēl, izmantojot šo iespēju, vēlos 
nodot sveicienus Jums visiem no gados 
vecākā Stirnienes skolas absolventa 
mana tēva Aleksandra Eriņa, kurš vien-
mēr ir bijis nelokāms Stirnienes patriots 
un kopā ar saviem laikabiedriem Jāni 

ja uz laiku, kad pār Latviju atkal plīvos 
sarkanbaltais karogs. Viņi bija dzīves-
gudri. Viņi nekļūdījās. Sveicieni Jums 
visiem no manas mammas Elizabetes, 
kurai Stirnienes skolā bija lemts pabeigt 
tikai 1. klasīti. Pienāca Baigais gads, 
svešā un nežēlīgā vara piesprieda Eliza-
betei Sibīrijas bērna likteni... Bet tas jau 
ir cits stāsts...

Laiks, kurā mēs dzīvojam, nav 
viegls. Skarbs un brīžiem  bezcerīgs...

Un tomēr, mēģināsim no bezcerības 
iet cerības virzienā, mēģināsim domāt, 
ka par spīti visam mēs atgūsim dzīves 
sparu un mums pietiks spēka dzīvot un 
priecāties tā, lai zvaigznes triecas debe-
sīs un Dievišķā dzirksts mūs nekad ne-
pamet!

 Jo mūsu vecais Baltais skolas nams 
taču ir ar mums!

Sirsnīgi Jūs visu sveicu!
Lolita Eriņa

Stirnienes skolas absolvente
Stirnienē, 2012. gada 30. jūnijā

Foto no autores arhīva

Anastasija Dūda-Ramišvili un 
Emīlijas Kalniņa (Stirnienes skolas 

absolvente) pie strūklakas Stirnienes 
muižas parkā.

Greisli un Pēteri Kukuli pat tumšākajos 
un bezcerīgākajos gados ticēja un cerē-
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Zuzannai un Teklai – 100
Pīcas, pīcas mes mõseņas,
Kai azara rauduveites:
Kur mes pīcas dzīdõjom,
Tei vīteņa leiciņ leika;
Kur mes pīcas šķeiramēs,
Kõjas mierka osorõs.

Ar šādiem ievadvārdiem gri-
bu sākt savas pārdomas par dvī-
ņu māsām Teklu un Zuzannu. 

Šo sešrindi es citēju 1995. 
gada 18. martā  kā atvadu sveicie-
nu no Teklas dvīņumāsas Zuzan-
nas, Teklu pēdējā gaitā izvadot.

2001. gadā 5. oktobrī mūžī-
bas slieksni pārkāpa arī Zuzanna.

Jā, viņas dzīvoja piecas mā-
sas, un nu ir vien tuvinieku dzīvā 
piemiņā – ar savstarpējo draudzī-
bu un mīlestību, skanīgajām bal-
sīm, raženo darbu un kuplo pēc-
nācēju saimi.

BORHA MUIŽĀ 
Dvīņumāsiņām Zuzannai un 

Teklai Veips šūpulis kārts 1912. 
gada 26. martā Varakļānu Bor-
ha muižā (tagad muzejs). Pirmā 
meitenīte bija baltiem matiņiem, 
pelēkām actiņām un gaišu ādas 
krāsu. Bet otra – pilnīgs pretstats: 
melniem matiņiem, brūnām acti-
ņām un tumšu ādas krāsu. Gai-
šo meitenīti, kura bija 2 stundas 
vecāka, nosauca par Zuzannu 
(iespējams – par Zuzonu) un 
jaunāko – par Teklu. Dzimušas 
vecāku lielajā koka gultā pakulu 
paladziņā, kas tika pielietots vien 
dzemdībās, bērnu saņēmējas, 
pieredzējušās, labsirdīgās ītales 
(vīra brāļa sieva) Teklas klātbūt-
nē (toreiz lauku sievietes bērnus 
dzemdēja pirtiņās, tīros salmos). 
Barotas ar krūti un mannā putri-
ņu. Augušas veselīgas un spriga-
nas, savā starpā ļoti draudzīgas. 
Tur dzīvojušas līdz muižas pastā-
vēšanai sešus gadus.

 
VECĀKI 
Muižā tolaik no 1903. līdz 1918. ga-

dam (15 gadus) strādāja viņu tēvs Jā-
zeps Veips un māte Helēna Veips (pre-
cējušies 1903. gadā). Tēvs pildīja „lake-
ja” (viesmīļā) pienākumus, bet māte bija 
„rachka” (veļas mazgātāja) un istabene. 
Tēvs ar baltiem cimdiem pienesa ēdienu 
kungiem pie galda  un darīja citus dar-
bus. Māte ar rokām mazgāja kungu un 
savu veļu un gludināja ar lieliem, sma-
giem metāla vai ar karstu ogļu pildītiem 
pletdzelžiem, bet lielo veļu – ar speciālu 

Māte Helēna Veips ar 5 meitām 
no kreisās Jadviga, Tekla, Broņislava, Zuzanna, 

Anna, Jadvigas un Broņislavas vīri.

rulli. (aprakstīts „Katõļu dzeivē” 2005. 
gadā 9. numurā un iespiests grāmatā 
„Izglītības līkloči Varakļānos un apkār-
tnē” 2007. gadā). Dzīvoja pils blakus-
mājā divistabu dzīvoklī, kur bija ierīkotas 
divu vai triju stāvu gultiņas bērniem un 
pašiem vecākiem – plata gulta, kurā bēr-
ni dzima vai gulēja tad, kad bija slimi; 
bērniem vecāku gulta ļoti patikusi. Muižā 
viņi bija labi paēduši. Vienīgi nepietika 
apavu un siltā apģērba, kādēļ ziemas tie 
pavadīja istabās. Vasarās patika skraidīt 

pa lielajiem muižas pagalmiem, 
kas vienmēr bija tīri un sausi, un 
spēlēties ar muižas pārvaldnieka 
Krauzes bērniem pagalmā un pla-
šajā parkā. Viņu dzīves laikā tika 
stādīta liepu aleja līdz baznīcai, 
kuru bija cēlis muižkungs. Meite-
nes nokrustītas Varakļānu jau jau-
najā katoļu baznīcā; vēl maziņas 
būdamas, kaisīja ziediņus proce-
siju laikā, baltās kleitiņās ieģērb-
tas. Vecāki bija godbijīgi  cilvēki, 
tā audzināti arī bērni.

BĒRNI
Helēnai un Jāzepam Veipiem 

22 kopdzīves laikā pasaulē nāca 
16. bērnu; 4 reizes – dvīņi, no ku-
riem izdzīvoja vien 3 jaundzimu-
šie. Muižā dzima pavisam 13 ma-
zuļi, dzīvi palika 9. Mazajos Veipos 
pasaulē nāca  3; dzīvi – 2; pēdējie 
dvīnīši no muižas nomira pirmajā 
gadā Mazajos Veipos. Dzīvi kopā 
– 9 bērni.

1903. gadā piedzima pirmais 
dēls Jānītis, kurš maziņš nomira.

1904. gadā – Jāzeps, kurš 
mira 19 gadu vecumā. Bijis liels 
dejotājs. Pēc kādas balles bijis 
sasvīdis un saslima, iespējams, 
ar plaušu karsoni.  Pie ārsta nav 
vests un nav ārstēts. Īsu laiku strā-
dājis Kārsavā par telefonistu. Bijis 
ļoti skaists, garš, pelēkām acīm.

1906. gadā dzimušas dvīnī-
tes, kuras tūlīt pēc dzimšanas mi-
rušas.

1907. gadā dzimušas atkal 
2 meitenītes: Veronika un Anna, 
no kurām izdzīvoja vien Anna un 
nodzīvoja līdz 56 gadu vecumam 
– 1963. gadā nomira ar mēles 
vēzi. Bijusi ļoti skaista. Apprecē-
jusies 1928. gadā (21 gadu jau-
na). Murmastienes Inčorniekos  ar 
Čeveri Antonu – vecāku par sevi, 
bet gudru vīru, kurš strādājis par 
pagasta vecāko (starosta); viņš 
agri nomira. Anna viena audzinā-
jusi 6 bērnus, palīdzējuši vīra brā-

ļi un pašas brāļi Vincents un Augusts. 
Mazbērni – 12, mazmazbērni – 24, maz-
mazmazbŗrni – 10. Kopā – 64. Tas ir vis-
kuplākais ANNAS ČEVERES (dzimusi 
Veips) zars.

1908. gadā 21. novembrī dzima Jad-
viga, kura mira 1996. gadā ar asinsrites 
traucējumiem. Vīrs Eduards Juška.  Dzī-
voja Varakļānu Puntūžos. Viņai dzima 11 
bērnu, no kuriem Alberts nomira 4 gadu 
vecumā; Antons, Veronika, Janīna un 
Jānis – jau pieauguši. No Jadvigas zara 

Brālēnu Broņislavu garanču karadienestā pavadot 
1933. gada 15. augustā sēž Zuzanna, stāv Tekla.
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– 17 mazbērni, mazmazbērni – 
22; kopā 52.

1912. gada 26. martā pasau-
lē nāca dvīnītes Zuzanna un Tekla, 
kas ir šīsdienas 100-gadnieces. 
Zuzannas vīrs – Leonards Brizgo 
no Rēzeknes rajona  Sakstagala. 
Zuzannai dzima 3 bērni, no ku-
rām meitenītes Janīna un Rita ir 
dvīņumāsas. Mazbērni – 3, maz-
mazbērni – 5; kopā 13. Zuzannas 
vīru 1941. gada decembrī nogali-
nāja vācieši bez izmeklēšanas un 
tiesas, bet 1942. gada janvārī pa-
saulē nāca minētās dvīņumāsas.

Teklai – 5 bērni, no kuriem 
dvīņi – zēns Jānis un meitene 
Lonija. Vīrs Antons Salenieks 
no Apšu Veipiem Murmastienes 
pusē Varakļānu novadā. Mazbēr-
ni – 11. mazmazbērni – 22, maz-
mazmazbērni – 2, kopā 42.

1914. gada 29. martā dzi-
ma dēls Vincents, kas mira 29 
gadu vecumā 1943. gadā. Viņš 
bijis atturībnieks, bet vienā talkā 
piedzirdīts, pēc kā sajucis prātā 
un pēc mēneša miris; slimnīcā 
nelika, jo tas bija vācu laiks, kad 
cilvēkus vājprātā neārstēja, bet 
šāva nost. Vincents ar vienu ausi 
sliktāk dzirdējis, bijis gaišiem ma-
tiem, dzeltenām acīm.

1917. gadā – dēls Pēteris. 
Viņš bija ļoti glīts puisis, gara au-
guma, skaisti dziedāja un spēlēja 
uz visiem instrumentiem pašmā-
cības ceļā. Negribēja iet krievu 
armijā, aizgāja mežā pie citiem 
partizāniem. Tajā laikā kaut kas 
bija izkastrējis milici. Saķēra vi-
sus no meža. Pirms tam bija 
iespējas izglābties  aizbēgot uz 
Sakstagalu pie māsas Zuzannas; 
no šīs iespējas Pēteris atteicās. 
Visus viņus ieslodzīja Madonas 
cietumā, sarkanarmieši ļoti mocī-
juši un 1945. gadā 23 gadu ve-
cumā nošauts un turpat aprakts 
kā suns.

1918. gadā muižā  dzima 
dvīņu puikas Francis un Antons, 
bet nomira bada nāvē Mazajos 
Veipos 1. gadā, kad ģimene dzī-
voja rijā.

1921. gadā – Bronislava, vīrs 
Vincents Kokars no Varakļānu 
Piļpukiem; viņiem bija 4 bērni, 
mazbērni – 11, mazmazbērni – 
11, kopā – 28.

1923. gadā – Augusts, ku-
ram bērnu nebija.

!925. gadā – nedzīvs zēns.

MAZAJOS VEIPOS, RIJA
1918. gadā muižas izjuka, vecākiem 

mu bija 14 hektāru zemes un 
pusuzcelta māja – budonka, 
kurā dzīvot nevarēja  (budonka 
– nepabeigta māja bez krāsns, 
ar jumtu un sienām). Tāpēc tū-
līt pēc muižas visa ģimene ap-
metās  rijā pie kula. Kulā kūla 
labību, kuru pirms tam izkaltēja 
rijā. Rija bija  paliela telpa ar 
melniem, nokvēpušiem gries-
tiem un sienām, bez grīdas, ar 
klonu (pods), ar stipru cepli bez 
dūmvada, vienu mazu lodziņu. 
Bērni ziemā kurināšanas laikā 
uzturējās pie durvīm uz klona, 
kur mazāk dūmu. Vēlāk sildījās 
uz rijas cepļa virsas. Tajā gadā 
bijusi auksta ziema, bet rijā bijis 
silti. Šajā krāsnī māte gatavoja 
ēst; kur ņēma produktus, mana 
māte neatcerējās. Mazveipos 
dzima 3 bērni. Kopā 22 gadu 
laikā pasaulē nāca 16 bērnu, 
starp kuriem 4 reizes bija dvī-
ņi  izdzīvoja 9. Vēlākos gados 
nomira 3. Lielu vecumu sasnie-
dza tikai 6 bērni, no kuriem 
Augusts dzīvo vēl šodien (tūlīt 
būs 89 gadi).  91 gada vecumā 
šogad 22. jūlijā nomira Bronis-
lava Kokare. Tā kā Augustam 
pēcnācēju nebija, tad uzvār-
dam „Veips” no šī lielā celma 
nav turpinātāja, jo 5 meitām 
bija vīru uzvārdi.  

Mirušos bērnus tēvs klu-
sēdams nesis uz Varakļānu 
kapiem, kur viņi apbedīti (vieta 
nav zināma). Māte katra bērna 
nāvi dziļi pārdzīvojisi. „Dievs 
deva, Dievs ņēma”, tāds bija 
vecāku mierinājums.

DZĪVE 
MAZAJOS VEIPOS
Pēc gada tēvs Jāzeps Veips 

pabeidza māju, kur turpmāk 
dzīvoja ģimene, bet tā vienmēr 
bijusi auksta. Vecāki daudz strā-
dāja, bet no nabadzības vaļā 
netika, jo meitas precējās un vi-
ņām pūrā bija jādod 2 govis un 
1 zirgs. 1928. gadā  (21 gada 
vecumā) apprecējās Anna, 
1935. gadā (23 gadu vecumā) 
– Tekla. Zeme bija neauglīga 
– auga rudzi ar kasteriem. Vē-
lāk tēvs ar vecākajiem dēliem 
uz māla kalna saveda kūdru, 
mazākie bērni to sakapājuši 
un izkaisījuši pa māla kalnu – 
tad šeit labi padevušies kvieši 
un lini. Māte vērpa dziju, linus, 

pakulas skalu gaismā, kuru uzraudzīja darba nebija, un visa ģimene pārbrau-
ca uz tēva Jāzepa dzimteni – Mazajiem 
Veipiem, kur tēvam ar valsts piegriezu-

Borha muiža šodien.

Māja (2. no kreisās), kur dzīvoja Veipu saime.

Arklinieku 1. pakāpes pamatskolā 1924. gadā (no 
kreisās 1. rindā ceturtā Zuzanna, 2. rindā pirmā – Tekla.

Bārenīši 1943. gada jūnijā.

Turpinājums 18. lpp.
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bērni; vēlāk bija petrolejas lampas; auda 
un šuva pašaustās kleitiņas un biksītes. 
Bērni bija apģērbti. Tēvs šuva kurpītes 
un zābaciņus. Kad nebija no kā šūt , tad 
pina no pakulu virvītēm  pastaliņas, ko 
toreiz šeit sauca – „pjatjārnis” un vīzes 
no liepu lūkiem. Tie bija silti, lai arī ne 
visai glīti apavi, ar kuriem bērni gāja uz 
skolu Arkliniekos 1.5 kilometri tālu. Sko-
lā  dvīnītes sāka iet vēlu – 1922. gadā, 
10  gadu vecumā, lai arī lasīt Zuzanna 
iemācījās no 5 gadu vecuma pēc lūgša-
nu grāmatas, kurā katrs teikums sākās 
ar lielo burtu, kuru ierādīja māte. Zuzan-
na lasīja lūgšanu grāmatas un Mazveipu 
vīriem – avīzi „Latgolas Võrds”, par ko 
viņi brīnījās un priecājās. Pēc 1. pakāpes 
pamatskolas beigšanas (3 klases), tēvs 
nosprieda, ka Teklai skolā vairs nav jāiet, 
bet jāpalīdz saimniecībā, jo darbs viņai 
labi veicās. Toties Zuzannu, kurai bija vā-
jāka redze, bet mācības padevās viegli, 
nolēma skolot tālāk. 

GANOS, MUZICĒŠANA 
Vasarās visi bērni tika salīgti ganos 

pie bagātiem saimniekiem, izņemot ve-
cāko māsu Annu, kura palika mājās pa-
līdzēt vecākiem. Zuzanna ganīja govis 3 
vasaras, vienu – negantas cūkas. Vasa-
rās Tekļa gāja par pusmeitu  pat meitu 
lauku darbos un tā pelnīja saimei uzturu, 
bet ziemā mācījās rokdarbus no mātes 
un kaimiņienēm.

Bērni auga priecīgi. Visi bija muzikāli, 
dziedāja trīsbalsīgi, gan tautasdziesmas, 
gan šlāgerus. Tekļai, Jadvigai, Annai bija  
sevišķi skaists alts, Zuzannai – dzidrs 
soprāns. Brāļi spēlēja uz vijolēm un 
mazais Augustīņš piepalīdzēja uz cītara 
vai bungām. „Lai arī tukšiem vēderiem, 
„miļtineicas” paēduši, bērni bija jautri 
un laimīgi, pievakarē visi muzicēja un 
dziedāja istabas galā saklupuši,” – sa-
vās atmiņās raksta mana māte Zuzanna. 
Bez tam viņi paši taisīja mūzikas instru-
mentus: cītarus, vijoles, bungas, harmo-
nikas, uz kuriem arī spēlēja pašmācības 
ceļā. 1983. gadā mans dēls Rihards vei-
ca ierakstus audiokasetēs, vēlāk diskā, 
kur abas māsiņas dzied tautasdziesmas 
un atskaņojamas arī šobrīd – Tekla altā, 
Zuzanna soprānā. 

FOLKLORA
16 gadu vecumā, atsaucoties Rīgas 

Folkloras krātuves arhīva vadītājas An-
nas Bērzkalnes aicinājumam, atspirgusi 
no smagas slimības, Zuzanna staigāja 
pa tuvējām mājām un vāca tautasdzies-
mas, pasakas, sakāmvārdus, mācījās tās 
dziedāt un sūtīja uz Rīgu; par to saņēma 
dāvanās grāmatas, kuras, gadiem ejot, 
nav saglabājušās. 1996. gadā šīs krātu-
ves darbinieki uzmeklēja  Zuzannu un 

kuplā skaitā atbrauca uz mājām Saks-
tagalā, lai pateiktos par 906 savāktajām 
folkloras vienībām. Viņa tika novērtēta kā 
vācēja, teicēja un dziedātāja,  ierakstīta 
t.s. „sarkanajā grāmatā”. Intervija ar viņu 
un dziesmu jauni ieraksti veikti video-
kasetēs. Materiāli glabājas Varakļānu 
novada muzejā – Borha pilī. Arī folkloras 
ekspedīcijā 1955. gadā tika dziedātas un 
ierakstītas dažas viņas dziesmas. Vēl 85 
gadu vecumā, jau neredzīga būdama, 
viņa dzied tautasdziesmas, un audioka-
sete ar viņas 15 tautasdziesmām tiek no-
sūtīta uz folkloras arhīva krātuvi Rīgā. 

TEKLAS ĢIMENES DZĪVE 
1935. gadā Tekla izgāja pie skaista 

vīra Antona Salenieka ar lielu,  skaistu 
māju Apšu Veipos Varakļānu pusē kar-
stā mīlestībā, kas izrādījās mānīga, un 
viņas vīrs sāka staigāt sānceļus. Tekla 
bija ļoti pacietīga, klusa un audzināja 6 
bērnus viena. Kad bērni paaugās, vīra 
nelietības nemazinājās un pazemīgā 
sieva Tekla bija spiesta likumīgi šķirties. 
Tekla strādāja, sevi nežēlodama, vietē-
jās fermās Apšu Veipos un Murmastie-
nē. Tajā laikā bērni vēl gāja skolās. Tas 
bija grūts laiks, bet bērni bija paklausīgi, 
vasarās labi strādāja un palīdzēja mam-
mai, cik vien spēja, izcili mācījās un gala 
rezultātā sasniedza savus nodomātos 
augstumus; vēlāk strādāja ar atzinību un 
panākumiem dažādās darba sfērās. Viņi 
ir draudzīgi un saticīgi savā starpā arī 
šodien – katru gadu organizē Salenieku 
zara saietu, no kuriem pēdējais šī gada 
18. augustā – daudziem pazīstamā Te-
klas mazdēla Jāņa Mozgas mājās (viņi 
dzīvo joprojām Teklas „pagaidu mājā”). 
Tekla bija savdabīga audēja, adītāja, 
tamborētāja ar izcilas mākslinieces ta-
lantu. Viņas skaistie galdauti ar vairāku 
metru aptamborētu malu vēl šodien rotā 
baznīcas altārus, bet krāšņo, sarežģīto 
rakstu segas – bērnu, mazbērnu un dau-
dzu radu un paziņu gultas. Mūža nogalē 
viņa cieta no augšstilba kaula lūzuma 
un, meitas Valentīnas Igaunes aprūpēta, 
nomira Strūžānos Rēzeknes novadā.Te-
klas mūžīgās mājas no 1995. gada 18. 
marta – Sila kapos Varakļānu novadā.

 ZUZANNAS ĢIMENES DZĪVE 
Zuzanna  mācījusies Arklinieku pa-

matskolā, vidusskolā Ļovānos, vēlāk 
Varakļānos,  beigusi Vidsmuižas lopko-
pības skolu un brīvās Latvijas laikā strā-
dāja pie lielsaimniekiem par pārraudzi 
Viļānu pusē. 1939. gadā  apprecējās ar 
Leonardu Brizgo no Sakstagala Rēzek-
nes novadā un darbu pameta. 1939. 
gada decembrī dzima dēls Oļģerts. 1941. 
gada decembrī vīru Leonardu nogalinā-
ja vācieši bez izmeklēšanas un tiesas 
Anchupānu kalnos pie Rēzeknes. Pēc 

mēneša viņai piedzima dvīnītes – mei-
tenītes Janīna un Rita. Tikai nesavtīgās 
rūpes par bērniem palīdzēja celties, iet, 
darīt, darboties un remdēja neciešamās 
mīļa cilvēka zaudējuma sāpes. Zuzanna 
palika ar bērniem dzīvot vīratēva mājās 
Rēzeknes novada Sakstagalā. Bērnus 
izskoloja; ļoti pateicīga vīra vecākiem Izi-
doram Brizgam un Marijai Brizgai un ve-
cākajam vīrabrālim Vladislavam ar sievu 
Stefāniju, kuri palīdzēja bērnus audzināt 
un uzturēt. No 1949. gada dibinājās kol-
hozi; tad viņa  pildīja pārraudzes, vetārs-
tes, zootehniķes pienākumus fermās, 
jo sākumā tādu speciālistu ar izglītību 
nebija. Zuzanna saprata, ka Sakstagals 
„nav dziedātāju pamale”, tāpēc labprāt 
gāja dziedāt psalmes, izvadot visus aiz-
gājējus pēdējā gaitā. Kolhoza laikā viņa 
organizēja folkloras ansamblī Sakstaga-
la tautas namā. Zuzannu aicināja pieda-
līties arī daudzās svinībās, jo viņa, kas 
neņēma ne piliena alkohola, ar savu 
skaisto, rotaļīgo tautasdziesmu un šlā-
geru dziedāšanu radīja dzirkstošu prie-
ku un līksmi jebkurās viesībās – dziedāt 
sāka pat tie, kas nekad nedziedāja. Bez 
viņas balss nenotika neviena svētā Mise 
Ciskādu baznīcā, kas bija no mājām 6 
kilometrus, kurus viņa mēroja kājām. 

Gadiem ritot, Zuzannai progresēja 
ļaundabīgā tuvredzība un no 70 gadiem 
viņa bija 1. grupas invalīde. Par spīti 
redzei viņa izpildīja visus lauku darbus 
un rokdarbus, dziedāja un iedrošināja 
noskumušos. Katru dzīves situāciju viņa 
raksturoja ar piemērotu sakāmvārdu. 
1994. gadā Rīgā tika veikta abu acu ka-
taraktas operācija, pēc kuras komplikā-
ciju dēļ viņa kļuva neredzīga. Pie viņas 
Sakstagalā atnāca dzīvot meita Rita, 
kura kopa māti līdz viņas pēdējam elpas 
vilcienam. Arī Zuzannai, tāpat kā Teklai, 
bija augšstilba kaula lūzums, veikta gan 
veiksmīga operācija, pēc kuras tomēr 
pasliktinājās veselība. 2001. gada 5. ok-
tobrī 89,5 gadu vecumā pārstāja pukstēt 
dziedātājas Zuzannas  sirsniņa. Mūžīgā 
atdusas vieta – Pedeļu kapi Rēzeknes 
novada Sakstagala pagastā .

Kur ir Veipu dzimtas stiprums un 
spēks? Ticībā. Cerībā. Mīlestībā.

Teklas austās segas un rokdarbi, 
Zuzannas savāktās un dziedātās tautas-
dziesmas vēl ilgi sildīs cilvēku sirdis ne 
vien Varakļānos un Sakstagalā, bet arī 
tālu aiz Latvijas robežām. 

Skrien, bitīte, uz to malu,
Kur ir mana māmuliņa;
Aiznes viņai šovakar(i)
Simtu labu vakariņu.
 

Rita Liuke 
Foto no Varakļānu novada muzeja 

arhīva

Turpinājums no 17. lpp.



19„VARAKĻÕNĪTS” 2012. gada septembris

Tikšanās ar Londonas 
Olimpisko spēļu 
dalībnieku

Sports

5. septembrī ieinteresētie skolēni, 
jaunie sportisti un Edgara Eriņa bijušie 
skolotāji varēja sastapt Londonas Olim-
pisko spēļu dalībnieku un bijušo Vara-
kļānieti klātienē. Atklājot dažādus aizku-
lišu noslēpumus, stāstus par Olimpisko 
ciematiņu, tā izmēriem, kur pat ēdnīca 
sasniedzot t/c Alfa izmērus, sastaptajām 
tādām megazvaigznēm kā Useins Bolts 
un Maikls Felpss, jaunais vieglatlēts aiz-
rāva klausītājus pilnībā. Kā pats atzīst, 
jau mēnesi pirms Olimpiskajām spēlēm, 
pirms aizmigšanas „izgājis” vēlreiz caur 
visām disciplīnām. Daudzcīņniekam gan 
pati grūtākā disciplīna liekoties 400 m 
skrējiens. Jautāts par savu īpašo talisma-
nu vai rituālu pirms starta, Eriņš atklāj, ka 
vienmēr nēsā kaklā krustiņu. Sarunā ne-
iztikt arī bez skolēnu un skolotāju uzdo-
tajiem jautājumiem sportistam un atjau-
tības spēles, kur par labām zināšanām 
sportā, bija iespēja saņemt balvas pat no 
pašām Londonas Olimpiskajām spēlēm. 
Eriņš atzīst, ka domā arī par nākošajām 
Olimpiskajām spēlēm Brazīlijā, un kurš 
gan zina, varbūt tur startēs arī kāds no 
tagadējiem Varakļānu vidusskolas sko-
lēniem. 

Zane Zalužinska
Foto – Aina Kazāka

Autogrāfu tīkotāji.

Edgars Eriņš stāsta par piedzīvoto 
Olimpiskajās spēlēs.

Vieglatlētika
Varakļānu vidusskolas skolēni jūni-

ja beigās piedalījās Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā Liepājā. Rezultāti:

Edgars Erels tāllēkšana – 4. vieta;• 
Lelde Svilāne augstlēkšana – 4. vie-• 
ta;
Lauris Ikaunieks 100 m – 9. vieta;• 
Daniels Garančs tāllēkšana – 12. • 
vieta;
4X100 m stafetē Varakļānu vidus-• 
skolas komandai 2. vieta.
Vasarā notika vairākas vieglatlētikas 

sacensības gan Varakļānu, gan citos 
stadionos, kurās piedalījās Varakļānu 
vidusskolas audzēkņi. Rezultāti apska-
tāmi: www.madonassports.lv, www.lat-
atletics.lv

Volejbols
Degumnieku sporta spēlēs volej-

bolā sievietēm 3:3 Varakļānu komandai 
3. vieta (Sindija Erele, Paula Jukšinska, 
Enita Šminiņa, Marija Zepa).

Murmastienes sporta spēlēs volej-
bolā sievietēm Varakļānu komandai 1. 
vieta (Inita Svilāne, Daira Mičāne, Lienīte 
Akmane).

Barkavas kausa izcīņā pludmales 
volejbolā jauktajām komandām Vara-
kļānu komandai 3. vieta (Baiba Lutere, 
Juris Broks, Arvis Strods).

Latvijas volejbola federācijas organi-
zētās vasaras volejbola sacensības „TIO 
volejs 2012” risinājās 2 posmos – Gulbe-
nē un fi nālsacensības Rīgā „Daugavas” 
stadionā. Finālsacensībās Rīgā Vara-
kļānu vidusskolas 1. komanda izcīnīja II 
vietu (Armīns Broks, Aleksejs Groznovs, 
Jēkabs Lauris Leišs, Ingus Ivanovs). Va-
rakļānu vidusskolas 2. komanda izcīnīja 
III vietu (Rihards Juška, Ilmārs Racins, 

Ralfs Kokars, Rihards Melnis). Vairāk 
foto un rezultāti www.volejvols.lv

Arvis Strods 
Foto – Lelde Svilāne 

Daniels Garančs,Edgars Erels, 
Lauris Ikaunieks, Lelde Svilāne.

Jaunākā grupa finālsacensībās Rīgā.

Stafetes dalībnieku apbalvošana.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Kārtīga ģimene vēlas īrēt māju 
Varakļānos. Ilgstoši vai ar izpirkuma 
tiesībām, ne pārāk dārgu. Kārtību 

un tīrību garantējam. Rakstīt tikai uz 
e-pastu: kokari13@inbox.lv vai sūtīt 

SMS uz tālr. 25530127

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam.
Lai viņa prieks kā 
rudzu asni zeļ.

   Sirsnīgi 
          sveicam
Sanitu Upīti un Dagni 
Doroškeviču ar meitas Zanes 
dzimšanu

Līgu Šimoni un Imantu Veipu  ar 
dēla Raivja dzimšanu
Sanitu un Edvīnu Sprūdžus ar 
dēlu Santi

pēdas rodam.mm.mm.m.m.m.m.mmmm.m.mm.m.m

ni 

Un mums par abiem būs
Viens kauss, viens mūžs,
Viens rīts, viens vakars,
Un viens maizes klaips!
Augustā noslēgtās laulības:
Varakļānu Romas katoļu draudzē 

Anna Beļuzova un Edgars 
Indāns

Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

Daina Stepanova un Jānis Gruduls

Cienījamie Varakļānu pilsētas un 
novada iedzīvotāji un viesi! 

28. septembrī 
no plkst. 9.00 līdz 20.00

AICINĀM Jūs uz RUDENS 
SVĒTKIEM 

Saules veikalā, Varakļānos, Pils ielā 7d
Jūs gaida

BAGĀTS  PREČU SORTIMENTS
DĀVANAS katras stundas 10 pirma-
jiem pircējiem,

SPECIĀLAS STUNDAS � 
AKCIJAS no ražotājiem 
„� Nopērc mūsu produktu un 
saņem dāvanu!”

GARŠĪGAS DEGUSTĀCIJAS

INTERESANTI KONKURSI
Meklējiet konkrētu informāciju 
plakātā pie SAULES VEIKALA!

Satiksimies RUDENS SVĒTKOS  
Saules veikalā!

Informācija vecākiem!
Varakļānu novada Dzimtsarakstu 

nodaļa informē, ka vecāki par bērna pie-
dzimšanu paziņo mēneša laikā dzimtsa-
rakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī 
bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu noda-
ļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas. 
(Civilstāvokļa aktu likuma 22. pants). 

Ja vecāki  jaundzimušo bērnu reģis-
trē Varakļānu novada Dzimtsarakstu no-
daļā, tad vienam no vecākiem pienākas 
vienreizējs pabalsts 80 latu apmērā un 
bērnam tiek pasniegta sudraba karotīte /
piemēram, 2011.gadā reģistrētiem bēr-
niem sudraba karotītes tika pasniegtas 
2012. gada jūlija mēnesī/. 

Ja vecāki bērnu reģistrē Dzimtsaraktu 
nodaļā pēc bērna dzimšanas vietas, pie-
mēram, bērns dzimis Rēzeknē un Rēzek-
nes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē bērna 
dzimšanu, bet dzīvesvieta bērnam tiek 
reģistrēta Varakļānu novada administra-
tīvajā teritorijā, pabalsts netiek izmaksāts 
un bērns nesaņem uzaicinājumu saņemt 
sudraba karotīti.

Informāciju iespējams saņemt Vara-
kļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai 
zvanot  64860843, 27790013.

Kas smagāks vēl var būt, pa 
dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij 
tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

par mirušajiem

Murmastienes pagastā
Rita Sloka – 79

Varakļānu pagastā
Jāzeps Klušs – 89

Varakļānu pilsētā
Raitis Irbītis – 28

Cik kluss un tukšs nu kaktiņš, tēt,
Kurš varēs tavā vietā stāt?
Kas grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, tēt.

Skumstam kopā ar Rihardiņu, 
Agiju un Evelīnu, tēti smilšu 

kalniņā pavadot.
„Pīlādzīša” un „Mākonīša” grupu 

skolotājas un vecāki

Tavas rokas garos mūža gados
Bija visur, darba rīts kur sauc,
Sirds kā saule mācējusi atdot
Dzīvei siltuma un gaismas daudz. 

Skumju brīdī esam kopā ar 
Martu un Silviju, no māmulītes 

atvadoties.

„Sprīdīša” un „Varavīksnes” kolektīvi

Pārdod ziemas kviešu sēklu, 
lopbarības graudus.

Cena 0,15 Ls/kg
T. 26563524

Lēti pārdod kāpostus, burkānus, 
bietes, kartupeļus. 

Varakļānos piegāde par brīvu. 
T. 26306703 Ilga, 29480554 Ivars

Mīļie radiņi un draugi! No sirds 
pateicamies, ka mūsu Zelta kāzu dienā 
mūs priecējāt un godinājāt! Paldies SIA 
„Ceļavējš” vad. Jānim Vēveram, Barka-
vas Romas katoļu draudzes prāvestam 
Rolandam Abrickim, bijušajam Barka-
vas draudzes prāvestam Albertam Ci-
manovskim, vedējiem Modrai Vilkaušai 
un Aleksandram Caunem, Varakļānu 
novada muzeja galma dāmām, „Lāču 
lejas” īpašniecei, viņas čaklajai viesmī-
lītei Ivetiņai, mūsu mīļajiem krustvecā-
kiem, muzikantēm Agnesei Solozem-
niecei, Teresijai Pelšai. Paldies katram 
Zelta kāzu viesim.

 Zelta pāris – Līvija un Jānis Zepi


