
Priesterim 85
Varakļānu draudzē nozīmīgi svēt-

ki – prelāts Antons Boldāns atskatās uz 
saviem 85 dzīves un 61 darba gadiem. 
Šajā sakarā 20. septembrī viņa māsas 
dēls, priesteris Andris Kravalis (kalpo sv. 
Marijas-Magdalēnas draudzē Rīgā) ce-
lebrē Svēto Misi, koncelebrējot pašam ju-
bilāram, pateicībā par Dieva svētību, Viņa 
klātbūtni ik brīdi, par nodzīvoto skaisto un 
bagāto mūžu. Lūgšanās pateicību Die-
vam par stipro garīgo tēvu pauž arī ticīgā 
tauta, kas kuplā skaitā pulcējusies Vara-
kļānu katoļu baznīcā. Sprediķī priesteris 
Andris Kravalis pieskaras tēmai „Esiet kā 
bērni!”, izskaidrodams šodienas Dieva 
vārda liturģiju.

Par garīgo kārtu Antons loloja sapni 
kopš bērnības (dzimis 1930. gada 20. sep-
tembrī Baltinavas draudzē Aususalas sā-
džā), balstīdamies uz katoļu ticības man-
tojumu no vecākiem un vecvecākiem. 
Tāpēc pēc vidusskolas beigšanas mācību 
ceļš jaunietim bija skaidrs – Garīgais se-
minārs Rīgā. 1954. gadā 24 gadu vecumā 
savā dzimšanas dienā bīskaps Strods or-
dinējis par priesteri. Katoļu ticības gaisma 
uzturēta un spodrināta daudzās Latgales 
draudzēs: sācis kā vikārs Bēržu un Va-
rakļānu draudzēs, turpinājis kā prāvests 
Ruskulovas, Kuprovas un Liepnas, Kārsa-
vas, Malnavas, Ludzas baznīcā, dekāns 
Varakļānu dekanātā (kopš 1980. gada), 
arī Stirnienes draudzē un jau 1996. gadā 
– prelāts (augsta garīgā persona).

35 gadus prelāttēvs veiksmīgi vadījis 
Varakļānu dekanāta darbu. Šis skaitlis 
vien norāda uz dekāna A. Boldāna aug-
stajām garīgajām un fi ziskajām spējām, 
saticīgo raksturu un smalkjūtīgo, pareizo 
attiecību veidošanu ar cilvēkiem. Ne sa-
skaitīt, cik daudz bērnu nokristīts, pāru 
salaulāts, cik Svētās Mises celebrētas un 
sprediķi nolasīti, cik cilvēku izvadīts mū-
žības ceļā un kapusvētku nosvinēts, cik 
Komūnijas, grēksūdzes, Stiprināšanas un 

slimnieku sakramentu izdalīts, cik dau-
dziem dots garīgais padoms un stiprinā-
jums, kā arī daudz organizatoriskā darba 
paveikts! Droši var apgalvot – viss mūžs 
pavadīts Dieva godam un kalpošanā cil-
vēkiem, bez brīvdienām, atvaļinājumiem 
un izejamām dienām!

Būdams pārliecināts kristietis, garīdz-
nieks Antons Boldāns ar savu paraugu 
iedvesmojis dažus jauniešus un savas 
māsas 3 dēlus, kuri šodien ir ievērojami 
katoļu priesteri. Arī šodien prelāts ir spēka 
pilns, gaišu prātu, skaidru domu un stingrs 
katoļu ticības pārliecībā. Fiziski dekāns ir 
stiprs un pat šodien no rīta nosvinējis Svē-
to Misi kā katru dienu visu mūžu. Uzticīgo 
sveicēju rinda bija garu garā, skanēja labi 
vēlējumi, un krāšņi ziedi gūlās cienījamā 
garīgā tēva rokās. Ministrants Edijs tos 
nesa uz centrālo altāri, godinot Dieva Mā-

miņu un Svēto Euharistiju.
Gala vārdā prelāts Antons Boldāns 

pateicas Dievam par katru dienu, kas 
nodzīvota Viņa klātbūtnē 85 gadus. Pa-
teicas par grūtumiem, par priesterības 
žēlastību – viņa dzīve pagājusi tik nozī-
mīgi – veltīta Dievam. Pateicas visiem 
tiem cilvēkiem, kas vēlējuši labu, atbals-
tījuši, pretim nākuši. Klātesošajiem novēl 
Dieva stiprinājumu, labu veselību; korim 
pateicas par kuplo sastāvu un patīkamo 
garīgo melodiju izpildījumu Dieva go-
dam.

Lai cienīgajam Varakļānu dekānam – 
prelātam Antonam Boldānam Trīsvienīgā 
Dieva aizsardzība un bagātīga Dieva žē-
lastība vēl ilgus gadus!

Rita Liuke
Viļa Pauliņa foto
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Pārdomas svecīšu 
svētvakara gaismā

2015. gada 
24. septembrī  
Nr. 10

1. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu audzēkņu uzturē-
šanas izmaksām.

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

3. Saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozī-
jumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu”” apstiprināšana.

4. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu maznodrošinātām perso-
nām Varakļānu novadā” apstiprināšana.

5. Par Varakļānu novada medību ko-
ordinācijas komisijas izveidošanu.

1. Apstiprināt Varakļānu novada Me-
dību koordinācijas komisijas nolikumu.

2. Izveidot Varakļānu novada Medī-

Gads bez rimšanas apskrējis vēl vie-
nu loku. Tavā un manā dzīvības kokā izau-
gusi vēl viena gadskārta. Tavos un manos 
ceļos cilvēki nākuši un gājuši. Tu un es 
esam uz mirkli piestājuši, dažkārt nevērī-
gi paskrējuši viens otram garām, reizēm 
kopā palikuši uz mūžu, vēl biežāk – atva-
dījušies līdz mūžībai. Esam metuši liepu 
lapu laipu, sniedzot roku un priecīgi nākot 
pretī, esam metuši trīs saujas vissmagāko 
smilšu, ceļot robežu, kas attālina un šķir. 
Un nu, apcerīgi un rāmi raugāmies pār-
laicīgajā – darbi apdarīti, steiga pierimusi, 
trokšņi pieklusuši – un mēs paši atnākuši 
ciemos pie saviem mīļajiem. Vietā, kur 
palikusi iznīcīgā miesa un mūsu sāpes, 
mūsu mīlestība un ziedi, mūsu pateicība 
un iedegtās sveces. Bet dvēsele, neie-
robežota laikā un telpā, ir vienmēr tepat 
blakus – reizēm tauriņa spārnu vēdās, 
reizēm putna klauvējumā pie loga, nereti 
sapņos ko lūdzot vai brīdinot. Taču vien-
mēr ar mīļumu. Lai arī mūsu mīlestība nav 
tikai šķindoši zvārguļi un ārēja spozme, 
lai patiesi priecājamies un esam pateicī-
bas pildīti, lai mirdzošās sveču liesmas uz 
mirkli atkal ļauj satikties! 

Šaisaulē mēs jau ienākam caur un 
ar sāpēm. Bērnībā augam un mācāmies 
caur sāpēm, mūža laikā dzīvojam caur 
sāpēm – fiziskām ciešanām un garīgām 
mokām – vientulību, zaudējumiem un mī-
lestības trūkumu, mūža galā daudzreiz arī 
aizejam caur sāpēm. Un te nav svarīga 
mūsu garīgā pārliecība, reliģiskā piederī-

ba, fiziskais spēks. Dzīve tā ir iekārtota.
„(..) Krusta ceļš skaists. Katram tas 

ir citādāks. Dzīve kopā ar Dievu ir krusta 
ceļš. Krusta ceļš sākas ar piedzimšanu 
un beidzas ar nāvi. Tā nu tas ir. Un neko 
tur nevar darīt. Var vienīgi samierināties ar 
laimi. (..)

Un kad Jēzus reiz vaicāja Tēvam: „Kā-
pēc skaista dzīve ir tik grūta?”,

Dievs atbildēja: ”Tas ir vienīgais ceļš 
uz paradīzi.”” (J. Rubenis)

Kamēr esam mazi un jauni, kamēr 
esam veseli un spēkpilni, mēs bieži viegl-
prātīgi koķetējam ar nāvi. Un ne jau viņa, 
vienīgā nepielūdzamā, vienīgā nepie-
kukuļojamā, vienīgā neizbēgamā, ir vai-
nojama. Mēs paši darām un rīkojamies, 
nereti neapdomīgi izaicinot likteni. Nav šai 
dzīvē mazu lietu vai sīkumu – nav vienas 
atļautās glāzes pie stūres, nav atļautu pār-
desmit pārsniegtu kilometru, nav atļautu 
nepildītu pienākumu savai un apkārtējo 
drošībai, nav atļautu pāridarījumu un ne-
rūpēšanās par savu un citu veselību, nav 
atļautu nolaidību nevienam nevienā dzīves 
jomā. Taču ikviens no mums mēdz koķetēt 
ar nāvi un tad teikt, ka Dievs neredzēja un 
pieļāva kādu bēdu.

„Eņģelis nonāk paradīzē caur paklau-
sību. Cilvēks nonāk paradīzē caur brīvību, 
kurā viņš ir pieņēmis paklausību.” (J. Ru-
benis)

Lai labi klājas mums virs zemes un 
mūžīgā gaisma mirdz mūsu mīļajiem!

Stirnienes Ieva

bu koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Ivars Ikaunieks – Varakļānu novada 

pašvaldības pārstāvis;
Dainis Tučs – biedrības „Latvijas 

Mednieku savienība” pārstāvis;
Dacis Brosovs – Lauku atbalsta die-

nesta pārstāvis;
Elmārs Grudulis – Valsts meža die-

nesta pārstāvis;
Viktors Reblis – „Latvijas Meža īpaš-

nieku biedrības” pārstāvis.
6. Par parakstu apliecināšanas no-

devas noteikšanu likuma „Par tautas 
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” kārtībā.

1. Centrālās vēlēšanu komisijas 
instrukcijas „Kārtība, kādā apliecināmi 
vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” 
izpildei noteikt maksu par paraksta īstu-
ma apliecināšanu Varakļānu novada dzī-
vesvietas deklarēšanas vietā, Bāriņtiesā 
un pie pagastu pārvalžu vadītāja EUR 
1,00 apmērā.

7. Par Madonas novada bibliotēkas 
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam.

8. Par nekustamā īpašuma „Vīķi” sa-
dalīšanu. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu U.M.  

10. Par dzīvokļu īres līgumu pārslēg-
šanu.

11. Par  sociālo dzīvokļu īres līgu-
miem.

12. Par domes  27.08.2015. sēdes 
lēmuma Nr. 9.6 „Par dienesta dzīvokļu 
īri” 1. punkta atcelšanu.

13. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

14. Par dienesta dzīvokļa statusa 
noteikšanu.

15. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu.
M. Justs,

Domes priekšsēdētājs
I. Broka, 

Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānos tiek ieviests 
projekts „Varakļānu 
ūdenssaimniecības 
attīstības II kārta” 

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA īsteno projektu „Va-
rakļānu ūdenssaimniecības attīstības 
II kārta” id. Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/
VARAM/009.

Projekta ietvaros paredzēts veikt 
ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 
5,44 km un  rekonstrukciju 2,01 km 
garumā, kanalizācijas tīklu paplaši-
nāšanu 3,35 km un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju 1,41 km. 

Iepirkuma rezultātā būvdarbus 
veic SIA „ĢL Konsultants” ar piedāvā-
juma cenu EUR 944 001,20 bez PVN, 
būvuzraudzību SIA „Geo Consul-
tants” ar piedāvājuma summu EUR 
5690,00 bez PVN.

Būvdarbi šobrīd vienlaicīgi notiek  
Ozolu, Zemgales, Dārza, Lubānas, 
Ausmas, Pils, Raiņa, Daugavpils, Lie-
pu, Saules, Kapsētas, Krustpils, Par-
ka, Preiļu, Mehanizatoru, Jaunatnes, 
Vidzemes, Rēzeknes, Liepu, Zaļā, 
Kalēju, Sporta ielās. Būsim saprotoši 
un iecietīgi saskaroties ar neērtībām 
būvdarbu norises laikā.



„VARAKĻÕNĪTS” 2015. gada oktobris 3

Līdz 1. novembrim bioloģiski strādājo-
šām saimniecībām Lauku atbalsta dienes-
tā jāiesniedz pieteikums. Atbalstu piešķir 
par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimnie-
cības shēmā no 2014. gada 1. septembra 
līdz šā gada 31. augustam.

210 euro atbalsts paredzēts bioloģis-
kās lauksaimniecības primāro produktu, 
tostarp biškopības produktu ražotājam, 

Sākusies pieteikšanās atbalstam bioloģiskajiem
kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētā-
jam realizē fasētus vai marķētus bioloģis-
kos produktus vai piegādā tos bioloģiskās 
lauksaimniecības apstrādes vai pārstrā-
des uzņēmumiem.

 1140 euro atbalsts paredzēts biolo-
ģiskās lauksaimniecības produktu ražo-
tājam, kas reģistrējies PVD un sertifi cējis 
ražošanu mājas apstākļos. Šādu atbalstu 

var saņemt arī primāro biškopības produk-
tu ražotājs, kam ir vismaz 150 bišu saimju.

Ieņēmumiem laika posmā no 2014. 
gada 1. septembra līdz šā gada 31. au-
gustam par pārdoto produkciju, īstenojot 
bioloģisko lauksaimniecības shēmu, jāpār-
sniedz atbalsta summa.

                       J. Grudule, 
Varakļānu novada LAK

Klajā nācis unikāls dzejas un 
foto albums „Latgales sirdspuksti”. 
Biedrībai „Balvu olūts” veiksmīgi iz-
devies apkopot 150 Latgales dzej-
nieku un fotogrāfu darbus no visām 
20 Latgales novadu un 2 Latgales 
pilsētu pašvaldībām. Albuma pie-
vienotā vērtība slēpjas tajā, ka tas 
apvieno dažādu tautību cilvēkus un 
atspoguļo Latgales patieso būtību, 
tās dvēseli. Dzejoļi tajā ir ne tikai 
latviešu, bet arī krievu, latgaļu un 
pat baltkrievu valodā, fotogrāfi jas ir 
sirsnīgas un uzrunājošas. 

Šis albums veido tiltus starp dažā-
dām sabiedrības grupām, izceļot pašu 
svarīgāko – mīlestību pret Latgali. Kop-
darbs „Latgales sirdspuksti” ir lielisks 
piemērs tam, ka, neskatoties uz kultu-
rālajām, nacionālajām un reliģiskajām 
atšķirībām, visi mūsu novadu iedzīvotāji 
lepojas ar savu skaisto Latgali un palīdz 
tai būt par siltām mājām mums visiem. 
„Albums ir veltīts visiem tiem Latgales 
cilvēkiem, kuri nesavtīgi strādājuši un 
kopuši garīgās vērtības daudzu gadu 

Aiz loga lietus mijas ar sauli, tā dabā 
iezīmējot rudeni. Septembris – dzejas 
mēnesis. Dzejnieks var būt ikviens. Liels, 
mazs, vecs vai jauns…

Arī šogad Varakļānos – dzejas die-
nas! Ar savām pārdomām par dzīvi skolā 
un skolai veltītām dzejas rindām ieprieci-
nāja Varakļānu vidusskolas bērni un jau-
nieši.

Rudens – koku lapas kaisa, dzejas 
rindas vaļā raisās…

Pasākumā laikā muzikālos priekš-
nesumus sniedza arī Varakļānu mūzikas 
– mākslas skolas audzēkņi, piepildot zāli 
ar vijoles skaņām, skaistām dziesmām 
un liriskiem skaņdarbiem. 

Nāk septembris ar vārpu smagumu 
un jaunās maizes smaržu, nāk septem-
bris un iekrāso mūsu Latgales birzis… 

Latgales dvēseles atspulgs albumā 
„Latgales sirdspuksti”

garumā. Katrs mūsu novada cilvēks ir kā 
viens mazs sirdspuksts, kas ļauj mūsu 
Latgales sirdij pukstēt, jo tieši no mums 
ir atkarīgs, vai arī turpmāk savu novadu 
mēs redzēsim tādu, kādu to esam pie-
raduši redzēt – mīļu, saprotošu un ļoti 
dvēselisku” –  tā par albumu izsakās 
biedrības „Balvu olūts” valdes loceklis 
Uldis Arnicāns.

Albums ir dzīvs, katrs dzejolis un foto-
grāfi ja tajā runā, pauž savu attieksmi pret 
notiekošo un aicina cilvēkus uz pārdo-

mām. Tā ir mūsdienu Latgales vi-
zītkarte, un to ir novērtējuši albuma 
atbalstītāji: Balvu, Ciblas, Dagdas, 
Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Vi-
ļakas, Viļānu novadu pašvaldības 
un Rēzeknes pilsētas dome.  Šis 
albums ir lieliska dāvana savējiem, 
draugiem, arī viesiem. „Latgales 
sirdspuksti” ir albums – atklājums 
visai Latvijai, turklāt tas nav par 
mazu un nav par lielu, tas ir kom-
pakts un saturiski bagāts. Albuma 
dizainu atzinīgi novērtējis Latvijas 
Fotogrāfu Savienības valdes lo-

ceklis Mārtiņš Vanags. 
Aicinām iegādāties albumu „Lat-

gales sirdspuksti” par 12 euro (ieskaitot 
PVN un pasta izdevumus). Par albumu 
vairāk var uzzināt biedrības „Balvu olūts” 
mājas lapā https://www.facebook.com/
balvuoluts.lv

Zanda Arnicāne
Biedrības „Balvu olūts” valdes 

priekšsēdētāja
Tel.: +371 28334577

e-pasts: zandaarnicane@inbox.lv

Rudenim piestāv dzeja
„Latgales sirdspuksti” grāmata – al-

bums, kurā apkopoti latgaļu dzejnieku un 
fotogrāfu darbi, kas raksturo Latgali, tai 
raksturīgākās iezīmes daudzu gadu garu-
mā, Latgales cilvēkus. Albums ir īpašs ar 
to, ka katrs dzejolis un fotogrāfi ja stāsta 
savu stāstu par Latgali – par to, kā dzīve rit 
laukos un pilsētās, par to, ko jūt Latgales 
cilvēki.

Krājumā „Latgales sirdspuksti” tika 
publicēti arī Varakļānu novadnieku, dzej-
nieku – Ausmas Grabovskas, Mārītes 
Strodes, Alitas Svilānes, Signes Viškas 
dzeja, gan fotogrāfu – Valērija Bukovska, 
Māra Kanča, Sandas Ozoliņas fotogrāfi -
jas. Prezentācijas pasākumā klātesošie 
dzejnieki iepazīstināja klausītājus ar sa-
vām dzejas rindām.

Kā pastāstīja projekta vadītāja Zan-

da Arnicāne, grāmatas izdevējs ir biedrī-
ba „Balvu olūts”. Tāpat viņa slavēja visus 
māksliniekus par ieguldīto darbu grāma-
tas tapšanā. 

Pateicībā par ieguldījumu albuma 
veidošanā, Varakļānu novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Ivars Ikaunieks ar zie-
diem un atzinības vārdiem sveica  novada 
dzejniekus un fotogrāfus, kā arī grāmatas 
autori Zandu Arnicāni.

Grāmata ir apskatāma Varakļānu tau-
tas bibliotēkā.

Esmu kā putns ezeru debesīs,
Vicinu spārnus tik vieglus,
Ļaujos sapnim, kas tālumā aiznes, 
Nokratot ikdienas skaudīgos 
smieklus.
 /Alita Svilāne/

Līga Sondore
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15
Artūrs Barazinskis

18
Rihards Kančs
Madara Mālniece

20
Reinis Gruduls

25
Liene Kumačeva
Sarmīte Pelša

30
Andrejs Šitals
Sanita Vaška

35
Aldis Grandāns
Rita Ivenkova
Inta Tropa
Ilze Zepa
Irēna Zepa

Kā apturēt dzīves dienas,
Par vēju ātrāk, kas trauc?
Mums atpakaļ it nevienu
No tām vairs neatsaukt.
  /M. Jansone/

40
Raimonds Sondors
Imants Veips

45
Valdis Garančs
Inese Pugačevska
Ēriks Vingris

50
Aigars Barševskis
Jānis Kupčs
Ilmārs Ščuckis
Aisma Zvaigzne-Tavare

55
Ināra Akmentiņa
Vitālijs Aļeiņikovs
Ilmārs Maurāns
Skaidrīte Svilāne

60
Andrejs Briucs
Nellija Leimane

Sirsnīgi sveicam oktobra 
jubilārus novadā!

65
Emma Āoltiņa
Jānis Gruduls
Jānis Liepiņš
70
Antoņina Grudule
Elza Mičule

75
Staņislava Briška
Leontija Ščucka
Jānis Vaivods

80
Stanislavs Kozuls-Pastars
Elžbeta Stikāne
Aloizs Strods

85
Kārlis Naglis
Broņislava Pauniņa

90
Ludovika Garanča
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Senās godības atspulgs laikmetu griežos
Varakļānu muižas pils un pārējais 

muižas ansamblis ir skaistākā pērle 
mūsu plašā apkārtnē. Šī pērle izveidota 
18. gadsimtā pēc itāļu arhitekta Vinčen-
co Mazotti projekta ievērojamam dabas-
zinātniekam, literātam, Polijas saeima 
loceklim, grāfam Mihaelam Janam von 
der Borham.  Senākais pils izskats ir 
redzams mākslinieka Napaleona Orda 
1875. gada akvarelī, kur Varakļānu mui-
žas pils redzama ar torni. Daudzus gad-
simtus Borhi ir valdījuši mūsu novadā 
un vēl plašākā teritorijā. Pēc vēstures 
avotiem ir zināms, ka  Varakļānu muiža 
jau 15. gs. otrajā pusē  Baltijā  pazīsta-
ma un piederēja  Borhu  dzimtai, kura  
ieceļojusi  no Itālijas Vestfāles novada  
un laika  gaitā  pārpoļojusies. Viens  no 
šīs  dzimtas – Berns von der  Borhs  bijis 
Livonijas  ordeņa mestrs  no 1472. līdz 
1483. gadam. Pirmais  zināmais  muižas  
īpašnieks  ir  bijis Jans  Jenžejs  Juzefs  
Borhs  (1713 – 1780) – Polijas karalis-
tes  lielkanclers,  kurš  saimniekoja  vēl  
arī  Preiļu, Vārkavas, Galēnu, Stirnienes, 
Landskoronas, Pasienes u.c. muižās.   
J.J.J. Borham  laulībā  ar  Ludvigu  Zī-
bergu  dzimuši  divi  dēli,  no  kuriem  
viens – Mihaels Jans (1753 – 1811) man-
toja Varakļānu  muižu. 

Ir pagājuši 18 gadi kopš Varakļānu 
muižas pils pirmo reizi tika iekļauta Eiro-
pas Kultūras mantojuma dienu 1997.g. 
sarakstā kā viena no 100 apdraudētāka-
jām Latvijas pilīm un muižām. Pateicoties 
šim notikumam, mūsu pilī tika izveidots 
Novada muzejs. Līdz ar to, kaut maziem, 
bet noteiktiem soļiem pils ir spējusi dzī-
vot un attīstīties, būt atvērta sabiedrībai.

Šā gada 13. septembrī par godu EK 
mantojuma dienu 20 gadadienai Vara-
kļānu Novada muzejs rīkoja plašu pasā-
kumu. Uz pasākumu Varakļānu Novada 
muzejā bija ieradušies viesi no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas – direktors And-
ris Vilks un izpilddirektore Dzintra Mu-
kāne. Viesojās Daugavpils Universitātes 
asociētais profesors, Dr. hist. Henrihs 
Soms ar kundzi. Priesteris Viktors Naglis 
ar Krustpils un Atašienes draudzes lo-
cekļiem. Pie pils tika pacelts EK manto-
juma dienu karogs, kuru pacēla domes 
priekšsēdētājs Māris Justs ar novēlēju-
mu, lai šī karoga pacelšana nestu pilij ar-
vien straujāku attīstību. Priesteris V. Nag-
lis pils kapelā noturēja aizlūgumu arī par 
turpmāko pils attīstību. Aizlūgumu papil-
dināja Atašienes un Krustpils draudžu 
kopējā kora sniegums.  Viesi no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un profesors H. 
Soms iepazīstināja ar unikālā albuma 
„Terra Mariana. 1186 – 1888” faksimila 
tapšanas gaitu un  nozīmi.

Albuma „Terra Mariana. 1186-1888” 
oriģināls glabājas Vatikāna Apustuliskajā 
bibliotēkā. Tas tika izgatavots tikai vienā 
eksemplārā, ko Baltijas poļu muižniecība 
dāvināja pāvestam Leo XIII 1888. gadā. 
Baltijas telpā šim albumam idejas, satu-
riskās koncepcijas un izpildes ziņā nav 
līdzvērtīgu eksemplāru. Tajā atrodams 
bagātīgs vizuālais un tekstuālais mate-
riāls par Livonijas pilīm, pilsdrupām, baz-
nīcām, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, 
zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā 
arī seno sudraba un zelta monētu no-
spiedumi, to skaitā arī ziņas par Borhu 
dzimtu. Albums atspoguļo kristīgās ticī-
bas vēsturi Latvijā un Igaunijā – kādrei-
zējā Livonijā, ko mēdza saukt par Mari-
jas zemi. 2007. gadā Latvijas Nacionālā 
bibliotēka un Vatikāna Apustuliskā bib-
liotēka parakstīja kopizdevuma līgumu, 
kas paredzēja albuma „Terra Mariana. 
1186 –1888” izdošanu – desmit pilnīgu 
faksimilizdevuma un tūkstoš samazināta 
izmēra faksimilizdevuma eksemplāru iz-
došanu ar detalizētu zinātnisko komentā-
ru krājumu. 2008. – 2009. gadā noritēja 
albuma desmit pilnīgā izmēra faksimila 
druka Itālijas izdevniecībā Franco Co-
simo Panini Editore. S.p.a., 2011. gadā 
albuma faksimila kopijas tika nogādātas 
Rīgā, bet 2014. gada martā tika pabeigta 
1000 eksemplāru un zinātnisko komen-

tāru sagatavošanas un izdošanas darbi. 
Noslēgumā pasākuma dalībnie-

ki sirsnīgi sveica priesteri Viktoru Nagli 
viņa darba 15–tajā gadadienā un Vara-
kļānu mūzikas skolas audzēkņi snie-
dza savu muzikālo izpildījumu. Paldies 
visiem, kuri piedalījās un apmeklēja šo 
pasākumu. Varu pavēstīt, ka šogad mu-
zejs ir piedalījies KM projektu konkursā 
un izstrādājis jaunas modernizētas pa-
stāvīgās ekspozīcijas dizaina projektu, 
kurā ir paredzēta vieta arī unikālajam 
albūmam. Unikālais albums „Terra Mari-
ana.1186 – 1888” ir jebkuram interesen-
tam pieejams un apskatāms muzejā, kā 
arī pilsētas bibliotēkā. Nāciet, skatieties 
un iegūstiet zināšanas. 

T. Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja  
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Starptautiskā veco ļaužu diena pansionātā 
„Varavīksne”
„Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, 
Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu 
Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis 
nākošajām paaudzēm un Tavu stiprumu 
bērnu bērniem.” 
(Psalms 71,18.)

1991. gada 14. decembrī ANO Ģe-
nerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri 
par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās 
mērķis pievērst sabiedrības uzmanību 
iedzīvotāju novecošanas problēmām, 
veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļiem 
veciem cilvēkiem. Sākot ar 1992. gadu, 
Veco ļaužu dienu atzīmē un svin visā 
pasaulē. Latvijā šo dienu atzīmē jau 7 
gadus.

Šogad arī pie mums, pansionātā 
„Varavīksne”, šie svētki tika svinēti īpaši. 
Kā pirmie jau 30. septembrī mūs sveica 
mazie kaimiņi – bērnudārza „Sprīdītis” 
bērni. Grupiņas „Kāpēcīši” mākslinieki 
mums rādīja ludziņu: „Kas teica ņau?”, 
mazāko grupiņu solisti Evelīna, Māra, 
Katrīna un pirmsskolas darbinieki mūs 
priecēja ar dziesmām. Sirmgalvju acīs 
un sejā iemirdzējās līksms prieks, dvēse-
lē – atmiņas par bērnu dienu gaitām: Arī 
es reiz biju tikpat mazs un pasaule šķita 
brīnumu un pārsteigumu pilna! 

Pirmsskolas metodiķe Aija pasāku-
ma noslēgumā visiem senjoriem izteica 
novēlējuma vārdus:

Lai laimes māte jūs palutina,
Lai veselības gariņš jūs 
uzmundrina,
Un mājas gariņš lai nomierina.
Lai Dieviņš sargā no debesīm,
Un cilvēki saprot uz zemes!
Paldies par sirsnīgo sveicienu me-

todiķei Aijai, mūzikas pedagoģei Līvai, 
grupiņu pedagogiem, darbiniekiem un, 
protams, mazajiem māksliniekiem.

   
Svētku diena, 1. oktobris, mūs pār-

steidza ar jauniem notikumiem. Varakļā-
nu Domes priekšsēdētājs Māris Justs 
mums bija noorganizējis ekskursiju uz 
Stirnieni. Tur mūs viesmīlīgi sagaidīja Stir-
nienes Tautas nama vadītāja Ieva Zepa. 
Viņa mums parādīja Stirnienes seno mui-
žas parku un muižas kompleksu, kurā 
šobrīd 2. stāvā atrodas pamatskola, bet 
1. stāvā ar laiku nākotnē ir domāts atvērt 
pansionātu. Vēlāk mēs tikām uzaicinā-
ti sasildīties Stirnienes tautas namā pie 
tējas tasītes. Kopīgas sarunas laikā Ieva 
ar mums dalījās atmiņās par Stirnienes 
vēsturi un pastāstīja par Stirnienē notie-

Pansionāta „Varavīksne” iemītnieki. 
No kreisās puses pirmajā rindā Anna Sondore, Voldemārs Salinieks, 

Agris Sondors, Genovefa Piziča un Antoņina Broka. Otrajā rindā no kreisas 
puses Anna Rubene, sociālā darbiniece Daiga Smeltere, Arnolds Seržans, 

Aleksandrs Bogdanovs, Agnese Garanča, Anna Zepa un Helēna Sārna.

Grupiņa „Kāpēcīši” ar 
pedagogiem.

košajām kultūras dzīves 
aktualitātēm. 

Ekskursijas noslē-
gumā mēs apmeklējām 
Stirnienes svētā Lauren-
cija katoļu baznīcu. No 
baznīcas galvenā altāra 
mūs uzlūkoja brīnišķīgi skaistā Ostro-
bramas Dievmāte. Ieva ar ērģeļu ska-
ņām atvēra mūsu sirdis dziļākai lūgsnai 
uz Dievu – Dievmāmiņ, ņem mūs savas 
žēlastības patvērumā un aizlūdz Dievu 
par mums!

Pēcpusdienā mēs kuplā lokā šos 
skaistos svētkus noslēdzām, kopīgi pa- Pansionāta iemītnieki sv. Laurencija 

baznīcā.
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In Memoriam ...
Turīgu Varakļānu saimnieku, Jāņa un 

Helēnas Strodu-Eisāgu ģimenē, 1930. 
gada 13. jūlijā, piedzima trešā meita, Zi-
naīda. Viņu sagaidīja māsas Janīna un 
Leontīne.  Kad nāca skolas gadi, Zinaīda 
sekoja vecāko māsu piemēram, vispirms 
apmeklēja Lielo Strodu četrklasīgo pa-
matskolu, pēc tam beidza Varakļānu pil-
sētas pamatskolu.  Un tad bija laiks do-
ties bēgļu gaitās.

Vācijā, Sengvardenes latviešu bēgļu 
nometnē, Zinaīda kā labākā skolniece  
beidza Kārļa Skalbes Ģimnāziju 1949. g. 
maijā.  Studēt Baltijas Universitātē iznāca 
maz laika, jo sākās gatavošanās izceļo-
šanai uz ASV.  Zinaīda un Leontīne iera-
dās Čikagā 1950. gadā.   

Sākās intensīvs darba periods, lai 
varētu radīt apstākļus, kas būtu labvēlīgi 
vecāku izsaukšanai uz ASV.  Divus gadus 
vēlāk  Zinaīdas un Leontīnes vecāki iera-

sēžot pie svētku galda un baudot gar-
šīgu kūku. Vadītāja Ilga Mestere uzsvē-
ra, cik svarīgs ir katra cilvēka mūžs un  
pieredze, ko viņš var nodot jaunākajām 
paaudzēm.

Šogad kā lielu pārsteigumu Veco 
ļaužu dienā mēs saņēmām apsveikuma 
kartiņu no Īrijas, kuru bija sagatavojuši 
latviešu skoliņas „Kamenīte” bērni Lime-
rikā.

Visu pansionāta iemītnieku vārdā 
pateicos Ainai Kančai un Sociālajam 
dienestam par mīļu apsveikumu Veco 
ļaužu dienā.

Visiem senjoriem novēlu stipru ve-
selību, neizsīkstošu enerģiju un dzīves-
prieku, gādīgus bērnus un mīļus maz-
bērnus! Aicinu jūs ar prieku darīt to, kas 
ir jūsu spēkos, un nebēdāt par to, ko 
nespējat veikt, jo laimīgi cilvēki vienmēr 
izskatās skaisti!

Daiga Smeltere,
Pansionāta sociālā darbiniece 

Foto – Daiga Smeltere

Varakļānos, Čeveru ģimene bija ba-
gāta ar trīs meitām. 1924. gada 20. martā 
piedzima viņu otrā meita, Veronika. Kad 
bija pieaugusi un beigusi vietējās skolas, 
Veronika apprecējās ar varakļānieti Jāze-
pu Mozgu.  Bēgot no kaŗa un komūnistu 
valdības briesmām, Mozgu ģimene no-
nāca Vācijā. Pēc sešiem gadiem bēgļu 
nometnēs, radās izdevība izceļot uz ASV.  
Tas Mozgu ģimeni noveda līdz Čikāgai 
1951. gadā.

Mozgu ģimenē uzauga divi dēli – Ju-
ris un Jānis, un meita Marijana (Māra).     
Visa ģimene bija aktīvi Čikāgas Aglonas 
katoļu draudzē. Veronika bija apdāvināta 
ar sevišķi labu balsi. Viņa dziedāja drau-
dzes korī arī kā soliste. Viņa ir piedalīju-
sies vairākos Dziesmu svētkos.  Dziedāja 
arī Daugavas Vanadžu dubultkvartetā.  

Veronika Mozga dzied kopā ar 
enģeliem Debesīs...

Veronikas meitai Mārai arī bija izcili 
laba balss. Veronika daudz darīja, lai mei-
tai veiktos mūzikas karjērā. Māra dziedāja 
vairākās operas kompānijās, bija ļoti pie-
prasīta solo dziedātāja kāzās un dažādos 
sarīkojumos. Veronika viņai arī palīdzēja 
koncertu tūrē pa latviešu centriem ASV.  
Brīvajā laikā Veronikai patika strādāt rok-
darbus un jo sevišķi patika strādāt savā 
dārzā. Bet 2015. g. 22. aprīlī Veronika 
Mozga lika savu pēdējo soli šīszemes 
dzīves takā. Par viņas aiziešanu sēro bēr-
ni, trīs mazbērni, znots Jānis Ruskuls, kā 
arī varakļānieši, čikāgieši un daudz radi 
un draugi.  

Ziņas par aizgājējām sagādāja 
Māra un Jānis Ruskuļi.                        

E. Počs, 2015.g.jūlijā

dās Čikagā, Strodu ģimene bija apvieno-
jusies.

Visa ģimene aktīvi piedalījās Čikāgas 
Latviešu Katoļu draudzes dzīvē.  Zinaīda 
sāka pa vakariem studēt grāmatvedību 
(accounting) Loyola Universitātē.  Darbu 
nevarēja atstāt, jo bija rūpe par vecākiem.  
Sabiedriskā dzīvē Zinaīda turpināja aktīvi 
darboties LKSA „Dzintars” organizāci-
jā.  Bija viena no Čikāgas Vienības dibi-
nātājiem. Viņa bija vairāk darītāja nekā 
runātāja, taču viņas teiktais vienmēr tika 
uzklausīts, jo tas bija pārdomāts un vērā 
ņemams.  Ja viņa uzņēmās kādu amatu 
vai darbu, tad tas vienmēr tika priekšzīmī-
gi izdarīts.

Loyola universitātē Zinaīda ieguva 
bakalaures grādu (BA Accounting) kā 
arī nolika valsts eksāmenus un ieguva 
zvērinātas grāmatvedes tiesības (Certi-
fi ed Public Accountant).  Viņai bija vairā-

ki laba profesionāla darba piedāvājumi.  
Protams, alga vairākkārt pārsniedza līdz 
tam pelnīto. Varēja arī vairāk laika veltīt 
sabiedrībai. Čikāgas Aglonas draudzes 
padomē Zinaīda pildīja kasieres amatu.

Dzintarā ir ieņēmusi dažādus ama-
tus, pēdējā laikā – sabiedriskā audzinā-
tāja.  

Savā profesionālā darbā Zinaīda ātri 
izvirzījās, viņai tika uzticēti arvien atbildī-
gāki posteņi.  Līdz ar to viņa varēja at-
ļauties nopirkt skaistu māju un gādāt par 
savu veco māti.  Pēc aiziešanas pensijā 
Zinaīdu varēja biežāk sastapt sabiedris-
kos pasākumos. Pēdējos pāris gados 
gan viņu „nobremzēja” veselības problē-
mas, un 2015. gada 7. maijā stājās viņas 
gādīgā sirds.   Par Zinaīdas aiziešanu mū-
žībā sēro viņas māsa Leontīne, krustmei-
ta Kristīne, dzintarieši, varakļānieši un citi 
radi un draugi.   

Ikviens cilvēks pasaulē – 
Dieva brīnums ir īsts,
Ikviens sūtīts savu lomu tajā izpildīt.
Ikvienam sava misija, savs darbs, ko 
tajā veikt,
Ikvienam kāds vārds, kāda ziņa, ko 
tajā teikt.
Nepāprotami, Mārīte te bija sūtīta, 

lai kalpotu Dievam un cilvēkam. Apveltīta 
ar jūtīgu dvēseli – saprotoša, līdzcietīga, 
darbīga, draudzīga, dzīvīga un, galve-
nais, ļoti ticīga. Un viņas sūtība – palīdzēt 

Atvadu vārdi Mārītei Čudarānei (Pelšai)
otram, palīdzēt ikvienam grūtdienim, bet 
visvairāk māsām. Varbūt Dievs nebija lē-
mis viņai savus lolojumus tāpēc, lai palī-
dzētu, lai lolotu māsu bērnus… Un Die-
vam atvēlēta ik Svētā Mise, ik diena, ik 
svētdienas, ik svētku diena, ar savu ska-
nīgo, maigo balsi dziesmotās lūgšanas 
sūtot Dievam augstumos. Pretimnākoša 
un zinoša vienmēr palīdzēja dziedāt arī 
Bokāniem.

Tā viņa patiesā pazemībā un paļā-
vībā uz Dieva lēmumu bioloģiski nolikto 

mēru, etapu nepagarināja, atsakoties no 
medicīniskām sirds procedūrām. Kalpoja, 
palīdzēja līdz pēdējam elpas vilcienam. Ik-
viens skumstam, ikvienam pietrūks viņas 
dzirkstošās valodas, smaida, uzmanības. 
Arī man pietrūks viņas novērtējuma, par 
ko esmu pateicīga.

Lai viegli, viegli aiz aizsaules smaga-
jiem vārtiem – Debesu valstībā!

Cieņā un pateicībā – 
Dzidra Bokānos
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Tēva diena PII „Sprīdītis”
2015. gada 16. septembra rudenīgā 

pēcpusdienā dārziņa audzēkņu tēti, vec-
tēvi, krusttētiņi pulcējās, lai atzīmētu Tēva 
dienu. 

Lai gan septembra vidum rakstu-
rīgais, lietainais laiks pasākuma dalīb-
niekus bija piespiedis palikt telpās, tas 
nebūt nemazināja svētku gaisotni, gluži 
otrādi, radīja lielāku kopības sajūtu, jo 
svētkiem raksturīgā pozitīvā kņada bija 
sakoncentrēta mājīgajā bērnudārza zālī-
tē, par kuras atbilstošu noformējumu arī-
dzan bija padomāts. Svētki bija izveidoti 
sportiskās noskaņās ar dažādiem spēka 
un veiklības pārbaudījumiem, kas tētiem 
bija jāveic kopā ar savām at-
vasēm. Lai vēl vairāk modinā-
tu sacensības garu, katrs uz-
devums tika vērtēts, iesienot 
krāsainu lentīti katram dalīb-
niekam piešķirtajā dalībnieka 
kartītē, tādejādi atzīmējot aktī-
vākos tētus. Visi tēti cīnījās par 
Supertēta titulu, kuru noslēgu-
mā ieguva gandrīz visi aktīvie 
dalībnieki, jo katram bērnam 
savs tētis ir lielākais varonis, 
turklāt atsaucība sportoša-
nā bija tik liela, ka tādu vienu 
„pašu, pašu, pašu” nemaz ne-
bija iespējams izvēlēties. 

Lai būtu interesantāk un 
vienas ģimenes pārstāvji vēl 
vairāk justos kā komanda, bija jāparūpē-
jas par tēta un mazā sportista – „koman-
das” vienotu koptēlu, ko pāri bija izvei-
dojuši gan saskaņojot apģērba krāsas, 
rakstus vai aksesuārus, gan iejūtoties 
dažādos tēlos – policisti, indiāņi, dakteri 
u.c. Bērni visā piedalījās ar milzu aizrau-

Ilgi meklēju atbiļdi iz vaicōjumu: kas 
ir vecums? Golu golā saprotu, ka vacums 
ir vīna spriša padareišona. Ni tev iz dorbu 
jōīt, ni tev draud atlaišona, ni bezdorbs. 
Naudu pīnas klōtyn, pats sev kūngs, i kei-
zars. Kū gribi, tū dori.

Zynu jau zynu, cyti bļaus, ka vacums 
nav nikaida lobō līta: vysaidas lygas var 
pīsamest, naudeņas moz, apsaukoj, par 
duraku tur. A tī bļōvēji pi vaicōjuma par 
vacumu nu napareizōs puses pīgōjuši. As 
varu pīrōdeit, ka tai nav. Nu, klausīs!

GOLVA GRĪŽĀS I REIBST? Lai reibst, • 
gar zemi nav jōsagōž, gon jau tyvumā 
atsarass kaids kūks, pi kō pīsaturēt. 
Zeme, redz, ari grīžās, a nikas brīs-
meigs nav nūticis. I golvu nu placim 
nūskryvēt navar, tū visi zyna. Cyti skrīn 
iz būdi, pērk šņabi voi konjaku, lai tikai 

Kas ir vacums?
golva reibtu, a tev tei reibūņa – par 
boltu veļti. Nikaidas izdūšonas. Naude-
ņa palīk mokā.
KŌJAS NAV TIK LUNKONAS? A kur ta • 
jōskrīn? Pēc tōs, kurai izkapts iz pla-
cim? Tī jau rōpus jōlīn, ka tik lānōk, lai 
var līkū gadeņu pa itū pasauli pasavo-
zōt. Nav kō skraideit apleik i tupeles 
plēst. Navajadzēs pērkt jaunas, i nau-
deņa paliks mokā.
ACS ŠVAKI RŌDA? I labi, ka švaki. • 
Cytaižōk īraudzeisi spīgelī sovu geimi, 
skrīsi iz būdi pēc šmiņčim. A naredzēsi 
grumbas, naudeņa paliks mokā.
ŠVAKI DZĒRDI? Cīši labi! Nadzērdēsi, • 
ka tevi sauc par vacu i glupu. Ka dzēr-
dātu, bytu līka nerravōšona i vajadzātu 
skrīt iz aptyku pēc zōļu. A tai – nikō na-
dzērd, mīrs sātā, i zoļu navāg.
AR PROTEŅU NAV RIKTEIGI? Nikō na-• 

vari atgōdōt? Nastōsti glupeibas! Datu-
mu, kurā nas peņseju, ni ar kaidu kūku 
naizsiss nu tovas golvas. Sovā mokā tu 
eistyns profesors: kotru santimu mōki 
sarēkinōt. I lels ekonomists: nu vīna 
kaula vari izvōreit zupu vysai saimei, 
vēļ i suni pabarōt. Vīnu siļčes asti trejs 
dīnas skrybynoj. Kai Šerloks Holmss 
asi izūšņōjs, kurā būdē kas lātōks. Soki 
vēļ, ka švaki ar prōteņu.
NAV APETITA? A kur jys var rastīs? Pa-• 
skaiti, cik vystu fermas ar vysom ūlom 
sovā myužā asi izēds, cik ciuceņas 
nūšmōrējs, cik kektaru buļvu apēds. 
Nu jau gona, paskrybynoj kaidu gorū-
zeņu, i labi.

Tai ka nav kō žālōtīs, vajag tikai īsa-
grūzeit. Bet tam jau laika pīteik – grūzīs nu 
reita da vokora.

Ilmārs Pikmeistars

tību un prieku un nenogurstoši pavadīja 
savus tētus no viena pārbaudījuma pie 
nākošā. 

Līdzi just kuplā skaitā bija atnākušas 
arī mammas, kas atbalstīja savus mīluļus 
ar uzmundrinošiem saucieniem un skais-
tākos mirkļus ik pa laikam iemūžināja fo-

togrāfi jās. 
Noslēgumā aktīvākie 

dalībnieki tika apbalvoti ar 
diplomiem dažādās nominā-
cijās un visi tika cienāti ar PII 
„Sprīdītis” sarūpētajiem gar-
dajiem kliņģeriem, kas tika 
nobaudīti grupiņu telpās, 
atceroties un pārrunājot pa-
sākuma jaukākos mirkļus. 
Visi devāmies mājās ar gan-
darījuma sajūtu par vēl vienu 
jauku un izdevušos pasāku-
mu. 

Milzīgs paldies vecāku 
vārdā PII „Sprīdītis” vadībai, darbinie-
kiem un sevišķi skolotājām Madarai, In-
gai, sporta skolotājai Līvai, mūsu mīļajām 
audzinātājām un auklītēm!

L. Upeniece,
PII „Sprīdītis” vecāku padomes locekle
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Dienu dienā, arī vakaros un naktīs, pa 
modernajām trasēm, pa putekļos kūpoša-
jiem lielceļiem ripo dažādu krāsu un mar-
ku autobusi, bet diemžēl arvien ar mazāku 
pasažieru skaitu…

Esam aizbraukuši projām tālumā, 
strauji novecojam vai arī palikuši kūtrāki.

Gribu pastāstīt par pasažieru pārva-
dātāju SIA „Ceļavējš”, ar kuru dažreiz arī 
man nākas braukt uz Madonu vai arī atpa-
kaļ. Jāsaka, ka šo autobusu šoferiem ir ļoti 
liela atbildības sajūta pret savu darbu un 
pasažieriem. Patīkami redzēt, ka cilvēkiem 
ir cilvēciskais faktors, kas nostrādā attiecī-
gajā brīdī. Kaut vai tad, ja kāda pensionāre 
palūdz, lai šoferis pietur autobusu pirms 
pieturvietas. Ir taču saprotams, cik vecam 
cilvēkam katrs solis ir bezgala dārgs un 
grūts.

Tālajā 1991. gadā jauns, uzņēmīgs 
jauneklis Jānis Vēvers uzdrošinājās nodi-
bināt SIA „Ceļavējš”, kas viņam arī izde-
vās un ar panākumiem strādā vēl šodien. 
Pats iesākums bija tikai ar 2 nelieliem 
autobusiem. Uzsākot pasažieru pārvadā-
jumus, nācās konkurēt ar lielajām pārva-
dātāju fi rmām, godam turpinot darbu un 
izturot konkurenci. Sākumā, paklausot 
citu speciālistu viedoklim, tika iegādāts 
jauns dīzeļmotors ar ātrumkārbu, kuru 
nevarēja ievietot autobusā, tāpēc to nācās 
par dažiem centimetriem pagarināt. Daži 
skeptiķi zobojās, ka tā „aste” braucot var 
arī notrūkt, bet nekas tamlīdzīgs gan ne-
notika. Pašreiz autobusu skaits ir palielinā-
jies līdz 8.

SIA „Ceļavējš” administrācijā strādā 

Stirnienes TN 26. oktobrī 11.00

Bezmaksas 
redzes pārbaude
Lūgums reģistrēties darba dienās 

no 09.00 līdz 16.00
tel. 20454444

Redzi pārbauda ar rokas  NIDEK • ARK-30 
autorefraktometru/keratometru. 
Briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B • 
auto lensmetru. 
Acu spiedienu mēra ar bezkontakta • 
Reichart PT100 portable NCT tonometru.
IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES,• 
sadarbībā ar „Elegent Optics”:
piedāvājam BEZMAKSAS RĀMĪŠU 
kolekciju, Jūs maksāsiet tikai par briļļu 
lēcām un izgatavošanu;  
brilles pēc pasūtījuma;
saules brilles.
acu spiediena mērīšana 5,- € (glaukomas • 
un kataraktas profi laksei  rekomendējams 
acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).

Dīvkolpōjumi svātdīnōs 13.00
Draudzes prāvests Viktors Petrov-

skis, tel. 28277839
1. novembrī Vysu Svātū dīna
13.00 sv. Mise, procesija un aiz-

lyugums par myrušajim 
14.30 kūpeigō draudzes psalmu 

dzīdōšona
2. novembrī Vysu Svātū dīna
11.00 kūpeigō draudzes psalmu 

dzīdōšona
13.00 sv. Mise, procesija un aiz-

lyugums par myrušajim 
www.stirnienesbaznica.lv 

STĒRNĪNES DRAUDZĒ 

Cik žēl, ka mēs esam tik maz, 
cik mēs esam…

6 darbinieki. Pateicīgajos, rentablajos ga-
dos uzņēmumam bija trīs struktūrvienības 
– gateris, galdniecība un pārvadājumi. 
Nodarbināti tika 26 cilvēki.

Pakāpeniski tiek strādāts pie grozī-
jumiem par maršrutu tīkla pilnveidošanu, 
norit intensīvs darbs pie cenu samazinā-
šanas, lai iedzīvotājiem būtu labāk nokļūt 
līdz attiecīgajam galapunktam, bet trans-
ports un izpildes laiks atbilstu pasažieru 
prasībām. Minētā uzņēmuma autobusi 
apkalpo ekskursijas un citus pieprasīju-
mus, nevienam nekad nav atteikts, mēģi-
not saskaņot visus grafi kus. Arvien mazāk 
gan tiek veikti starptautiskie pārvadājumi.

Ilgus gadus uzņēmumā strādā ka-
siere – lietvede Aija Popapdzjuka. No 
pašiem pirmsākumiem par šoferi strādā 
Juris Počs. Atbildīgi savu darbu veic šoferi 
Jāzeps Trūps un Gunārs Grudulis.

„Ceļavēja” vadītājs Jānis Vēvers ilgus 
gadus darbojas vietējā novada domē kā 
deputāts, cenšoties ar saviem priekšliku-
miem pozitīvi ietekmēt novada darbu.

Skolas gados un jaunībā Jāņa aiz-
raušanās bija mūzika. Ilgus gadus viņš 
spēlēja Stirnienes tautas nama ansamblī. 
Tajos tālajos gados muzikanti spēlēja uz 
tik prastiem, primitīviem instrumentiem 
un atskaņošanas iekārtām, ka tagad tādi 
apskatāmi tikai muzejā. Mūzikas talantu 
mantojuši arī Jāņa dēli.

Gribu novēlēt, lai vēl ilgus gadus Jā-
nim Vēveram pietiktu uzņēmības, spēka 
un entuziasma vadīt SIA „Ceļavējš” un lai 
nekas nepūš pretvējš!

Antonija Bernāne

MurmastienesKC
21. novembrī plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts
plkst. 22.00 balli spēlē grupa „Rolise”. Balle pie galdiņiem

Ieeja EUR 2,50

26. oktobrī plkst. 19.00 
muzikāla izrāde „KĀZAS, KĀZAS” 
Lomās: Jānis Āmanis, 
Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Egliens, 
Mārtiņš Brūveris, Līga Zeļģe, 
Uldis Siliņš, Aija Dzērve, 
Marģers Eglinskis, Sarmīte Prule. 

11. novembrī plkst. 17.00 
LĀČPLĒŠA DIENAS SARĪKOJUMS

Jaunsargu svinīgais zvērests;- 
lāpu gājiens;- 
vakarēšana pie tējas krūzes KN- 

VARAKĻĀNU KN piedāvā: 

Stirnienes  TN
23. oktobrī 19.00 radošais vakars. 

Aicinām pieteikties visus, kuri vēlas ie-
pazīstināt ar saviem talantiem un rado-
šajām izpausmēm, tel. 29678002

9. novembrī 12.00 „Mārtiņdienas 
andele” 

11. novembrī 11.30 atceres brīdis 
Lācplēša ordeņa kavalieru atdusas vie-
tā Kapinīku kapos

14. novembrī 15.00 Valsts svēt-
ku ieskaņas koncerts (uz koncertu un 
atpakaļ būs autobuss: 14.20 no Top 
veikala Varakļānos pa Rīgas ielu, 14.30 
Ļovāni, Silakrogs, 14.40 Robežveipi,  
14.45 Stirnienes veikaliņš, pārbrauktu-
ve, baznīca, krusts)

21. novembrī 19.00 Jubilejas kon-
certs

18. novembrī plkst.14.00
Latvijas 97. gadadienai veltīts 
koncertuzvedums
„ES SAVAI TĒVZEMEI.....”
Varakļānu goda pilsoņu sumināšana;
Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā 
sēta 2015” laureātu apbalvošana;
Atzinības un pateicības rakstu 
pasniegšana

29. novembrī 
PIRMĀS ADVENTES KONCERTS 
„BALTA GAISMA AUST”
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Svētki katram no 
mums asociējas ar svinē-
šanu – dziedāšanu, dejo-
šanu, dāvanām. Pirmssko-
las izglītības iestādē šogad 
bija darba svētki ar aktīvu 
bērnu darbošanos.

29. septembrī katrā 
grupiņā notika rosīša-
nās...

Vismazāko bērnu 
grupiņā „Saulēniņi” no-
tika darbošanās ar kastaņiem. Uzdevums, 
kā jau vismazākajiem,  meklēt, salasīt, bērt 
un visbeidzot, vērt... Iznākums – mazs, mīļš 
„kastaņtārpiņš”!

3 – 4 gadu vecuma grupā „Pīlādzītis” 
bērni kopā ar skolotājām darbošanās pro-
cesā noskaidroja – kā no ogām un piena 
var iegūt kaut ko tik garšīgu un veselīgu! 
Tas taču ir piena kokteilis! Un ja to pasniedz 
eleganti, interesanti, kas var būt labāks? Bet 
turpinājumā vēl rotaļu laukumā izveidoja ru-
denīgu kompozīciju.

„Kāpēcīšu” grupā (4 – 5 gadi) bija vis-
smagākais darbs, tiešā un pārnestā nozī-
mē. Vecāki sagādāja vislielāko ogu, kādu 
vien dārzā var atrast – ķirbi, bet bērnu 
uzdevums – no ķirbja izņemt sēklotni, iz-
lasīt sēklas kaltēšanai, pēc tam no ķirbja 
izveidot „Rudens vīru” ar puķu un dārzeņu 
matiem, dārzeņu ausīm un ogu muti! Vīrs 
bija tik smags, ka to uz izstādi nesa četri 
pieaugušie – iestādes darbinieki!

Vecākajā grupā „Mākonītis” ass uzde-
vums – sasmalcināt atnestos dārzeņus un 
augļus, pēc tam gatavot salātus. Rezultāts 

„Sprīdītī” ražas svētki!

Ik gadu bijušā Madonas rajona sko-
lotāji dodas pieredzes apmaiņas braucie-
nā uz kādu no Eiropas valstīm, kur iepa-
zīstas ar dažādu valstu izglītības sistēmu, 
gūst jaunas idejas un pieredzi.

Šogad devāmies uz Briseli. Pa ceļam 
apskatījām Ķelnes majestātisko Domu, 
sajūsminājāmies par Beļģijas pilsētiņu – 
Briges un Ģentes – neatkārtojamo skaistu-
mu, izzinājām Beļģijas vēstures lappuses, 
valsts attīstību, neatkārtojamo arhitektūru. 
Neatkārtojama savā skaistumā un varenī-
bā ir Brisele, taču nozīmīgākais bija Eiro-
pas Padomes apmeklējums, kur tikāmies 
ar Sandru Kalnieti, apskatījām Eiropas 
Padomes ēku, sēžu zāli, EP māju.

Ekskursijas dalībniekiem bija tā lie-
liskā iespēja iepazīties ar lielhercogistes 
zemi Luksemburgu, pastaigāt pa Luk-
semburgas vecpilsētu, redzēt majestātis-
kos tiltus, cietokšņus, pilis. Neatkārtojami 
skaisti un gigantiski.

Atpakaļceļā apstājāmies Koblenzā, 

Ceļojums uz Beļģiju

Pieredzes apmaiņas dalībnieki EP kopā ar Sandru Kalnieti.

kur Mozele ietek Reinā, ar panorāmas 
bāni pārcēlāmies pāri Reinai un baudījām 
skaisto skatu uz upju sateku.

Katrs tāds brauciens dod vienreizē-
ju iespaidu bagātību, paldies organizē-

tājiem un „Ripo” kolektīvam par iespēju 
redzēt un baudīt, iepazīt citas zemes, to 
kultūru, bagātināt sevi ar iespaidiem.

A. Jaunzeme

garšīgi un veselīgi salāti, bet galvenais, ka 
tos gatavoja paši bērni!

Sagatavošanas grupā „Ābolītis” āķīgs 
uzdevums. Bet neko darīt, vislielākajiem 
bērniem vislielākā domāšana, sprieša-
na, vērtēšana... Katram bērnam kopā 
ar vecākiem dārzā vai pagrabā bija jāat-
rod lielākais kartupelis, jo grupiņā notika 
Kartupeļu balle – tika sanesti lieli, intere-
santi, smagi, krāsaini kartupeļi. Ballē tika  
raksturots, mērīts, svērts, pierakstīts un 
visbeidzot piešķirti tituli sekojošām nomi-
nācijām – visinteresantākais, vislielākais, 

vissmagākais... Galveno balvu 
„KARTUPEĻU KARALIS” ieguva kartupelis, 
kurš svēra gandrīz 700 gramus! Kā jau īsam 
karalim klājas, bērni to kronēja un iesēdinā-
ja karaļa krēslā!

Ja kāds jautās: kur tad svētki? Atbilde 
pavisam vienkārša – bērniem svētki ir  tad, 
ja darbojas kopā ar vecākiem, bērniem, 
skolotājām, jo kopā būšana, interesantu re-
zultātu sasniegšana, pārsteigumi un smiek-
li ir pamats labam bērnu garastāvoklim un 
pozitīvām emocijām, bet prieks dara dzīvi 
skaistu!

Aija, metodiķe
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Dzejas dienas 2015

Latvijas Olimpiskās komitejas  or-
ganizētā „Olimpiskā diena 2015” šogad 
notika 348 norises vietās visā Latvijā un 
kopā pulcēja jaunu dalībnieku rekordu. 
„Olimpiskās dienas 2015” rīta vingroju-
mā piedalījās jau vairāk nekā 100 000 
dalībnieku. Varakļānu novadā sportisko 
dienu sākām ar kopīgu vingrošanu sko-
las sporta zālē.

Šogad „Olimpiskās dienas 2015” 
devīze Latvijā ir „Nebrīnies. Piedalies!” 
un tā tika veltīta Olimpiskā sporta veida 
– basketbola popularizēšanai. Arī mūsu 
novada skolēni piedalījās dažādās ar 
basketbolu saistītās sportiskās stafetēs.

Aina Kazāka

Nāk rudens apgleznot ne tikai Latviju, bet arī cilvēku apziņu. Skaistā rudens dienā kārtējo reizi pulcējāmies, lai godinātu visu, 
kas radošs. Lai godinātu vārdus, kuri nākuši no sirds. Atzīmējām ikgadējās Dzejas dienas!

Katru vārdu, kas uzrakstīts, mēs pakārām uz striķa. Kādēļ? Mēs žāvējām dzeju. Ļāvām  papīrā un rindās iesūkties rudens burvī-
bai un pēdējiem siltajiem saules stariem. Kas lai zina – varbūt kāda no šīm lapiņām kādreiz būs daļa no liela un profesionāla dzejas 
krājuma? Radošos darbus lasīja mūsu skolas jaunie dzejnieki!

Signe Viška

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

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
  /L. Mežnora/

Kad uz kapa krīt zaļo skuju raksts un 
gulst atvadu ziedi, izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Nellijas Zepas tuviniekiem, 

viņu mūžībā izvadot.
M. Strode, L. Strode, E. Akmane 

Meļņu, Kazāku, Bikovsku, 
Pelšu ģimenes

Viena mūža ir par maz!
Viena mūža nav vēl gana
Visu sasniegt, veidot, post,-
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžus gribētos!
  /A. Krūklis/
Izsakām līdzjūtību par mūžībā aiz-

gājušajiem: 
Varakļāni

Pēteris Bernāns  – 80
Pēteris Mičuls – 53

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl, 
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.
   /Ā. Elksne/

Atvadoties no tēva Jāzepa Stepiņa, 
esam kopā ar kolēģi Līgu un 

pārējiem tuviniekiem.
Varakļānu novada muzeja kolektīvs

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa 
sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas;
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 
mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa, 
patiesa līdzjūtība Zandai Špergai un 

tuviniekiem, tēti mūžībā pavadot.

Dekšāru pamatskolas kolektīvs

Kļūdas labojums
Varakļānu Novada muzeja vadītāja 

T. Korsaka sirsnīgi atvainojas par sep-
tembra laikraksta numurā pielaistajām 
kļūdām pateicības rakstā. Tekstam bija 
jābūt: ...paldies Jānim Bukšam... (ne-
vis Bondaram).

Tēt, miris esot tu… Tam ticēt grūti,
Jo tava balss, ik vārds vēl ausīs skan.
Šķiet, dzīva tava sirds pukst manās 
krūtīs,
Ko tava nāve nespēj atņemt man.
  /Valdis Rūja/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Velgai Stepiņai, tēti mūžības ceļos 

pavadot.
Varakļānu vidusskolas skolotāju 

kolektīvs

Pārdod jaunu vācu metināšanas 
pusautomātu „Longweld” MIG - 250AI. 
220V, 250A. T. 28200592

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot Zemesmātei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Līgas Osipovas ģimenei, Līgas mīļo 

tēti mūžības ceļos aizvadot.
Mājas kaimiņi

Aiz katra paliek dzīve
Un pateiktais vārds.
Bet atmiņas, tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību ALITAI SVILĀNEI, 

brāli mūžībā pavadot.
ZS 25. KB 2KR ZEMESSARGI

Mums visiem ļoti, ļoti sāp,
Ka baltā smilšu kalnā jāatnāk,
Ka nebij lemts tev vecums 
ilgs un silts,
Ka agri sagruva tavs dzīves tilts.
  /S. Kaldupe/

Sirsnīgi pateicamies visiem, vi-
siem, kas mums izteica līdzjūtību un 
bija kopā ar mums gan klātienē, gan 
domās, pavadot mūžības ceļā mīļo 
sievu, māti un vecmāmiņu LARISU 
SALENIECI.

Vīrs un bērni ar ģimenēm

„Latvijas Mednieku apmācību 
centrs” 

organizē kursus mednieka un 
medību vadītāja

 apliecības iegūšanai Varakļānos 
Kvalitatīva, profesionāla apmācība.

Pieteikties pa tālr. 29282027 vai 
www.lmac.lv

01.09. Saņemti iesniegumi par alko-
hola zādzības faktiem no veikala „mini 
top” telpām 29. augustā un 30. augustā, 
ko izdarījuši 1965. g. un 1975. g. dzimuši 
vīrieši.

09.09. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. 
I.T. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 
2,56 promiles alkohola.

11.09. Varakļānos pa Pils ielu pils. I.B. 
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 
2,83 promiles alkohola.

12.09. Varakļānu pag. Stirnienē, Satik-
smes ielā 2 pils. G.M. izraisījis konfl iktu.

20.09. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
15–2, pils. J.K. konfl iktējis ar citiem ģime-
nes locekļiem. 

23.09. Varakļānos, Rīgas ielā 47, pils. 
A.P. izraisījis konfl iktu. 

27.09. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
15–2, pils. J.K. atkārtoti konfl iktējis ar pils. 
V.T. Nogādāts Madonas iecirkņa īslaicīgās 
aizturēšanas vietā līdz atskurbšanai.

27.09. Varakļānos pa Zemgales ielu 
pils. A.S. vadīja transportlīdzekli Audi 80, 
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
medicīniskajā pārbaudē konstatētas 2.25 
promiles alkohola.

M. Lindāns

Policijas informācija

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

IE
S

P
Ē

JA
M

S
 

K
R

E
D
ĪT

S
.

2015. gads Nr. 9 (255)

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

Divas gaismas manā sirdī,
Kas nemūžam nenodziest.
Viena saule augstu, augstu,
Otra, kad ar plaukstu
Liecos bērnu noglāstīt…
 /A. Priedītis/

Sveicam 
Kristīni Upmali  un Rolandu Sondoru  
ar meitas Leldes dzimšanu


