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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2015. gada 25. jūnijā  
Nr. 7

1. Varakļānu novada pašvaldības 
2014. gada publiskā pārskata apstip-
rināšana.

2. Par konkursu „Varakļānu nova-
da sakoptākā sēta 2015” 

3. Par humānās palīdzības snieg-
šanu projekta „Pašvaldību palīdzība 
Ukrainai” ietvaros:

1. Piešķirt līdzekļus EUR 500,00 
apmērā no pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem biedrībai „Latvijas 
Sarkanais Krusts” humānās palīdzības 
sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apga-
bala kara hospitālim un ārstniecības 
iestādēm, pārskaitot tos uz „Latvijas 
Sarkanā Krusta” ziedojumu kontu 
LV28HABA0140J04577004.

2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību sa-
vienību tās priekšsēža Andra Jaunslei-
ņa personā noslēgt humānās palīdzī-
bas sniegšanas līgumu ar biedrību 
„Latvijas Sarkanais Krusts”.

3. Pieņemt zināšanai, ka  Latvijas 
Pašvaldību savienība sadarbībā ar 
biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” 
koordinēs medikamentu un preču ie-
gādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas 
apgabala kara hospitālim un ārstniecī-
bas iestādēm. 

4. Par aizņēmumu „Varakļānu 
ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 
projekta līdzfi nansējumam:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
garantiju kontroles un pārraudzības 
padomi atļaut Varakļānu novada paš-
valdībai ņemt aizņēmumu „Varakļānu 
ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 
projekta realizācijai no Valsts kases ar 
atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu 
laikā, ar atlikto pamatsummas maksā-
jumu uz 1 gadu EUR 260 973,00 (divi 
simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit trīs) apjomā.

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Varakļānu novada pašvaldības 2016.–
2035. gada budžetiem.

5. Par nekustamā īpašuma „Med-
ņi” sadalīšanu.

6. Par adreses dzēšanu no Adrešu 
reģistra.

7. Par zemes nomu.
8. Par fi nansiālu atbalstu koktēlnie-

ku plenēram.
9. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pār-

slēgšanu.
11. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
12. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 

15 –18, Varakļāni, īres tiesību izsoli.
1. Nodot publiskai izsolei pašval-

dībai piederošā labiekārtotā 3-istabu 
dzīvokļa Kosmonautu ielā 15 –18, Va-
rakļānos, īres tiesības.

2. Apstiprināt dzīvokļa Kosmonau-
tu ielā 15-18, Varakļānos, īres tiesību 
izsoles noteikumus.

3. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 
200,00 (divi simti).

4. Īres tiesību izsoles organizēša-
nai izveidot darba grupu šādā sastāvā:

grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – 
pašvaldības izpilddirektors;

grupas locekļi: Ilmārs Basankovičs 
– Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uz-
ņēmums” SIA valdes loceklis;

Anna Mālniece – centralizētās grā-
matvedības vecākā grāmatvede;

Aija Garanča – Varakļānu „Dzīvok-
ļu komunālais uzņēmums” SIA namu 
pārzine;

Karīna Keiša – pašvaldības sekre-
tāre.

13. Par Vienotā klientu apkalpoša-
nas centra izveidi.

1. Izveidot Vienoto klientu apkalpo-
šanas centru Varakļānu novada pašval-
dībā – Rīgas ielā 13, Varakļāni.

2. Iesniegt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā pieteiku-
mu valsts budžeta dotācijas saņemša-
nai Vienotā klientu apkalpošanas cen-
tra izveidei un uzturēšanai.

14. Par grozījumiem 26.06.2014. 
lēmumā Nr. 9.14 „Par maksas pakalpo-
jumu izcenojumiem Varakļānu novada 
muzejā”.

2015. gada 30. jūlijā  
Nr. 8

1. Par konkursu „Ziedi Varakļā-
niem”. Konkursam pieteikto darbu vēr-
tēšanai izveidot darba grupu 6 cilvēku 
sastāvā:

darba grupas vadītājs – Ivars Ikau-
nieks – pašvaldības izpilddirektors;

darba grupas locekļi:  Māris Gru-
duls – Varakļānu mūzikas un mākslas 
skolas pedagogs;

Ilga Mestere – Varakļānu PII „Sprī-
dītis” vadītāja;

Modra Vilkauša – domes deputāte;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzi-

kas un mākslas skolas pedagoģe;
darbu vērtēšanā kā eksperte pieai-

cināma Lorete Erele.  
2. Konkursa organizēšanas pasā-

kumiem un darbu prēmēšanai piešķirt 
līdzekļus līdz € 570,00 apmērā.

2. Par starptautisko glezniecības 
plenēru „Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu 
novada Kultūrvēsturiskais mantojums 
gleznās”

1. Atbalstīt Vidzemes plānošanas 
reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda 
līdzfi nansētā starptautiskā glezniecības 
plenēra „Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu 
novada Kultūrvēsturiskais mantojums 
gleznās” rīkošanu Varakļānu pilsētas 
svētku ietvaros laikā no 09.08.2015. 
līdz 15.08.2015.

2. Apstiprināt starptautiskā glez-
niecības plenēra „Baltā pilsēta 2015 
– Varakļānu novada Kultūrvēsturiskais 
mantojums gleznās” nolikumu.

3. Plenēra organizēšanas pasāku-
miem piešķirt pašvaldības līdzfi nansē-
jumu līdz € 2000,00 apmērā.

3. Par materiālās palīdzības pie-
šķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.

Piešķirt vienreizēju materiālo palī-
dzību skolas gaitu uzsākšanai katram 
Varakļānu novada administratīvās teri-
torijas vispārizglītojošās skolas skolē-
nam, kurš 2015. gada septembrī uzsāk 
mācības 1. klasē, izsniedzot dāvanu 
karti € 15,00 (piecpadsmit) vērtībā.

4. Par adrešu piešķiršanu un adre-
ses dzēšanu no Adrešu reģistra.

5. Par zemes nomas līguma izbeig-
šanu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Vēveri” 
sadalīšanu.

7. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma pagarināšanu.

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.

9. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

11. Par pagaidu apdzīvojamās pla-
tības piešķiršanu.

12. Par dzīvokļu īres līgumu paga-
rināšanu.

13. Par reģistrēšanu pašvaldības 
palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināša-
nā.

14. Par piedalīšanos kampaņā „Ak-
tīva ik diena”.

15. Sieviešu invalīdu biedrības „Va-
rakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatī-
šana.

16. Varakļānu pensionāru biedrī-
bas „Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

 I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Lauksaimniecības aktualitātes
 Lauku attīstības programmas apakš-

pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” 
projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 
2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 
15. septembrim.

Pirmajā kārtā pieejamais pub-
liskais fi nansējums ir EUR 6950466, 
t.sk.,Viduslatvijas RLP EUR 754486.

 Apakšpasākumam „Atbalsts jauna-
jiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” mērķis ir sekmēt gados jau-
nu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauk-
saimniecības darbībā un nodrošināt dar-
baspēka atjaunošanos lauksaimniecības 
sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, 
kas saimniecības vadītāja statusā pirmo 
reizi dibina jaunu saimniecību, lai ražo-
tu lauksaimniecības produkciju vai savā 
īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. 
Atbalsta pretendents var būt gan fi ziska, 
gan juridiska persona. Pasākuma ietvaros 
atbalstīs ilgtermiņa ieguldījumus un vispā-
rējās izmaksas lopkopības nozarē: liellopi, 
aitas, kazas, cūkas, vistas, pīles un pārējie 
putni, truši, zirgi, bišu saimes. Netiek at-
balstīti biznesa plāni savvaļas dzīvnieku, 
kažokzvēru audzēšanai.

Ja atbalstu vēlas saņemt juridiska 
persona, tad sekojoši noteikumi:

- ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk 
kā 24 mēnešus pirms projekta iesniegu-
ma iesniegšanas un darbojas lauksaim-
niecības produktu ražošanā;

- dalībnieks ir fi ziska persona, kas at-
bilst jaunā lauksaimnieka minētajām pra-
sībām un kurai pieder vismaz 51% no pa-
matkapitāla daļu un paraksta tiesības vai 
kura ir saimniecības īpašnieks;

 Atbalsta pretendenta statuss, ja fi zis-
ka persona, kura :

- projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā nav vecāka par 40 gadiem;

- ir ieguvusi augstāko vai vidējo profe-
sionālo lauksaimniecības izglītību, apgūs-
tot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 
320 stundu apjomā, vai ir uzsākusi mā-
cības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā 
pēc tam, kad stājas spēkā lēmums par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- nav reģistrēts VID kā saimniecis-
kās darbības veicējs, kas nodarbojas ar 
primārās lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu ne ilgāk kā 24 mēnešus pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas;

- pirmo reizi dibina, pārņem vai manto 
lauksaimniecības produkcijas uzņēmumu 
vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot 
Uzņēmumu reģistrā 6 mēnešu laikā pēc 
tam, kad stājies spēkā lēmums par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
- gada kopējais neto apgrozījums no-

slēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas vai saimniecības ekono-

miskā lieluma standarta izlaides vērtība 
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā 
ir vismaz EUR 15000, bet neviens no rādī-
tājiem nepārsniedz EUR 70000;

- izstrādāts darījumdarbības plāns;
- atbilst MVU statusam;
- projekts ir saistīts ar nepārstrādātu 

lauksaimniecības produktu ražošanu (lop-
kopība);

- atbalsta pretendentam 18 mēnešu 
laikā pēc saimniecības dibināšanas vai 
pārņemšanas ir jāatbilst aktīvā lauksaim-
nieka statusam (jāpiesakās platībmaksā-
jumiem).

Ieguldījumus veido:
- vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi 

(zeme, dzīvnieki, lietoti pamatlīdzekļi u.c.),
- ne vairāk kā 20% vispārējo izmaksu 

(apgrozāmie līdzekļi, degviela, konsultāci-
jas u.c.). Gala maksājumu 20 % apmērā 
no kopējā atbalsta apjoma pretendents 
saņem pēc pilnīgas un pareizas darījum-
darbības plāna īstenošanas.

Atbalsta pretendents darījumdarbības 
plānā norādītos darījumus veic bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā.

Viena darījumdarbības plāna ieguldī-
jums ir vismaz EUR 40000 (mazāku atbal-
stu nevar pieprasīt).

No 2015. gada 3. septembra līdz 
2015. gada 5. oktobrim būs atvērta pro-
jektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības”. Pie-
ejamais publiskais fi nansējums 1. kārtā 
Viduslatvijas RLP EUR 2077349, plānotais 
projektu skaits 139.

Atbalsta mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot 
to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, at-
balstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents ir esoša mazā 
lauku saimniecība – saimnieciskās darbī-
bas veicējs – fi ziska persona, kuras  dzī-
vesvieta  ir deklarēta lauku teritorijā,  vai 
juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir 
lauku teritorija.

Esošās mazās lauku saimniecības 
nodarbojas ar lauksaimniecības pro-
duktu ražošanu un realizāciju un ir snie-
gušas VID gada pārskatu vai ienākumu 
deklarāciju(pārsniedzot kopējo gada ap-
grozījumu vismaz 3000 EUR apmērā),vai 
arī nodrošina ražošanas resursu standarta 
izlaides vērtību vismaz 2000 EUR apmērā 
(bet jābūt ieņēmumiem no lauksaimniecī-
bas produkcijas pārdošanas – vismaz 3 
darījumi gada ietvaros)

 Nav pieļaujama mākslīga vienas 
saimniecības dalīšana, tiks vērtēta viena 
saimnieciskā vienība (piem. atrašanās vie-
ta, saimniekošana, resursi).

 Gada kopējais neto apgrozījums ie-
priekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības 

ekonomiskais lielums standarta izlaides 
vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā ir vismaz 2000 euro, bet neviens no 
rādītājiem nepāŗsniedz 15000 euro.

 Kopējā īpašumā esošās vai nomātās 
apsaimniekotās lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes platība  nepārsniedz 50 ha. 
Ja atbalsta pretendents zemi nomā, tad 
nomas termiņš nav īsāks par 5 gadiem 
no projekta iesnieguma iesniegšanas die-
nas.

Lai pretendētu uz atbalstu, nepiecie-
šama augstākā vai vidējā profesionālā 
lauksaimniecības izglītība vai apgūtas 
lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 
160 stundu apjomā.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 – 
4 kalendāro gadu laikposmam (LAD uz-
rauga saimniecisko darbību 4 gadus).Lai 
saņemtu atbalstu, darījumdarbības plānu 
sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozarē strādājošo konsultāciju pakalpoju-
mu sniedzēju.

Atbalsta pretendents darījumdarbības 
plānā norādītos darījumus veic bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā. Viena darī-
jumdarbības plāna ieguldījums ir vismaz 
15000 euro apmērā(mazāku atbalstu ne-
var pieprasīt).

Vairāk informācijas par šo projektu ie-
sniegšanu un realizēšanu LAD mājaslapā 
un pie lauksaimniecības konsultantiem.

           Janīna Grudule,
Varakļānu novada LAK, t. 26543747

Klientu ievērībai!
No 15.08.2015. Swedbank  Vara-

kļānu pašapkalpošanas fi liāle maina 
atrašanas vietu! Esiet laipni gaidīti Pils 
ielā 7D, Varakļānos (Elvi veikala telpās), 
kur būs pieejams naudas iemaksas 
un izmaksas bankomāts un internet-
bankas pakalpojumi. Savukārt  treš-
dienās  no plkst.13:00 līdz plkst.15:00 
un piektdienās no plkst.10:00 līdz 
plkst.12:00 pašapkalpošanās centrā 
varēs satikt Swedbank  klientu kon-
sultantu. Pie klientu konsultanta Jūs 
varēsiet:

saņemt konsultācijas par savu • 
naudas lietu pārvaldīšanu;
atvērt kontu Swedbank;• 
pasūtīt un saņemt maksājumu • 
kartes;
pieteikt Internetbanku;• 
pieteikties fi nanšu pakalpojumiem.• 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
Swedbank klientu servisu, zvanot 

67444444.
Uz tikšanos!

Jūsu Swedbank
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18
Artis Juška

20
Jolanta Erdmane
Rinalds Pavlovskis
Endija Pelša
Līga Stafecka
Aigars Strods
Kaspars Strods
Enita Šminiņa
Marija Zepa

25
Intis Bērziņš
Evita Broka
Armīns Miška
Renārs Pastars
Jānis Smoroģins
Armands Strods
Sintija Zepa

30
Sigita Kanča
Gaidis Miezītis
Rolands Počs
Sanita Sprūdža
Intars Šķēls
Sandijs Vēvers

Laime nāk ar zvaigzni rokā,
Spoži uzliesmo un mirdz.
Viņas staru siltā lokā
Visi tie, kam gaiša sirds.

35
Dairis Kokars
Gita Kurme
Mārtiņš Zeps

40
Juris Opuls
Daiga Smeltere
Gita Šrādere
Vitālijs Šveds

45
Ilze Antoņa
Jānis Broks
Kārlis Caune
Andris Gruduls
Iveta Nagle
Iveta Pastare
Guntars Zaburdajevs

50
Irēna Beča
Juris Šķens

55
Aivars Garančs
Arvīds Mičulis
Marija Strode
Jānis Šķēls

Sirsnīgi sveicam augusta 
jubilārus novadā!

60
Anna Elste
Ināra Leitāne
Jeļena Strode

65
Veronika Patmalniece
Anastasija Tropa

70
Jānis Groza
Ivans Jakubjaks
Janina Kampe
Jānis Meža-Eriņš
Anna Veipa

75
Valentina Kučina
Vitālijs Leimans
Pēteris Benjamiņš 
Pudāns
Gunārs Varna

80
Francis Skabs
Marija Strode
Anna Strode
Staņislavs Taukuls

85
Pjotrs Fjodorovs
Genovefa Trūpa
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Ar pozitīvām emocijām piepildīta diena
Tā par ekskursiju pa Rēzeknes nova-

du izteicās pensionāru biedrības „Pīlādzī-
tis” rīkotās ekskursijas dalībnieki. Liekas, 
nekur tālu nebijām aizbraukuši, daudzām 
vietām neskaitāmas reizes esam pabrau-
kuši garām, bet, raugoties no cita skatu 
punkta, ieguvām un redzējām daudz.

Vispirms devāmies uz Viļānu baznī-
cu un klosteri, kuru1753. gadā sācis celt 
barons Miķelis Riks. Izstaigājām krāšņo 
Krusta ceļu, pabijām lūgšanu namiņā un 
pagrabtelpās.

Franča Trasuna muzejā „Kolnasāta” 
iepazināmies ar ekspozīciju par izcilo Lat-
gales atmodas celmlauzi, klētiņā izjutām 
pagātnes elpu un kolorītu.

Ciskādēs atrodas bijusī Vītolu pamat-
skolas ēka, kas ir vietējās nozīmes kultū-
ras piemineklis. Tajā iekārtotas vairākas 
izstādes – padomju laika sadzīves priekš-
meti un rotaļlietas, sirsniņmāju kolekcija, 
kā arī moku istaba. 

Nesen restaurētā Lūznavas muiža 
fascinēja ar savu jūgendstila arhitektūru, 
dekoratīvajiem metālkalumiem, krāšņa-
jām iekštelpām un lūgšanu telpu. Pa-
staigājām pa parku, kurā ir vairāki dīķi. 
Pabijām pie „Madonnas” statujas, kas 
uzstādīta 1991.gadā.

Ar podnieku darba specifi ku varējām 
iepazīties Aivara Ušpeļa darbnīcā, redzē-
jām, kā veidojas māla podi, izjutām māla 

dedzināšanas krāsns specifi sko smaržu, 
apskatījām podnieka darbus un kādu arī 
iegādājāmies.

Kas nu tā par ekskursiju, ja nedabū 
labi paēst. Tā nu devāmies uz Pētniekiem, 
kur baudījām brīnišķīgu foreļu zupu.

Pievakarē atgriezāmies mājā, ne-

daudz noguruši, taču smaidīgi un apmie-
rināti.

Paldies Varakļānu novada pašvaldī-
bai par materiālo atbalstu un transporta 
nodrošināšanu un šoferītim Anatolijam 
Tučam.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Pie Lūznavas muižas.

Lai Dieva mīlestība pavada!
21. jūnijā Varakļānu baznīcas drau-

dzē divkārši svētki – svētā Aloiza atlaidas 
un priestera Augustīna 50 gadu jubileja. 

Tēvs Augustīns OP Varakļānu drau-
dzē kalpo 5 gadus. Šajā laikā viņš ir ie-
mantojis ticīgās tautas atzinību, popu-
laritāti un mīlestību. Viņa sprediķi ir dziļi 
pārdomāti un balstīti uz dokumentāliem 
pierādījumiem. Viņš ir sirsnīgs dvēseļu 
ārsts, kurš palīdz risināt grūtas sadzīvis-
kas un garīgas problēmas, balstoties uz 
svēto Evaņģēliju un Svētajiem Rakstiem. 

Šodien katoļu Baznīca atceras svētā 
Aloiza aiziešanu mūžībā. Bet cienījamais 
priesteris šajā dienā ir dzimis. Viņa dzīve 
veltīta kalpojumam Dievam un cilvēkiem; 
arī šodien, būdams gaviļnieks, viņš godi-
na svēto Eiharistiju, nesot to svinīgā gājie-
nā kopā ar ticīgo tautu.

Pēc svētās Mises un procesijas kupls 
ticīgo pulks ar ziediem, skaistiem vārdiem 
un laba vēlējumiem sveic savu priesteri.

Lai pārbagāta Dieva žēlastība, mīles-
tība un aizsardzība pavada garīgo tēvu 
Augustīnu OP arī turpmāk!

Rita Liuke, autores foto Godinot Eiharistiju
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Brīdi pirms laika, kad gaismas 
stundu laiks ir visgarākais, bet tum-
sas stundas sarūk, kad pļavas piln-
ziedā un jaunie putni mācās lidot, 
mūžībā aizgājusi skolotāja          

Leonora Ziemele
(dzim. Ceple)
/16.11.1939. – 17.06.2015./

Leonoras Ziemeles dzimtā 
puse ir Daugavpils apriņķa Špo-
ģi. 1958. gadā viņa beidza Višķu 
vidusskolu un iestājās Daugavpils 
Pedagoģiskajā institūtā Bioloģijas 
un ķīmijas fakultātē, 1963. gadā beidza 
studijas un uzsāka darba gaitas Dekšāru 
astoņgadīgajā skolā.

Varakļānu vidusskolā Leonora Zie-
mele strādāja no 1974. līdz 1997. gadam 
un mācīja bioloģiju, ģeogrāfi ju. Darbā 
viņa bija pedantiski rūpīga un zinoša 
sava mācību priekšmeta pasniedzēja. 
Viņa sagatavoja skolēnus olimpiādēm 

Bruno Cīrulis 
Krustpils 1926. gada 13. aprīlis – 

Varakļāni 2015. gada 2. jūlijs

Atmiņu pārstāsts godbijībā un cieņā 
par inteliģento un darbīgo kungu Bruno Cī-
ruli, kas 89 gadu vecumā ir devies uz Dieva 
dārziem.

Mūsu satikšanās notika Varakļānu lu-
terāņu draudzē 1998. gadā, kas tikko bija 
atguvusi savu identitāti un dievnamu. Bru-
no ilgus gadus bija draudzes padomes lo-
ceklis. Ar taupīga amatnieka prasmēm tika 
veikti dievnama atjaunošanas darbi no ma-
teriāliem un līdzekļiem, kas tolaik bija pie-
ejami. Gružu un laikmeta atkritumu izvākša-
na, simtiem logu stikliņu iestiklošana, altāra 
atjaunošana pēc senajām fotogrāfi jām, pa-
līgtelpu izbūve un zvana uzstādīšana, kā arī 
sezonālie darbi – malkas sagāde un krāšņu 
kurināšana vai zālāja pļaušana, celiņu kop-
šana – ikviens darbs tika veikts ar aizrautī-
bu un rūpību. Pateicoties šo pašaizliedzīgo 
cilvēku, draudzes priekšnieces Veltas Kal-
vānes un Bruno sadarbībai, Varakļāni var 
lepoties ar pilnībā atjaunotu dievnamu.

Varakļāni pēdējos divdesmit gadus le-
pojas ar sakoptu un atjaunotu muižas par-
ku, kas ikvienam paliks atmiņā saistībā ar 
Bruno Cīruļa vārdu. 

Viļānu izmēģinājumu un selekcijas 
stacijas pensionētais agronoms, bezdarba 
apstākļos, kas valdīja Varakļānos, rada sev 
tīkamu un aizraujošu nodarbošanos. Parks 
gan tobrīd līdzinājās mūžamežam ar nepār-
varamām kritalām, kur iedzīvotāji gāja ar 
līkumu. Pilsētas valde, priekšsēdētāja Jura 
Vēvera vadībā, atzina par vērtīgu Bruno ide-
ju un darbošanos. Tā ikdienas no plkst. 8.30 
līdz 17 nemainīga bija Bruno darbošanās 
vieta – muižas parks. Grāfa Borha ierīkotais 
parks 17 ha platībā, pa solim, pa metram 

pārvadāšanai, ziemā velosipēdu nomainīja 
slēpes.

Par parka darbīgo, zinošo un optimis-
tisko pārvaldnieku ir bijušas vairākas publi-
kācijas vietējos un valsts laikrakstos. Nova-
da pašvaldība Bruno pašaizliedzīgo darbu 
ir novērtējusi ar Goda pilsoņa titulu.

Bruno kā darbu vadītājs bija prasīgs un 
viņa rīkojumus neklājās apspriest, atelpas 
brīžos atlika laiks arī atmiņu stāstiem par 
bērnību Krustpils pusē, par saimniecību un 
par māmiņu kas palika viena ar mazo Bru-
no, par kara gados piedzīvoto un studijām, 
par ģimenes ceļojumiem, arvien Bruno le-
pojās ar saviem bērniem un mazbērniem. 

Dienas pagāja fi ziski smagā darbā, bet 
vakari tika veltīti piemājas saimniecībai, ar 
agronoma prasmēm un neparastām meto-
dēm tika izaudzēts viss ģimenei nepiecieša-
mais, kopta trušu saimniecība un gatavots 
izcils ķiršu vīns. 

Vislielākais atbalsts un domubiedrs 
Bruno dzīvesbiedre Marija ikdienas sagaidī-
ja pusdienās vai ziemā sarūpēja maizes un 
tējas termosu. Svētdienās pēc dievkalpoju-
ma un pusdienām abi devās garās pastaigā 
pa parku, kur tika atrādīts un vērtēts nedēļā 
paveiktais. Apbrīnojama bija šī laulātā pāra 
abpusējā cieņa. 

Bruno mīļākais gadalaiks parkā bija 
rudens, kad lapas krāsojas visskaistākajās 
Latvijas krāsās.

Ja mēs ikkatrs savus pienākumus veik-
tu ar tādu pašaizliedzību un atdevi, kā to 
darīja Bruno Cīrulis, mūsu novadā un valstī 
augtu labklājība.

Jau vairākus gadus  parks skumst pēc 
sava saprotošā saimnieka.

Līdzjūtība Bruno mīļotajiem un lai gaiša 
zvaigžņu taka uz Dieva dārziem.

Lauma Ikše

un ar dabaszinībām saistītiem konkur-
siem, bija izveidojusi bagātīgu materiālu 
klāstu mācību stundām, interesējās par 
aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Leonora 
Ziemele darbā ievadīja vairākus jaunos 
pedagogus.

Skolotāja rūpējās par to, lai skolas 
apkārtne būtu apzaļumota, sakopta, lai 
skolēni siltumnīcā un skolas izmēģināju-

mu lauciņā apgūtu praktiskā darba 
iemaņas un saskatītu teorētiskajām 
zināšanām praktisku pielietojumu.

Leonoras Ziemeles sirdsdarbs 
bija novada ģeogrāfi jas, personību 
un novada dabas vērtību izzināša-
na. Novadpētniecības materiālos 
glabājas savāktie un glītā rokrakstā 
sarakstītie vietvārdi, ticējumi un at-
miņu pieraksti.

Viņa bija saprotoša, iejūtīga, 
absolventu gaitās ieinteresēta kla-
ses audzinātāja, kura uzturēja kon-
taktus ar audzēkņiem.

Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet, 
Jo, zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet...

Cieņā par pedagoga veikto darbu 
Varakļānu vidusskolā – 

Varakļānu vidusskolas skolotāju 
kolektīvs

tika attīrīs no simtgadīgām kritalām, atva-
sēm un sadzīves atkritumiem. Iesākumā 
darbi tika veikti ar rokas darbarīkiem, cirvi, 
rokas zāģi, izkapti, lauzni un dārza ratiem. 
Pie lielajiem kritalu stumbriem tika aicināti 
palīgā dēli vai draugs Antons Zeps ar mo-
torzāģi. Vēsturnieks Jānis Piļpuks un Bruno 
izstrādāja atjaunojamā parka plānu. Agri 
pavasari un rudeņi pagāja atgūtās platības 
apstādot ar jauniem kociņiem, kas ikviens 
tika aprīkots ar atbalsta mietiņiem un re-
ģistrēts pierakstos, apkārtnes mežniecībās 
apsekotas audzes liepu, ozolu, ošu un kļa-
vu stādiņiem, jo lielākais kaitnieks – vējš 
arvien pamanījās izgāzt kādu no senajiem 
kokiem. Pamazām jau varēja saskatīt senā 
parka kontūras, alejas, atrast aizaugušās 
taciņas un dīķus. Sākās labiekārtošanas 
darbi, iestādītas jaunas alejas, ierīkoti un 
kopti celiņi. Pils ielas vasaras mājas šķūnīti 
valdīja nemainīga kārtība, tur tika kopti un 
konstruēti palīglīdzekļi darba inventāram, 
velosipēdam, dārza rati aprīkoti – lielu kravu 
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Starp skolu izlaidumiem un gatavo-
šanos Jāņu svinībām, laikā no 17. līdz 
21. jūnijam, Varakļānos ieradās četri Lat-
vijas Mākslas akadēmijas Latgales fi liāles 
tēlniecības nodaļas studenti, lai pasnie-
dzēja Raita Stiukas vadībā pilnveidotu 
savas prasmes koktēlniecībā. Tēlniecības 
studenti ik gadu mācību nolūkos vasarā 
dodas ārpus telpām uz dažādām vietām 
Latvijā. Kā pasniedzējam, Raitim jau ilg-
stoši bija vēlme izveidot mācību prakses 
vietu tepat Varakļānos, ar mērķi dalīties 
savā pieredzē un aktīvi iesaistīties jaunās 
koktēlnieku paaudzes veidošanā.

Studenti tika iepazīstināti  ar Varakļā-
nu pilsētu un novadu. Saistībā ar novada 
simbolu – lapsu – tika izvirzīts mācību 
prakses uzdevums. Studentiem vajadzē-
ja iedziļināties un uzlūkot šo simbolu no 
medību viedokļa, apspēlēt to, lai vēlāk, 
jau koka skulptūras veidā, savu domu at-
klātu skatītājam. Lapsa kā medniece, tajā 
pašā laikā arī pati tiek medīta. Mednieks 
medību laikā kļūst kā lapsa. Jāpiebilst, ka 
idejas radīšana un skices izveidošana it 
nemaz nav vienkāršs uzdevums, un tēl-
niecībā tā spēlē ļoti lielu lomu.

Savukārt fi ziski smagākais darbs tur-
pinājās Varakļānu novada Silagalā, kur, 
ņemot talkā motorzāģus, milzīgiem ozol-

Tēlniecības prakse Varakļānu novadā

koka bluķiem tika piešķirts tēls un forma. 
Un tad talkā tika ņemti arī smalkāki tēlnie-
cības instrumenti. Tika apgūtas zināšanas 
par to, kā prasmīgi pārvietot lielus objek-
tus un organizēt darba vidi. Tika iepazīta 
instrumentu pielietojamība un darbu secī-
ba. Dalībnieki apguva formu palielināša-
nas paņēmienus mērogā no daudz mazā-
kām skicēm. Tika atbalstīts, veicināts gan 
komandas, gan individuālais darbs.

Rezultātā ir  tapuši divi koka tēlniecī-
bas darbi, kas tiks izvietoti Varakļānu no-

vadā. Vienā no tiem studenti ir attēlojuši 
mednieku, kurš ir nomedījis lapsu, savu-
kārt otrajā darbā varam redzēt vanagu.

Par veiksmīgas mācību prakses no-
risi, atbalstu dalībnieku izmitināšanā, par 
tehnisko aprīkojumu  paldies Varakļānu 
novada domei. Par kokmateriāla sarūpē-
šanu un aktīvu līdzdalību paldies Dainim 
Tučam. Un no studentu puses īpašs pal-
dies pavārītēm par gardajām pusdienām.

Ilze Stiuka

Caur teiksmām no laikiem seniem,
Caur Jāņu zālēs grimstošām pļavām,
Puķu un ozolu vainagu smaržu
Pa varavīksnes tiltu – sētā nāk vasaras 
saulgriežu vakars.

19. jūnijā Varakļānu pils pagalmā 
notika vasaras saulgriežu ieskandināša-
na. Uz sadziedāšanos un sadancošanos 
aicināja Varakļānu Kultūras nama paš-
darbnieki – kundzes no „Sidrablāsēm”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, līnijdeju 
grupa „Četras debesspuses”, kora pār-
stāves un „Rūžupis veiri”.

 Ciemos pils pagalmā bija ieradu-
šies Silmaču Rūdis un 
Kārlēns, kuru lomās bija 
iejutušies Daugavpils 
teātra aktieri – Māris 
Korsiets un Egils Viļu-
movs. Ar savu uzstāša-
nos Silmaču puiši radīja 
smaidu katra pasāku-
ma apmeklētāja sejā. 
Klātesošie tika iesaistīti 
puišu sarunā, kad tika 
uzdoti dažādi jautājumi, 
kur par pareizu atbildi 
varēja saņemt balviņu!

Vasaras saulgriežu ieskandināšana Varakļānos

Turpinājums 8. lpp.
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Bērnības svētki Varakļānu KN
Pa to ceļu, kas gar ciemiem slīd,
Kur dārzos rozes zied,
Soļiem viegliem – smaidu sejā,
Tavas bērnu dienas iet.
Sveic tās ziedi, sveic tās saule,
Putniņš saka birztalā:
Draugs, šo bērnu dienu sapni,
Dziļi sirdī paglabā.
Kā jau katru gadu, arī šogad Varakļā-

nu Kultūras namā notika Bērnības svētki. 
25. jūlijā bērnus ar ielūgumiem uzrunāja 
multfi lmu varoņi no Disnejlendas – Minni-
ja un Mikijs. Uz pasākumu bērni ieradās 
ar vecākiem, kūmām (krustvecākiem), ra-
diem, draugiem, paziņām. Šajos svētkos 
izvēlētie kūmas kļūs par bērna uzticama-
jiem draugiem, padomdevējiem vai, kā 
tautā saka – par otru mammu un tēti.

Svētku dienā Varakļānos spīdēja 
saulīte, kas radīja pasakaini vasarīgu, sir-
snīgu svētku atmosfēru. Šogad Bērnības 
svētku šūpolēs šūpojās 9 mazie gaviļnie-
ki, kuri  saņēma dāvaniņas un Bērnības 
svētku apliecinājumus.

Minnija un Mikijs aicināja mazos ga-
viļniekus ar krustvecākiem uz dejām un 
rotaļām, bērni ar krāšņiem un smaržojo-
šiem puķu zirņu pušķiem devās samīļot 
savas māmiņas – vismīļākās uz šīs pa-
saules.

Pēkšņi un negaidīti zālē parādās brī-
nums – no gaisa sāk krist ziepju burbuļi. 
Bērni ir sajūsmā, ziepju burbuļu pasaulē 
iejūk gan gaviļnieki, gan ciemiņi. Šis bija 
ļoti jauks un pacilājošs mirklis, kas vieno-
ja visus bērnus. 

Pēc svinīgās daļas mazie gaviļnieki 

devās uz kopīgu foto, bet pēc tam katrs 
gaviļnieks no Minnijas un Mikija saņēma 
vēl vienu saldu un gardu dāvanu – cukur-
vati.

Kas ciemosies Varakļānu Kultūras 
namā Bērnības svētkos nākamgad, lai 
paliek noslēpums. Paldies visiem, kas 
izvēlējās svinēt savus svētkus kopā ar 
Minniju un Mikiju!

Čau, bērnība mana,
Tu paliec…es eju,
Bet palaikam atpakaļ nākšu.
Uzlūgšu tevi uz saulainu deju
Un visu no jauna tad sākšu.

Inga Golubcova 
Foto – Māris Kančs

Kā ieejas maksa pasākumā bija līdzi 
jāņem ne tikai labs garastāvoklis, bet arī 
Jāņu zāles, no kurām pils pagalma pļavi-
ņā tika veidota Jāņu zīme, kas simbolizē 
stiprumu, auglību un veselību. Visi tika 
aicināti iepīt savu ziedu Jāņu zīmē ar laba 
vēlējumiem novada stiprumam, izaugs-
mei un attīstībai.

Pasākumā tika sumināti klātesošie 
Jāņi un Līgas – gan lielie, gan pavisam 
mazie, saņemot tradicionālo vainagu gal-
vā vai puķu pušķi.

Gan pasākuma laikā, gan pirms pa-
sākuma bija iespēja apmeklēt amatnieku 
gadatirgu, kur varēja iegādāties daudz un 
dažādas Jāņu svinībām noderīgas lietas.

Īsi pirms pusnakts bija pienācis brī-
dis, lai iedegtos Jāņuguns Varakļānu no-
vadā!

Baudījām pašvaldības sarūpēto Jāņu 
alu un sieru, turpinājām sadziedāšanos, 
līdz iestājās tumsa pils pagalmā. Gājām 
dziedādami roku rokā ap ugunskuru, bi-
jām vienoti gan dziesmā, gan dejā! Un ti-

kai kopā esot un kopā darot, mēs varam 
radīt tik skaistus svētkus sev un saviem 
novada cilvēkiem!

Inga Golubcova
Foto: Valērijs Bukovskis
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Dekšāres pagastā 
bērni apgūst 
tradicionālo kultūru

Aizvadītajā nedēļā Viļānu novada 
Dekšāres pagastā, lauku sētā, kur mājo  
biedrība Latgales tradicionālās kultūras 
centrs „Latgaļu sāta”, norisinājās ikga-
dējā tradicionālās kultūras nedēļa.  Bērni  
no Rēzeknes un Varakļānu novadiem, kā 
arī Rīgas, vecumā no 4 līdz 13 gadiem, 
apguva tradicionālo podniecību, koklēša-
nu,  mūzikas instrumentu izgatavošanu, 
dančus, aušanu  un tradicionālo ēdienu 
pagatavošanu, kā arī citas prasmes. Bērni 
ar dziesmu palīdzību apguva arī latgalie-
šu valodu. 

Tradicionālās kultūras nedēļas Lat-
galē organizatore, biedrības „Latgaļu 
sāta” vadītāja Marika Zeimule uzsver, ka 
bērni ar nepacietību gaidīja zemes cep-
ļa izņemšanu, vairāki darbi bija neolīta 

laika podu atdarinājumi, kādus arheolo-
gi  atraduši  tepat Malmutas upes krastā. 
Podniecības nodarbības vadīja J. Simso-
na Madonas mākslas skolas pedagogs 
Māris Karlsons. Bērni varēja izmēģināt arī 
podu gatavošanu uz koka ripas, kuru  sa-
vukārt izgatavojis vietējais meistars Ivars 
Medinieks. Kokapstrādi pasniedza Artūrs 
Opuls no Murmastienes, koklēšanu Māra 
Vucina  un kulināro mantojumu Astrīda 
Vucina,  jaunsargu mācības novadīja Ju-
ris Strušelis.

Šādas bērnu tradicionālās kultūras 
nedēļas organizēšanas ideja savulaik 
smelta ASV un šogad to atbalstījusi arī 
Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales prog-
ramma. 

„Daudzi dalībnieki līdz šim nekad ne-

bija redzējuši, kā top mājas siers, taču vis-
lielākais prieks bija par pašu rokām kultu 
sviestu un ceptu maizi. Seno prasmju 
saglabāšana un pārmantojamība ir mūsu 
pasākumu galvenais vadmotīvs, prieks, 
ka daži no dalībniekiem pie mums bija jau 
piekto gadu pēc kārtas”, teic M. Zeimule.

Tradicionālās kultūras nedēļa  noslē-
dzās ar bērnu darbu izstādi dziesmām un 
dančiem kopā ar sabraukušajiem bērnu 
vecākiem un viesiem.

Informaciju sagatavoja „Biedrība 
Latgales tradicionālās kultūras centrs 

„Latgaļu sāta””
Publicitātes foto

Tālrunis: +371 29482064
E-pasts: latgalusata@inbox.lv

„Ceļš paliek ceļš, atšķirība tikai gājējos”
Pagalms, taciņa, taka, 

ceļš – tā ir vieta, kur mēs mā-
cāmies dzīvē spert pirmos so-
ļus. Bērnībā vai nu kļavlapām 
piebērts, vai sniegos ieputi-
nāts, ceļš mūs ved uz skolu.

Tālāk, jaunībā, ceļš ir tas, 
kas mūs aizved, pa kuru aiz-
ejam pasaulē, lai piepildītu lo-
lotus sapņus.

Pēc Varakļānu vidussko-
las beigšanas platais lielceļš 
uz Jelgavu aizveda mācīties 
dvīņubrāļus Jurģi un Mārtiņu 
Slūkas. Abi brāļi mācās Meža 
fakultātē un jau ir beiguši 2. kursu. Darbo-
šanās ar koku abiem patika jau bērnībā, 
arī tagad vaļasprieks ir kokapstrāde.

Uz dzimtajām mājām ceļš mūs atpakaļ 
aicina un sauc vienmēr. Aizvadot vasaras 
brīvdienas vecāku mājās, abi jaunieši katru 
dienu pavada darbā. Viņu darbalauks ir Rī-

gas ielas trotuāra rekonstrukcija. Jurģi un 
Mārtiņu darbā netraucē ne karstie saules 
stari, ne sīkais lietutiņš. Ar lielu rūpību un 
atbildības sajūtu tiek atpakaļ ielikti bruģ-
akmens ķieģeļi. Vispirms ķieģeļi tiek izcelti 
ārā, sakrauti kaudzītēs. Pie bruģa izņem-
šanas strādā Einārs Zeps un Ēvalds Pu-

zāks. Dažas dienas viņiem pievienojas 
arī citi strādnieki. Katru ķieģeli rūpīgi 
nomazgā un nopucē, tad tie izskatās 
kā jauni. Šajā darbā ir iesaistīti Vara-
kļānu vidusskolas audzēkņi Armīns 
Broks, Artis Ikaunieks, Jānis Seržans 
u.c. Nepieciešamo smilts daudzumu 
ar traktoru piegādā Ivars Vilkaušs. Iz-
skatās, ka pēc rūpīgi pabeigta darba 
Rīgas ielas gājēju ietve kalpos dau-
dzus gadus.

Arī šis ir ceļš, kas aizved pasaulē 
un vienmēr aicina atgriezties atpakaļ, 
bet pa kuru staigā dažādi cilvēki.

Jāpriecājas, ka Varakļānos ir tādi 
jaunieši, kuri dzīvo no sirds un pēc goda-
prāta. Katru vasaru savu brīvo laiku izman-
to lietderīgi un neklīst apkārt bezmērķīgi 
pa ielām.

Antonija Bernāne
Foto – Aina Jaunzeme
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Himna darba un dailes mīlestībai
Kas dara šo īpašumu skaistu? Viss.
Ēku komplekss – viens no pievilcīgā-

kajiem Varakļānu pilsētā. Dzīvojamā māja 
un saimniecības ēkas celtas no viena un 
tā paša materiāla – dekoratīviem ķieģe-
ļiem un nokrāsotas baltā krāsā. To būvē-
juši pašu spēkiem saimnieks ANTONS 
UGAINIS un sieva GENOVEFA UGAINE 
1967. gadā. Piepalīdzējis Genovefas brā-
lis Antons. Pirms tam 4 gadus paši lējuši 
un žāvējuši cementa ķieģeļus. Vīrs bijis 
feldšeris, strādājis Varakļānu slimnīcā uz 
„ātrās palīdzības”. Genovefa medmāsas 
pienākumus veikusi ķirurģijas nodaļā: 13 
gadus Varakļānos, pēc tam līdz pensijai 
Viļānos. Tolaik nav tādas iespējas ar me-
hanizētu tehniku rakt, celt, nest un būvēt. 
Pašu rokām rakti daļa pamatu 
ar lāpstu, celti 90 kilogramus 
smagie cementa ķieģeļi. Auguši 
2 bērni – Indra un Kārlis, kuriem 
dota izglītība. Meita ieguvusi 
skolotājas-fi loloģes profesiju, 
dēls – vidējo profesionālo izglī-
tību un šodien veic tālbraucēja 
šofera pienākumus. Iestādītas 
dažas ābeles, plūmes, ķirši. 
Sakņu dārzs aizņēmis visus 25 
ārus zemes, jo ierīkota saimnie-
cība - audzētas cūkas, vistas un 
turētas pat 2 govis un sīklopi. 
Puķes, pārsvarā rozes, sastādī-
tas ap māju. 

Saimnieces sapnis – 
skaists dārzs. Genovefa pensi-
jā ir no 55 gadu vecuma. Pirms 
14 gadiem pēkšņi vīrs aiziet mū-
žībā. Bērni ir prom darbā, nedzī-
vo mājās un nodibinātas savas 
ģimenes. Pirmajā gadā gar mā-
jas robežu ziemeļu pusē Geno-
vefa sastāda konusveida tūjas, 
kas šobrīd stiepjas vai 10 metru 
garumā. Otrā gadā nolemj, ka 
viņa grib iekopt skaistu dārzu. 
Dārzeņi aizņem 5 ārus. Vidū 
saglabāts zālājs, kurš vasarā 
prasa vai ik nedēļas pļaušanu, 
te sēru vītola ēnā var atpūsties. 
Pamazām sāk iepirkt košum-
krūmus un puķes, galvenokārt 
ziemcietes, un stādīt, pa 250 met-
ru aramzemes perimetru. Tā kā fi nansiā-
lais stāvoklis nav tik spožs, pati pavairo 
tūjas un košumkrūmus ar spraudeņiem. 
Arī puķes var ne vien nopirkt vai stādus 
iegūt no sēklām, bet arī apsakņot no za-
riņa. Protams, darbs prasa nenogurstošu 
pacietību, rūpību un mīlestību. Dažādas 
puķes, krūmi dod daudz ziedu tikai tad, 
kad tiek prasmīgi baroti, atbrīvoti no ne-
zālēm, nokaltušiem zariem un ziediem, 
laistīti. Tāpēc dārzniece vai katru rītu un 

vakaru apseko savus aprūpējamos un 
dara visu, ko viņas pieredze liek. Vienā 
galā darbu beidz, jau otrā galā vajag sākt 
rušināt zemi. Tāpēc nav jābrīnās, ka nav 
nevienas nezāles ne puķu un krūmu teri-
torijā, ne sakņu dārzā. Augu gadu dārzs 
zied no sniega līdz sniegam. Sardzē pie 
vārtiem stingrā rindā stāv un viena pēc 
otras sveicina puķes: peonijas vai lilijas 
un beidzot līdz pat salnām mazās lauv-
mutītes. Gailardijas turpina priecēt tur, kur 

puķes un krūmi ir aizgājuši atpū-
tā. Svētdienās un svētkos gan 
dārzniece nestrādā, jo tā ir Kun-
ga diena, un regulāri apmeklē 
katoļu baznīcu.

Jauns akmensdārzs pa-
beigts ierīkot šopavasar. Da-
žādu krāsu un formu, lielāki un 
mazāki akmeņi lasīti pa ceļa ma-
lām, uz pamestiem tīrumiem un, 
daiļdārznieces apmīļoti, nolikti 
vajadzīgajā vietā. Apbrīnojama 
objekta darinātāju radošā pieeja, 
interesantā izdoma, izsmalcinātā 
gaume un plašās zināšanas. Iz-
rādās, rozes labāk aug, ja blakus 
mājo lavandas; tas dod arī nere-
dzēti skaistu krāsu kompozīciju. 
Māmiņas aizraušanās un sirds-
lieta ir sajūsminājusi arī meitu In-
dru un znotu Māri, kuri liek savu 
artavu kopējā darbā. Akmens-
dārza projekts (krāsainie akmen-
tiņi, pāļi, dzirnakmens, apgāztā 
krūze un puķu pods, augu valsts 
sadalījums) ir Indras izlolots, bet 

baltā un dzeltenā krūmu rozes ir Māra dā-
vinājums. 

Genovefas Ugaines īpašums dzied 
himnu cilvēka darba un dailes mīlestībai. 
Emocionālais baudījums, ko ieguvu, pa-
staigājoties pa smaržīgo, daudzkrāsaino, 
bagāto dārzu, ir tik spēcīgs un paliekošs, 
ka pēdējā brīdī paspēju ieteikt šo sētu 
konkursam par sakoptāko īpašumu pil-
sētā. Lai veicas!

Rita Liuke, autores foto

Akmensdārza fragments.

Saimnieci meklējiet 
pie puķēm.

Indra remdina slāpes puķēm.
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27. jūnijā Varakļānu novada muzejā 
bija iecerēts kupls un skaists piemiņas 
pasākums izcilajam latgaliešu valodas 
pētniekam, rakstniekam un publicistam 
– profesoram Leonardam Latkovskim, 
kuram šogad ir 110 atceres gadadiena. 
Uz sava tēva jubilejas piemiņas pasāku-
mu kopā ar savas dzimtas pārstāvjiem 
no ASV bija plānojis ierasties profesors 
Leonhars Latkovskis (juniors). Taču viss 
izvērtās citādāk, jo neilgi pirms iecerētā 
pasākuma Latkovskis juniors aizgāja mū-
žībā.  

Pilī notika skumīgi skaists pasākums 
divu izcilu latgaliešu piemiņas godināša-
nai. Vispirms notika aizlūgums pils kape-
lā, kur priesteris Viktors Naglis uzsvēra, 
ka tēvs un dēls Latkovski ir spilgts pie-
mērs tam, ka vienīgi īstā bagātība ir cilvē-
ka dzīves laikā krātās garīgās vērtības.

Pēc tam zālē turpinājās atceres pasā-
kums, kur muzeja vadītāja Terese Korsaka 
pastāstīja par abu Latkovsku (seniora un 
juniora) dzīvi. Visi kopā klausījāmies Le-
onharda balss ierakstu no tēva piemiņas 
pasākuma pilī 2005. gadā. Kā veltījums 
abu Latkovsku piemiņai skanēja Lauras 
Svikšas dziedātā dziesma „Par to”, spē-
cīgs un izjusts bija garīgās mūzikas kora 
„Reversum” (vadītāja  I. Zepa, diriģents 
J. Gruduls) dziedājums. Noslēgumā spe-
ciālu veltījumu pasākuma iniciatoram de-
joja „Bokōnu bryuklinis” (Leonhards bija 
gribējis, lai viņas noteikti dejotu tēva at-
ceres pasākumā) un visi kopā kājās stā-
vot nodziedājām Latkovskim īpaši tuvo 
dziesmu „Skaidra volūda”.

Pasākuma otrā daļa notika Bokōnūs 
pie Latkovsku dzimtas mājas vietas lielā 
akmens, kurš ir piemiņas vietas glabātājs 
no 1995. gada 14. septembra. Ar Dekšā-
res pagasta pārvaldes gādību izskanēja 
neliels piemiņas mirklis.  Vēl Latkovsku 
dzimtas pārstāvju – vecākās meitas Ge-
nerozas ar kungu, māsīcas meitas Daces 
Skujas, radinieku no Jelgavas un Dobe-
les fotografēšanās pie piemiņas akmens 
un aktīvās Bokōnu Dzidras aicinājums 
uz viņas māju pie kopīgā zupas katla. 
Tas viss bija iecerēts kopā ar profesoru 
L. Latkovski (junioru), bet iznāca savādāk 
– ar skumīgu, klusu tukšuma noskaņu 
sirdīs… Tagad mums vienmēr jātur svētā 
piemiņā savu izcilie novadnieki, Latkovs-
ku dzimtas stiprie latgalieši.

    Modra Vilkauša,
Varakļānu novada muzeja izglītojošā 

darba un darba ar apmeklētājiem 
vadītāja

Foto – Aina Jaunzeme            

Profesoru – tēva Leonarda un dēla 
Leonharda Latkovsku piemiņai

Piemiņas izstāde izcilajiem novadniekiem.

Radinieki pie Latkovsku dzimtas mājas akmens.

Koris „Reversum”.
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Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki 
skaņās un rakstosskaņās un rakstos

Šogad svētku gaisotni paspilgtināja 
saturiskais ietvars – BURT(u)BURVĪBA, 
kad kopējiem spēkiem iedzīvinājām 33 
Latvijas vērtības – burtus.

 BURTS ir maģisks, tā ir māka ideju 
ietvert reālajā un ar to iedarboties. Burts-
raksts-ornaments. Nošu raksts, dejas 
raksts, raksts – tērpa elements. Tas ir no-
slēpums, un procesa dalībnieki kļūst par 
esošā pārvēršanu simbolā, lai atpazītu 
un sajustu pirms pārvēršanas simbolā 
bijušo esošo. Pārvērtība, kas ir mākslas 
būtības pamatā. Vilinājums, kas dots ti-
kai cilvēkam – ar iztēli un skaistā tieksmi, 
mainīt esošo, to padziļinot, vispārinot vai 
dažādojot.

Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki ir augšanas, mācīšanās, bērna 
tapšana par lielo cilvēku process. Tautas 
tradīciju ābece. To cilvēku pārvērtība, kas 
vēlāk nodos cilvēciskās un latviskās zinā-
šanas, izpratni, tonalitāti, raksturu, prieku 
un tas ir akceptēts kā vērtība ne tikai 
mūsu valstī, jo ierakstīts UNESCO nema-
teriālā kultūras mantojuma sarakstā. Lai 
to izdarītu, mums jāprot burtu pa burtam 
izburtot, sasaukt burtus kopā un skaļi pa-
teikt: PATS SKANI! LĪDZI SKANI! 

Izskanējuši  XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki. Varakļānu 
novada 149 svētku dalībnieki ierakstīja 
savu dziesmu un deju rakstus kopējā 
svētku Burtu virpulī. Nu viņi dalās spilg-
tākajos iespaidos:

Murmastienes 1. – 4. klašu kolektīvs:
Man patika dejot....• 
Mans spilgtākais iespaids bija, kad • 
mēs dejojām uz viena laukuma, no 
kura palika melnas rokas un mutes.

Dziesmu un deju svētki 
skaņās un rakstos

Varakļānu novada dejotāju saime

Zelta diploma ieguvēji.

Pirms gājiena.
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Zooloģiskā  dārza apmeklējums un • 
braukšana ar tramvaju  un trolejbu-
su.
...skatītājos bija daudz cilvēku.• 
Man patika gājiens, jo tas bija īss. Es • 
māju cilvēkiem, kurus nepazinu, un 
viņi man.
Man patika, ka mūs fi lmēja un  vecāki • 
skatījās pa televizoru.

Varakļānu 3. – 4. klašu kolektīvs
Kad dejojām „Es atradu akmentiņu”, • 
parasti bija lietus, tāpēc mums bija 
jautri.
Mums bija daudz brīva laika un • 
mums bija ballīte.
Man patika atklāšanas salūts... un • 
pēdējais sprādziens bija ļoti skaļš.
Man patika, ka bija draudzīgi bērni • 
no citām pilsētām.
Man patika tas, ka mēs bijām tuvu fi l-• 
mēšanas kamerām un mani televīzijā 
redzēja radinieki.
Man palika prātā, ka mēs bijām Ser-• 
geja Žoltoka skolā un apmeklējām 
zooloģisko dārzu.

Varakļānu 5. – 7. klašu kolektīvs
Braucot uz Daugavas stadionu, re-• 
dzējām daudzas smukas mašīnas.
Smējāmies par visu.• 

Varakļānu 7. – 10. klašu kolektīvs
Visas naktis bija garas un jautras.• 
Lai arī bijām noguruši, bija jautri, bija • 
labi, bija brīvība.
Izdevušies Dziesmu svētki.• 
Vsjo bilo očeņ horošo, mņe nravilos.• 
Man garšoja ēdiens, mazliet sāls trū-• 
ka.
Jābūvē jauns stadions – pārāk maz • 
skatītāju.

Koris
Gandarījums par iespēju uzstāties • 
koru fi nālā Latviešu biedrības namā 
un Zelta diploma saņemšana. Patika 
izbrauciens uz Jūrmalu un pastaiga 
pa Majoru pludmali.

Skolotāju iespaidi
Nāk miegs.• 
Mūsu novada bērni vislabākie, supe-• 
rīgākie. (Zemessargi)
Esam izbaudījuši visu – sauli, lietu, • 
vēju, negulēšanu, smieklus, gardu-
mus, steigu, bižu pīšanu...
Mums bija svētki pēc pilnas program-• 
mas. Plāns izpildīts simtprocentīgi.
Deju lielkoncerts bija brīnišķīgs. Bēr-• 
ni ir pacietīgi, izturīgi un izcili dejotāji. 
Slodze bija liela, bet bērnu izturība ir 
apbrīnojama. Esam priecīgi par pa-
veikto un redzēto.
Lai piedalītos svētkos, ir svarīga spē-• 
cīga vēlme un gribasspēks izturēt 
karsto svelmi, slapjās muguras tau-
tas tērpos, aukstās vēja brāzmas un 
sāpošās kājas. Iet un dejot pat tad, 
kad šķiet, ka vairs nevar. Prieks šo-
dien, kad braucam mājās, dzirdēt 

no bērna, kurš 
baidījās braukt 
uz svētkiem: 
„Man patika 
viss – deju mē-
ģinājums, kon-
certi, tramvajs, 
matrači.”

LIELS PALDIES Varakļānu novada 
svētku dalībnieku atbalstītājiem: Vara-
kļānu novada pašvaldībai, skolotāju ko-
mandai – Ārijai Tumanei, Ilonai Cvetko-
vai, Vijai Pelsei, Ingrīdai Melnei, Mārītei 
Kančai, Sandrai Grudulei, Ilzei Strodei, 
Lolitai Briškai, Aijai Caunei, Ainai Jaun-
zemei, Margaritai Selickai, Ilzei Eidukai, 
Maijai Mālniecei, Agnijai Strūbergai, In-
gūnai Pelšai, Edītei Grudulei, Velgai Ste-

Somas tiešām ir smagas!

Tikšanās ar deju skolotāju.

Mūsu meitenes intervē radio „Pieci”.

Medmāsa 
Anita Zepa.

„Slotu dancim” 
5. – 7. klašu dejotāji ir 

sagatavojušies.

Mūs sargā 
Guntars Kančs un 

Gatis Kančs.

Spoguļošanās.

Sagaidītāji.

piņai, šoferiem: Andrim Mālniekam, 
Anatolijam Tučam, Jānim Vēveram, 
medmāsai Anitai Zepai, visiem  bēr-
nu vecākiem, bet īpašs paldies Gal-
diņu ģimenei par saldumiem (2. – 3. 

kl. kolektīvs), Vecozolu ģimenei par ziedu 
pušķiem, Meieru ģimenei par zemenēm, 
Grudulu ģimenei par saldumiem (3. – 4. 
kl. kolektīvs), Līgai Sondorei, Artai Upma-
lei  par ziedu pušķiem (5. – 7. klašu kolek-
tīvs), Cakulu ģimenei par ziedu pušķiem 
(10.– 12. klašu kolektīvs), Ozoliņu ģime-
nei par ziedu pušķiem (5. –12. klašu ko-
ris), Ritai Dzenovskai par ziedu pušķiem 
(7. – 10. klašu kolektīvs), Murmastienes 
pamatskolas dejotāju vecākiem R. Bro-
kai, V. Grudulei, I. Brokai, D. Ščuckai, 
S. Šeketai un S. Zvaigznei, M. Pelšai par 
saldajiem pārsteigumiem un ziedu puš-
ķiem. Zemessargiem Guntaram Kančam  
un Gatim Kančam.

Aina Kazāka,
Varakļānu novada svētku koordinatore 
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VI Latgales Ērģeļu dienu festivāls 
uzsāka skanējumu 18. jūlija vakarā ar 
Stirnienes Ērģeļnakti. Priekpilnas ērģeļ-
mūzikas šaltis, ko dāsni dāvāja Jacinta 
Ciganoviča un Amanda Vingre, mijās ar 
eņģeliski dzidru Fr. Šūberta „Ave Maria” 
dziedājumu (Ilze Grēvele), gracioziem un 
temperamentīgiem baroka čella kapričio 
(Ilze Grudule), pārdomās slīgstošu Hen-
deļa Kserksa āriju (Jānis Zeps un kon-
certmeistare Agnija Strūberga). Koncerta 
īpašais viesis bija tautā iemīļotais, sirdi 
un dvēseli uzrunājošais dziesminieks 
Haralds Sīmanis. Kā ierasts, varēja aplū-
kot ērģeļu uzbūvi un izzināt to darbības 
principus, ērģelnieku spēli vērojām uz 
lielā ekrāna. Patiess baudījums bija ēr-
ģelnieku dueta – Ivetas un Jāņa Pelšu 
četrrocīgā un četrkājīgā spēle – izcils 
tehniskais un mākslinieciskais sniegums 
A.Hačaturjana baleta svītas „Gajanē” vai-
rākās daļās un vakara kulminācijā - „Zo-
benu dejā”. Paldies māksliniekiem un 
festivāla organizatorēm Gunai Skrimai un 
Larisai Carjkovai! 

Dievnamā aplūkojama izšūto svēt-
gleznu izstāde, kuru darinājušas Preiļu 
apkaimes rokdarbnieces – Ineta Strauti-
ņa, Zinaīda Lauska, Geņa Slūka un Elīna 
Cakule. 

Par liliju ziediem izstādei un altāru 
rotāšanai paldies Antonam Bračkam, 
Annai Erdmanei, Rutai Eriņai, Anna Jus-

Lilijas, svētgleznas un Ērģeļnakts Stirnienē

tei, Sarmītei Kassalietei, Annai Mesterei, 
Marijai Pastarei (Teilāni), Marijai Pastarei 
(Aizkalnieši), Marijai Pušmucānei, Ingrī-
dai Slaidiņai, Annai Tocmacānei, Helēnai 
Vaivodei, Marijai Vaļkai, Lilijai Zeimulei.

Par atbalstu Ērģeļnaktij pateicamies 
Stirnienes Romas katoļu draudzei, Va-
rakļānu novada pašvaldībai, z/s „Sābri”, 
Annas Zeimules ģimenei, Otomeru ģi-
menei, Lidijai Vulānei, draudzes saim-
niecēm, Naurim Lazdam un darbinieku 
komandai.

Ieva Zepa

Gulbenē noslēgušās Latvijas ZA re-
ģiona fi nālsacensības U-10 vecuma gru-
pā zēniem. Par čempioniem pārliecinoši 
kļuva Daiņa Tašiņa vadītie FB Gulbene/
GFA futbolisti, otrajā vietā Varakļāni/
MBJSS puiši (treneris Juris Daleckis), bet 
trešie Balvu Sporta centra I komandas 
spēlētāji (treneris Jurģis Vilciņš). Sudraba 
medaļas izcīnīja varakļānieši I. Upenieks, 
I. Racins, Deniss Strods, Dāvis Strods, R. 
Strods, R. Drozds, R.Upenieks, R. Meža-
jevs, R. Turlajs, E. Šminiņš, K. Kostukevičs, 
E. Maļinovskis, D. Cakuls un A. Trokšs. 

Pēdējo spēļu rezultāti: Viļaka – Bal-
vi I 0:2, Gulbene – Balvi II 20:0(!), Viļaka 
– Balvi II 13:0, Varakļāni – Viļaka 2:, Gul-
bene – Balvi I 2:0, Balvi I – Balvi II 11:1, 
Gulbene – Varakļāni 3:2.          

Noslēguma tabula
1. FB Gulbene/GFA     8     8     0     0     56:6     24
2. Varakļāni/MBJSS     8     6     0     2     32:12   18
3. Balvu Sporta centrs I   
                  8     4     0     4     33:14   12
4. Viļaka                   8     2     0     6     26:25     6
5. Balvu Sporta centrs II  8     0     0     8      2:93      0

 
 

ZA reģiona fi nālsacensības U-10 grupā

Labāko spēlētāju balvas saņēma 
Deniss Ciunelis, Renārs Rāms, Kārlis 
Zvirgzdiņš (visi Gulbene), Ilvars Upe-
nieks, Deniss Strods (abi Varakļāni), Ha-

ralds Ambarovs, Regnārs Gaiduks (abi 
Balvi I), Endijs Lindenbergs (Viļaka), Ri-
čards Supe (Balvi II).

A. Martusevičs
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Pasateicam Dīvam par 
„Stērnīnes Dzīdūšajom dīnom 2015”!

Ar 73 mozu un lelu daleibnīku bolsim 
ir izskanējušas 14. Dzīdūšōs dīnas – Krus-
taceļa dzīdojumu koncertā Varakļōnu 
bazneicā un Slavēšonas vokorā, rodūšū 
dorbu izstōdē un nūslāguma koncertā un 
dīvkolpōjumā Stērnīnes dīvnomā.

Paļdis vysai dzīdūšajai un rodūšajai 
saimei, solistim, kūristim, mūziķim, pasnī-
dzējim, tehniskajim darbinīkim, Stērnīnes 
un Varakļōnu draudzes kūra dzīdotōjim.

Pasateicam svātku vērsdiriģentei 
Agnesei Urkai, diriģentim un pedagogim 
– Ilzei Grēvelei, Amandai Vingrei, Jōņam 
Trūpam un Jōņam Gruduļam, koncert-
meistarei Agnijai Strūbergai. Paļdis mozū 
skūlōtōjom Anitai Ikauniecei, Elīnai Ei-
dukai, Lindai Vanagai un Ievai Grēvelei, 
rūkdorbu skūlōtōjai Dainai Dervenīkai, 
sportiskū aktivitāšu entuziastei Inesei Ziņ-
ģītei un personiskōs izaugsmes trenerim 
Andžejam Reiteram. Īpašs paļdis myusu 
prāvestim Rolandam Abrickim un Vladis-
lavam Lapelim.

Paļdis solistim Ilzei Grēvelei, Ievai 
Grēvelei, Amandai Vingrei, Guntai Greis-
lei, Laurai Svikšai, Laurai Lazdai, Deinai 
Svilānei, Aināram Kiserovskim, Rihar-
dam Zepam, Mārtiņam Bondaram, Raivo 
Ščuckim, Mārtiņam Indānam, Sandim 
Mesteram, Endijam Vecozolam, Jānim 
Trūpam, Jānim Zepam.

Par instrumentālū pavadejumu paļ-
dis Agnijai Strūbergai, Mārim Skutelim, 
Solvitai Ivanovai, Ilzei Grudulei, Gaļinai 
Kalatuhinai, Diānai Orlovai, Kristiānai 
Krūmiņai, Agnesei Gabrišai, Ievai Grēve-
lei; par tehniskū nūdrūšynōjumu paļdis 
Edgaram Pauniņam un Mārtiņam Upe-
niekam, Ivaram Ikaunīkam ar veiru ko-
mandu.

Par atbolstu Dzīdūšajom dīnom pa-
sateicam vysim vacōkim un bārnu rodu 
saimem. Par fi nansiālū atbolstu paļdis 
Varakļōnu nūvoda pašvaldeibai,  z/s 
„Sābri”, SIA „Aļņi AS”, Annai Zeimulei ar 
ģim., dr. Zigrfrīdam Zadvinskim; par pro-
jekta atbolstu Aijai Ščuckai; paļdis vysim, 

kas atbalsteja ar produktim.
Pateiceiba Stērnīnes pamatskūlas 

kolektīvam, direktorei Ritai Pelšai, teh-
niskajim darbinīkim, pogosta saimnīkam 
Naurim Lazdam un jō komandai, saimi-
neicom Emīlijai Stafeckai un Annai Erd-
manei, paleigim – Inārai Šimonei, Lainei 
Kumačevai, Nellijai Počai, Marijai Vaļkai, 
Terēzei Zepai, Marijai Indānei, Silvijai Grē-
velei un Birutai Pekstiņai.

Par garšeigajom plātsmaizem un 

Dzied paši mazākie dalībnieki.

Noslēguma koncertā.

bulceņom MILZEIGS PAĻDIS Emeritai 
Bondarei.

Par skaistajim zīdu kōrtōjumim – Ma-
rijai Pastarei, par zīdim – Ilzei Grudulei.

Paļdis šofereišim Andrim Mōlnīkam 
un Anatolijam Tučam.

Uz tikšonūs nōkamajōs Dzīdūšajōs 
dīnōs!

   
Ieva Zepa

Foto Aina Jaunzeme

Sakoptākā sēta 2015
Kā ik gadus, arī šogad Varakļānu 

novada pašvaldība organizēja konkur-
su „Varakļānu novada sakoptākā sēta 
2015”. Konkursā balvas tiks piešķirtas 11 
nominācijās, konkursa uzvarētājus ap-
balvos Latvijas Valsts svētku pasākumā 
Varakļānu kultūras namā. Objektu vērtē-
šanas darba grupa, kurā bija – Ivars Ikau-
nieks, Jānis Mozga, Janīna Grudule, Evija 
Kanča, Aina Jaunzeme, devās novērtēt 

sakoptākos objektus jau jūlija beigās un 
augusta sākumā.

Braucot pa Varakļānu novadu, prie-
cēja tas, ka lauki un mājas ir sakārtotas, 
visur zied puķes, katras mājas saimnie-
ki ir īpaši piedomājuši par sava mitekļa 
iekļaušanos apkārtējā vidē. Šajā rakstā 
gan netiks atklāti konkursa uzvarētāji, 
vien dota iespēja paskatīties uz mūsu 
novada sakoptību no konkursa žūrijas 

skatu punkta.
1. diena. Braucam pa Varakļānu pa-

gastu. 
„Dzegūzes” – pašlaik vēl notiek celt-

niecības darbi, bet apkārtne sakopta, 
priecē augu kompozīcijas, sakoptais ce-
liņš uz māju, saimniecības ēka, īpatnējie 
putnu būri.

Turpinājums 16. lpp.
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Meža ielokā ieraugām ideāli sakop-
tu Annas un Andra Broku vasaras mītni 
„Rīti”. Kā uzticami sargi apkārt lido stārķi, 
senatnīgu mieru izstaro šķūnis un klēts, 
dārzā daudzkrāsainu ziedu un dārzeņu 
parāde.

„Viesturi” – acis priecē pašu celtā pir-
tiņa, kuru izmanto gan pašu vajadzībām, 
gan ciemiņu uzņemšanai.

„Vintiši” noslēpušies no apkārtējo 
skatiem, taču izceļas ar ļoti savdabīgu 
stādījumu rotājumu, kuri izceļas uz īpat-
nējā akmens žoga krāvuma.

Stirnienē – gandarījums par Meldru 
ielas 11 mājas un apkārtnes sakoptību, 
kur pat pagraba sienu rotā  spilgtās kle-
mātes. Satiksmes ielas 16 – pārdomāti 
un gaumīgi stādījumi, sakoptas saimnie-
cības ēkas. 

Ražošanas uzņēmums SIA „Lēman” 
nodarbojas ar kokapstrādi, metālapstrādi, 
graudkopību, lauksamniecību, galdnie-
cību, mežsaimniecību. Darba telpas un 
apkārtne sakopta, izveidotas gaumīgas 
puķu dobes, labs iebraucamais ceļš.

Z/S „Kalnasēta” Mārtiņa Mazura ģi-
menes pārraudzībā ir 50 govis un jaunlo-
pi, nodarbojas ar graudkopību, lopkopī-
bu, nesen iegādāts angārs, saimniecības 
apkārtnē izveidots daiļdārzs, kurā krāšņi 
zied lilijas un rozes – Mārtiņa mammas 
Marijas lepnums.

Iebraucot „Paegļu” mājās, mūs sa-
gaida jaunākās paaudzes pārstāvji. Izrā-
dās – īpašumā apvienotas divas mājas, 
kuras kārtīgi sakoptas, jauka lapenīte, kur 
atpūsties, godā celtas antīkas mantas.

„Dzegūzes”.

„Viesturi”.

Satiksmes iela 16 Stirnienē. 

„Paegļi”.
SIA „Lēman”. 

„Vintiši”. 

„Kalnasēta”.

Turpinājums no 15. lpp.
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Turpinājums 18. lpp.

Murmastienes pagasts
„Skariņas” – apbrīnas vērts liliju 

dārzs, dažādas krāsas un nokrāsas. Mar-
ta un Alberts Mesteri šeit ar mīlestību ie-
guldījuši milzīgu darbu, lai dzimtas mājas 
atspoguļotu latvisko kultūrvidi.

„Vikterīši” – Vera un Pēteris saimnie-
ko guļbūves mājā, kurai jau 120 gadu, 
audzē un kopj dažādu šķirņu vistas, pī-
les, trušus. Pagalmu no agra pavasara 
līdz vēlam rudenim izdaiļo puķes, sākot 
no krokusiem, dienziedēm, lilijās, bei-
dzot ar dālijām un mārtiņrozēm. Mājas 
priekšā izrakts dīķis, kur lieliski jūtas ma-
zie pīlēni.

Z/S „Rutki” saimnieko Valdis Gai-
lums, nodarbojas ar lopkopību, graudko-
pību, tehnikas pakalpojumiem. Mājas ap-
kārtne un 9 milzīgas puķu dobes Inetas 
Zepas pārraudzībā – rozes, lilijas, dien-
ziedes īpaši labi jūtas šajā mājā un prie-
cē saimnieci ar krāšņiem ziediem. Īpaša 
„rozīnīte” ir laipa no pagalma uz māju un 
milzīgais, labi koptais pagalms.

Z/S „Dadži” mājas apkārtnē vēroja-
ma īpaša saimnieku gaume, kur senatne 
lieliski sadzīvo ar mūsdienīgo.

Daudzdzīvokļu māju Jaunatnes ielā 
1 īpaši jāuzteic par to, ka mājas iedzīvo-
tāji pielikuši tik daudz pūļu un enerģijas, 
sakopjot ne tikai mājas apkārtni, bet arī 
tai pieguļošo teritoriju, izveidojot par vie-
notu ansambli.

Nevar vienaldzīgi paiet garām Līvi-
jas un Jāņa Zepu mājai Madonas ielā 1 
„Jāņasēta”, ar īpašu gaumi un izdomu 
sastādītās puķes krāšņi zied visapkārt, 
piedomāts pie katra akmentiņa, veidojot 
īpatnējas akmens vāzes.

Jaunā iela Murmastienē allaž izcēlu-
sies ar savu sakārtotību, šķiet, ka te katra 
saimniece cenšas viena otru pārsteigt ar 
augu bagātību un daudzveidību. Jaunajā 
ielā 2 saimnieko Tāle Greine, viņas mājas 
apkārtni izdaiļo gaumīgs puķu salikums 
dažādās krāsās un nokrāsās.

2. diena
Turpinām braucienu pa Varakļānu un 

Murmastienes pagastu un pilsētu.
„Kļavas”  mājas pēc teritoriālā plā-

nojuma atrodas Varakļānu pagastā, taču, 
iebraucot pilsētiņas teritorijā patīkami 
pārsteidz ar vienotu ansambli dažādu 
objektu veidojumā. Īpatnējos koka podos 
krāšņi zied puķes, atjaunotā lapenīte aici-
nāt aicina ienākt un atpūsties, īpatnēju un 
vienreizēju efektu piešķir vasaras dārza 
instalācija.

Kokaru ciemā nevar pabraukt garām, 
mājām ar daiļskanīgu nosaukumu – „Vīg-
riezes”, kur vecvecāku mājās saimnieko 
Lauma Ikše. Uzmanību piesaista īpatnējā 
pasta kaste un liepu aleja. Ar gaumi iz-
veidotas puķu dobes, katrai lietai savs 
stāsts – gan vecajai akai, gan šķūnītim, 

„Rutki”.

„Dadži”. 

„Skariņas”. „Vikterīši”. 

Jaunā iela 2. 

Krustpils iela 47 Varakļānos. 

Brīvības iela 25 Varakļānos. 
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kas no jauna restaurēts. Par Ausmas 
ielas māju sakoptību neviens vairs ne-
šaubās. Prieks, ka katra izceļas ar kādu 
interesantu, tikai šai mājai piederošu ele-
mentu. Ausmas ielas 4 saimnieks Pēteris 
Solzemnieks ik gadu ir kā piemērs, kā 
vajadzētu sakopt un uzturēt kārtībā savu 
māju apkārtni. Uzmanību piesaistīja arī 
„Gabriši”, kur krāšņi zied rozes, gaumīgi 
iekārtotas puķu dobes.

Z/S „Oškalni” dzīvo Kokaru dzimta 
trijās paaudzēs, māju saimnieki īpaši pie-
domājuši par iespēju, lai visiem ģimenes 
locekļiem būtu vieta, kur atpūsties un pa-
vadīt savu laiku.

„Lazdas” – mājas ieskauj simtgadī-
gi koki, verandas priekšā gozējas puķu 
parāde, reibinoši zied  un smaržo puķu-
zirņi. Mājas saimniece Mārīte Zahareviča 
nenogurstoši rūpējas par kārtību un tīrību 
pagalmā un dārzā.

Varakļānu vidusskolas apkārtne sa-
kopta, nopļauti zālāji, to pašu var teikt 
arī par Murmastienes un Stirnienes sko-
lām.  Patīkami, ka Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu teritorijas sakoptība arī atstāj ļoti 
labu iespaidu. Prieks par Mehanizatoru 
un Saules  ielas sakoptajām mājām. Pie 
Saules ielas 7 žoga gan redzams brīdinā-
jums „Nikns suns”, taču suņi ir pat īpaši 
labvēlīgi un jautri dodas kopā ar mums 
aplūkot mājas pagalmu, kas ar gaumīgu 
stādījumu rindu aizstiepjas līdz Rīgas ie-
lai.

Krustpils iela 47 ir viens no sakoptā-
kajiem objektiem gadu garumā, uzmanī-
bu piesaista gaumīgais krāsu salikums 
puķu dobēs, acis priecē augu daudzvei-
dība, ko nenogurstoši kopj un aprūpē 
Genovefa Ugaine. 

Zaļā iela 8 – ir mājas, kurās ar īpa-
šu gaumi domāts par to, lai tās iekļautos 
apkārtējā vidē, lai ikviens stāds papildinā-
tu citu, lai katra puķe būtu savā vietā un 
laikā. Braucot pa Brīvības ielu, uzmanību 
piesaistīja Silvija un Pētera Plotu māja, 
kur izveidots orģināls atpūtas stūrītis. 
Jauki iekārtoti velosipēdu turētāji Pils ie-
las 28B pagalmā, visu par bērnu atpūtu 
un izklaidi padomājuši Pils iels 28A iedzī-
votāji. Pils ielas 18 daudzīvokļu mājas ie-
dzīvotāji centušies savas mājas apkārtni 
veidot vienotā stilā.

Konkursa vērtēšanas grupa savu 
darbu ir paveikusi, bet galvenais jau nav, 
kura saimniecība, kura māja iegūs kādu 
vietu. Galvenais ir tas, ka redzējām ļoti 
daudz lieliski sakoptu īpašumu, satikām 
brīnišķīgus cilvēkus, katram bija savs 
stāsts par māju vēsturi, iestādītajiem 
kokiem un stādiem, smēlāmies jaunas 
idejas. Visbeidzot ar gandarījumu secinā-
jām, ka mūsu novadā ir bezgala daudz 
neizmantota potenciāla, lai tas veidotos 
un izaugtu par vienu no krāšņākajiem 
Latvijā. Lai mums visiem veicas!

Zaļā iela 8 Varakļānos.

„Kļavas”. 

„Vīgriezes”. 

„Oškalni”. 
 Vērtēšanas 
grupa.

Konkursa vērtēšanas grupas vārdā – 
Aina Jaunzeme, teksts un foto
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Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij daudzu dienu 
spožums,
Vēl daudz bij ņemams, dodams, 
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei, kad 
mieru rast.

Dziļi sērojam un esam kopā ar 
ŅINU BEITĀNI un tuviniekiem, vīru, 
tēti, vectētiņu, sirsnīgu un darbīgu 

kaimiņu Staņislavu Beitānu pavadot 
mūžības ceļos.

Kosmonautu ielas 22 mājas iedzīvotāji

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām patiesu līdzjūtību
MARGRIETAI BROKAI,

māmiņu mūžībā pavadot.

Biedrības „PAP” kolektīvs

Es tagad aizeju:
Bet ne prom.
Es aizeju tepat,
Ar citām puķēm, citu zemi,
Ar citu pasauli parunāt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
MARIJAI CĪRULEI AR ĢIMENI, 

pavadot vīru mūžībā.
„Sidrablāses”

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
VALENTĪNAI GROZAI, 

māsu Leukādiju mūžības ceļā pavadot.
„Sidrablāses”

Klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan.
Sirds atmiņā tevi sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.

Mūsu klusa līdzjūtība 
VALENTĪNAI GROZAI, māsu kapu 

kalniņā pavadot.
Varakļānu pensionāru biedrības 

„Pīlādzītis” valde

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa 
Baltā smilšu kalniņā.

Skumju brīdī esam kopā ar 
VIKTORIJU AĻEIŅIKOVU, 
māmiņu aizsaulē aizvadot.

G. Vutnāne, V. Veipa, S. Gritāne un 
R. Latkovska

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
  (M. Bendrupe)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
MARIJAI CĪRULEI ar ģimeni,
vīru mūžības ceļā pavadot.

Mājas kaimiņi

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūža durvis aizvērusi.
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kaimiņam 

FELIKSAM EIDUKAM un pārējiem 
tuviniekiem, māti smilšu kalniņā 

pavadot.
Pils ielas 28A mājas kaimiņi

Dīvkolpojumu korteiba 
Varakļānūs 

2015. gada augusts 
mēnesī 

15.08. – sastdīna – II Atlaidu dīna – 
VYSSV. JAUNAVAS MARIJAS 
DEBESĪS UZŅEMŠONAS UN 
MŌRAS ZEMES KARALĪNES 
SVĀTKU ATLAIDAS
sv. Mises – 9:00; 11:00 – procesija, 
Te Deum; - Zoļu un augļu svietiešona
Rūžukrūni dzīdos: Styuku, Madžuļu, 
Gribolvas – Madžuļu s. t. s. t. 
Plkst. - 15:00 – sv. Mise un 
kopusvātki ar procesiju

16.08. – III svātdīna – III Atlaidu 
dīna
Sv. Mises 9:00 un 11:00 – Procesija, 
relikvijas
Rūžukrūni dzīdos: Soltos – 
jaunsaimnīku, El. Ikaunīku s. t.

22.08. – Kopusvātki – Sila kopūs 
15:00 procesija kopūs

23.08. –  IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA 
sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Meža, Tūču, 
Brangovas s. t.

30.08. – V MĒNEŠA SVĀTDĪNA
Sv. Mises plkst. 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Klušu, Silinīku s. t.

29.08. – sastdīna Kopusvātki 
Ļodānūs plkst. 11:00 un 
Asnīnes plkst. 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Dekšāres un 
Lazdinīku s. t.

Policijas informācija
03.06. Varakļānos, pa Pils ielu, pils. D.P. 
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 2,37 promiles alkohola. 
14.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā 15, 
pils. J.K. izraisījis ģimenes konfl iktu.
14.06. Varakļānos, Rīgas ielā 8, noticis 
konfl ikts starp pils. S.K. un pils. I.S.
16.06. Varakļānos, Rīgas ielā 8, 
piekauta pils. S.K.
21.06. Varakļānu pag., pa a/c 
Varakļāni – Stirniene 1 km, pils. R.S. 
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 1,35 promiles alkohola.
24.06. Varakļānu pag., Stirnienē, 
pils. A.K. vadīja velosipēdu, būdams 
alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 2,30 promiles 
alkohola.
27.06. Varakļānos, pa Miera ielu, 
pils. S.S. vadīja velosipēdu, būdams 
alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 1,17 promiles 
alkohola. 
27.06. Varakļānu pag., pa ceļu 
Stirnienes muiža – Stirniene, pils. E.V. 
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 3,16 promiles alkohola.

M.  Lindāns

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par mūžībā aizgājušajiem 

jūnijā:
Varakļāni
Ļubova Smirnova – 89
Leonora Ziemele – 72
Antoņina Leice – 84

Varakļānu pagasts
Veronika Bernāne – 89
Malvīne Gvozdika – 86

Murmastienes pagasts
Natālija Zakare – 82
Valērija Piļpuka – 83

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par mūžībā aizgājušajiem 

jūlijā:
Varakļāni

Janīna Eiduka – 91
Bruno Cīrulis – 89
Veronika Poļaka – 83

Varakļānu pagasts
Arvīds Broks – 67
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

IESPĒJAMS KREDĪTS.

2015. gads Nr. 7 (253)

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” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983
Tirāža: 690 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

PĀRDODAM
smilti, melnzemi, dolomīta • 
šķembas – ar piegādi 
(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas)

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

Lūk, ziediņš mazs uz sauli tiecas
Kā tava sirds pēc kaut kā silta.
Un nevajag tev liela, augsta tilta – 
Līdz ziediņam vien jānoliecas.

Sveicam: 
Simonu un Jāni Locānus 
ar meitas Martas dzimšanu.
Inesi un Kasparu Mozgus 
ar meitas Karīnas dzimšanu.
Ievu Šusti un Raivi Brenču 
ar meitas Kintijas dzimšanu.

..

Vien abi kopā jūs esat debesis,
Vien abi kopā jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes 
dziļumiem
Līdz jūrai vien divatā aizšūpot  
ļauts.
 (K. Apškrūma)

Jūnijā Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības:

Sveicam 
Sandru Svalbi un Raivi Ozoliņu
Kristīni Strodi un Jāni Skabu, 
kopējo dzīves ceļu uzsākot.

Jūnijā Varakļānu vissvētākās 
Jaunavas Marijas Debesīs 

uzņemšanas Romas katoļu 
baznīcā noslēgtā laulība:

Līva Auziņa un Roberts Krauklis
Jūlijā Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības:
Sveicam Guntu Stafecku un Jāni 

Vaivodu, kopējo dzīves ceļu 
uzsākot.

Jūlijā Stirnienes sv. Laura Romas 
katoļu baznīcā noslēgtā laulība:

Laura Leitāne-Šķēle un Intis 
BērziņšBērziņš

APAVU DARBNĪCA    Skolas ielā 9a 
piedāvā šādus pakalpojumus:

Apavu remonts;• 
Somu remonts;• 
Rāvējslēdžu iešūšana ādas, dermantīna • 
un auduma vējjakām un jakām;
Šujmašīnu remonts.• 
Atbraucējiem un studentiem pēc vaja-• 
dzības ir iespēja izremontēt apavus tajā 
pašā dienā.

Steidzamos gadījumos var zvanīt arī brīvdienās 
pa telefonu: 25951702

Darba laiks:
P. 9.00 – 16.00
O. darbs notiek Barkavā
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
s. –
Sv. –
  T. 25951702

DATORU REMONTS
Kvalifi cēts speciālists veic datoru remon-

tu, tehnisko apskati, diagnostiku, instalēšanu 
un konsultācijas. Interesēties apavu darbnīcā 
Skolas ielā 9a, T. 25951702

Darba laiks:
P. 9.00 – 16.00
O. –
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00

FOTO
Negatīvu skenēšana, digitālo elektronisko 

fotogrāfi ju izgatavošana no negatīviem.
Interesēties apavu darbnīcā Skolas ielā 

9a, T.  25051702

PAR PASĀKUMIEM NOVADĀ 
septembrī un oktobrī sīkāka informācija

 Varakļānu mājas lapā – 
www.varaklani.lv un draugiem.lv portālā. 

Varakļānu kultūras nams

Vienoto veikalu tīkla „ top ” 
sadarbības partneris

  Latgales un Vidzemes  
reģionos piedāvā darbu

TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJAM/I
Prasības:

Iepriekšējā darba pieredze (2 gadi) 
attiecīgajā jomā;
Spēja patstāvīgi organizēt un vadīt 
tirdzniecības procesus;
Labas komunikācijas un pārdošanas 
prasmes;
Pozitīva attieksme pret darbu; 
kolēģiem un spēja strādāt kolektīvā; 
Augsta atbildības un godīguma 
sajūta, kārtīgums un precizitāte; 
B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
Interesantu, atbildīgu darbu  stabilā 
un augošā uzņēmumā; 
Konkurētspējīgu atalgojumu un 
motivējošu bonusu sistēmu;
Profesionālās izaugsmes iespējas un 
atsaucīgus kolēģus.

Darba vieta – SIA „PVG”, Ozolu iela 7, 
Varakļāni

CV un Motivācijas vēstuli  lūdzam sūtīt uz 
e-pastu: birojs@pvg.lv 

Cita informācija: Sazināsimies ar 
kandidātiem, kuri tiks aicināti uz 
pārrunām.
 

Sestdien, 8. augustā, ikviens 
tika aicināts uz septīto ziedojumu 
akciju „Top Latvijas Likteņdārzs!” Arī 
Varakļānu novads piedalījās šajā ak-
cijā. Zemi no Varakļānu novada Lik-
teņdārzam nogādāja Jānis Erels.


