NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2012. gads

Šajā numurā lasiet:

Varakļānu novada domes lēmumi
2. lpp.
Izsoles 2. lpp.
Par iedzīvotāju sapulcēm 3. lpp.
Preses relīzes 3. lpp.
Sirsnīgi sveicam maija jubilārus
4. lpp.
Mātes diena Stirnienē 5. lpp.
Piedalāmies Lielajā talkā
6. – 7. lpp.
Darbīgie cilvēki Varakļānos
8. – 9. lpp.
Tiecoties uz gaismu 10. lpp.
Kinorežisora Jāņa Streiča pasteļu
izstāde 11. lpp.
Pārdomas par paveikto Varakļānu
kultūras namā 12. lpp.
Aktualitātes novadā 13. lpp.
Vakars par skolas godu Varakļānu
vidusskolā 14. – 15. lpp.
ZZ čempionāts 16. lpp.
Personības Stirnienē 16. – 21. lpp.
Sports 21. lpp.
Sludinājumi, līdzjūtības,
pateicības 22. lpp.

MAIJS

Nr. 5 (218)

Mana māmiņa ir vislabākā
Varakļānu vidusskolas skolēni sveic
savas māmiņas svētkos un saka:
2. a klases skolēni
Dina – Mana māmiņa ir vismīļākā tāpēc, ka viņa man palīdz mācībās.
Sigita – Viņa ir kā saulīte, kas pasmaida pa skolas logu.
Evita – Atbalsta mani grūtos brīžos.
Laurita – Es bez māmiņas nevarētu
dzīvot. Viņa man piedod, kad esmu izdarījusi kādas blēņas.
Karīna – Viņa par mani rūpējas, iepriecina, samīļo.
Andris – Viņa mani māca, gatavo
garšīgus ēdienu.
Markuss – Viņa mani dakterē, kad
esmu saslimis, iepriecina un palutina
mani.
Arvis – Viņa ir visskaistākā, gudrākā
un, kad esmu izdarījis kādus nedarbus,
mani sabar, bet vienmēr piedod.
Linards – Viņa ir kā varavīksne pēc
lietus.
Evita – Viņa mūs mīl, audzina, vienmēr iepriecina.
Rainers – palīdz mācīties, garšīgi
gatavo ēst.
Valērija – Ja nebūtu manas māmiņas, nebūtu arī manis. Paldies, ka tu
esi!
Līga – Viņa mani sapucē uz svētkiem, nopērk gardumus.
Robijs Lūkass – Viņa vienmēr ir la-

bestīga, uz visu raugās pozitīvi un māca
arī mani būt tādam.
Patrīcija – Viņa mani sargā no visiem
ļaunumiem, ir skaista, sapin man skaistas bizes un pucē.
Rolands – Viņa mani žēlo, mīl, atbalsta, saprot mani.
Martins – Viņa skaisti zīmē, ir gaumīga, moderna, māca mani būt labam.
2. b klases skolēni
Mana mamma ir vislabākā tāpēc,
ka:
• Ir skaista, mīļa, labsirdīga, mīl bērnus,
ir godīga, viņa ir kā zvaigzne debesīs.
• Māmiņa ir mīļa kā puķīte.
• Viņa ir jautra, izpalīdzīga un mīļa.
• Mamma ir čakla, sirsnīga, laipna, man
viņa ir kā saule virs mākoņiem.
• Viņa ir kā pats siltākais saules stars,
un es vēlos, lai viņa vienmēr ir tik mīļa
un jauka kā šodien.
• Es vēlos, lai viņa vienmēr ir man blakus.
• Viņa ir skaista, kad izlaiž matus un ieliek manus dāvinātos auskarus, viņas
rokas ir kā zīds.
• Viņa ir mīļa, gudra, sirsnīga, skaista
un fantastiska, ļoti skaista kā tulpe un
maiga kā sniegs.
turpinājums 7. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

2012. gada 26. aprīlī
Nr. 5

1. Varakļānu novada pašvaldības
2011. gada finanšu pārskata apstiprināšana
1. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2011. gada bilances kopsummu Ls 7218751 apmērā.
2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2011. gada budžeta izpildi – Ls
120 270 (ar mīnus zīmi) apmērā.
2. Par izbraukuma tirdzniecības
atļaujas izsniegšanu.
1. Atļaut SIA „Namejs D” izbraukuma (autoveikala) tirdzniecību ar gaļas
izstrādājumiem Varakļānu novada teritorijā pa maršrutu Varakļāni – Murmastiene
– Stirnienes muiža;
1.1. tirdzniecība atļauta:
1.1.1. katru trešdienu un piektdienu:
- Varakļānos, Pils ielā 25A, no plkst.
10.00 līdz plkst. 10.30;
- Varakļānos, Rīgas ielā 13, no plkst.
10.40 līdz plkst. 11.10;
- Varakļānos, Rēzeknes ielā 1, no
plkst. 11.20 līdz plkst. 11.50;
- Murmastienes pag., Murmastienē, Rēzeknes ielā 1, no plkst. 12.00 līdz
plkst. 12.30;
1.1.2. katru ceturtdienu
- Varakļānu pag. Stirnienes muižā,
pie Stirnienes pamatskolas, no plkst.
11.00 līdz plkst. 11.30.
3. Par projektu „Murmastienes
bērni savai Murmastienei”.
Projekta „Murmastienes bērni savai Murmastienei” realizācijas gadījumā
nodrošināt biedrībai „Zemes bites” līdzfinansējumu līdz Ls 100,00 apmērā no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Par skolēnu apmaiņas braucienu uz Vaiji Vācijā.
5. Par nekustamā īpašuma „Robežveipu karjers” sadali.
6. Par zemes nomas līguma laušanu.
7. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām.
8. Par zemes nomu.

9. Par adrešu maiņu.
10. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
11. Par zemes ieskaitīšanu valsts
rezerves fonda zemēs.
12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli.
1. Atzīt Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu:
- divistabu dzīvoklis ar tam pienākošos zemes gabalu un palīgēku 493/1531
domājamo daļu Satiksmes ielā 13-2, Stirnienē, Varakļānu pag.;
- divistabu dzīvoklis ar tam pienākošos zemes gabalu un palīgēku 452/1531
domājamo daļu Satiksmes ielā 13-3, Stirnienē, Varakļānu pag.;
- divdzīvokļu dzīvojamā māja Miera
ielā 8, Varakļānos, 2012. gada 19. aprīlī paredzēto atkārtoto izsoli uzskatīt par
nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamo īpašumu
nosacīto cenu divdzīvokļu dzīvojamajai mājai Miera ielā 8, Varakļānos – Ls
820,00
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma
Varakļānos, Miera ielā 8, atkārtotās izsoles noteikumus.
13. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-13, Varakļānos, īres tiesību izsoli.
14. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšana.
15. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieku.
16. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai.
17. Par naudas balvu piešķiršanu.
18. Par dzīvokļa īres līgumu paga-

rināšanu.
19. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
20. Par sociālās gultas pakalpojumu līgumu slēgšanu.
21. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem.
22. Par ēkām Varakļānu pagasta
„Jaunbiržos”.
23. Par īres līguma laušanu.
24. Par nekustamā īpašuma „Dzelteņi” sadali.
Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

IZSOLE

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2012. gada 26. aprīļa sēdes
lēmumu Nr. 5.12. „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atkārtotu
izsoli”, Varakļānu novada pašvaldība
2012. gada 19. jūnijā plkst. 14.00 rīko
vienstāvu dzīvojamās ēkas, ar kopējo
platību 157,8 m² (ēka atrodas uz fiziskai
personai piederošas zemes), kas atrodas Miera ielā 8, Varakļānos, Varakļānu novadā, atkārtotu mutvārdu izsoli.
Izsoles sākumcena – Ls 820.00, izsoles
solis – Ls 50.00.
Ar izsoles objektu var iepazīties
Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas
ielā 13, Varakļānos, pirmdienās no
plkst. 13.00 līdz 15.00 un piektdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 64860840.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv un Varakļānu
novada domē Rīgas ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.

Varakļānu novada pašvaldība PAZIŅO, ka, pamatojoties uz Varakļānu novada
domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 5.13,

izsoles kārtībā tiek pārdotas īres tiesības

uz pašvaldības īpašumā esošu labiekārtotu 2-istabu dzīvokli
Pils ielā 20-13, Varakļānos (1. stāvs, 54,5 m2 kopplat.)
Izsoles sākumcena Ls 100,00 (izsoles solis Ls 10,00)
Izsole notiks
2012. gada 24. maijā plkst. 14.00
Varakļānu novada pašvaldības telpās – Rīgas ielā 13, Varakļānos.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv vai pašvaldībā pie sekretāra.
Ar dzīvokļa tehnisko stāvokli var iepazīties 21.05.2012. no plkst. 8.00 līdz
9.00, vai personīgi vienojoties ar Vara-

kļānu SIA „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” atbildīgajiem darbiniekiem.
Reģistrēties izsolei Varakļānu novada pašvaldībā pie sekretāra var līdz
23.05.2012. plkst. 17.00.
Lai reģistrētos, jābūt nomaksātai
nodevai par dalību izsolē Ls 5,00 un
izsoles drošības naudai Ls 10,00.
Kontaktinformācija:
e-pasts: varaklani@varaklani.lv;
tālr. 64860840
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Par deputātu tikšanos ar iedzīvotājiem
27. aprīlī notika deputātu sapulces
– tikšanās ar iedzīvotājiem. Vispirms
tā notika Stirnienes tautas namā, kur
pašvaldību pārstāvēja priekšsēdētāja,
izpilddirektors M. Justs un deputāte I.
Zepa. Uz sapulci bija ieradušies divi iedzīvotāji, ar kuriem tika pārrunātas viņus
interesējošas problēmas, galvenokārt,
par ūdens apgādi Stirnienes muižā.
Nākošā sapulce notika Murmastienes kultūras centrā, kur pašvaldību
pārstāvēja priekšsēdētāja, izpilddirektors, deputāts J. Vēvers un pārvaldes
vadītājs J. Mozga. Jāatzīmē, ka arī visi
pagasta pārvaldē strādājošie piedalījās
sapulcē. Uz šo tikšanos bija ieradušies
mazliet vairāk par 10 cilvēkiem. Tikšanās notika savstarpējo sarunu atmosfērā, kur tika pārrunāti jautājumi tieši par
Murmastienes pagasta dzīvi, attīstības
perspektīvām un plānotajiem darbiem.
No skolēnu puses izskanēja jautājums
– cik ilgi pastāvēs skola? To mēs nevaram pateikt neviens. Pašvaldība pašlaik neplāno likvidēt nevienu iestādi, jo
pārsvarā visās ir ieguldīti lieli līdzekļi un
nav pašvaldības interesēs atstāt tukšas, neapsaimniekotas ēkas. Savukārt
mēs skolēnus aicinājām pēc mācībām
atgriezties savā dzimtajā pusē – dibināt
ģimenes, savus uzņēmumus. Ja būs
jaunas ģimenes, jauni cilvēki, tad arī
nevajadzēs slēgt nevienu skolu.
Jau vakarpusē Varakļānos tikšanās
notika kultūras namā. Pašvaldību pārstāvēja priekšsēdētāja, izpilddirektors,
deputāti J. Vēvers un J. Siliņš. Sapulci
protokolēja pašvaldības grāmatvede A.
Mālniece. Bija ieradušies mazliet vairāk
kā 30 cilvēki. Kā vienmēr pilsētā vairāk
cilvēku, vairāk arī problēmu. Vislielākais
jautājumu loks bija par daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanu: par ārdurvju
apgaismojumu Kosmonautu ielā 15,
notekūdeņu aku Kosmonautu ielā 22,
jumta stāvokli Kosmonautu ielā 20,
komunālo maksājumu parādniekiem,
siltuma skaitītājiem, daudzdzīvokļu
māju siltināšanas projektu, ūdens un
kanalizācijas tarifu, siltumu, kurš tiek izlaists gaisā. Izskanēja pārmetums, ka
„galvenā persona” I. Basankovičs nav
ieradies. Te jāatzīmē, ka šī bija pašvaldības deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem,
nevis komunālā uzņēmuma sapulce.
DzKU darbinieki V. Mālnieks un U. Kazāks un grāmatvede A. Mālniece ko
varēja, to paskaidroja. Bija pārmetums,
ka nav ieradušies daudzdzīvokļu māju
„vecākie”. Šeit nu atkarīgs no pašiem

māju iedzīvotājiem, cik Jūs aktīvi darbojaties, lai uzlabotu dzīves apstākļus
savā mājā un kādam cilvēkam Jūs uzticat pārstāvēt katras mājas intereses.
Ieteikums rīkot sapulces katrai mājai
atsevišķi, jo katrai ir arī atšķirīgas problēmas.
Pamatots pārmetums bija, ka pašvaldības mājaslapā par DzKU vienīgā
informācija ir telefona numurs. Par šo
jautājumu ar I. Basankoviču ir runāts un
saņemts arī solījums, ka tiks ievietota
informācija par uzņēmuma darbību.
Jautājums tika uzdots arī par soliņu
un atkritumu urnu izvietošanu pilsētā
un parkā. Soliņi jau tiek gatavoti – tie
būs no koka ar stabilām metāla kājām.
Arī atkritumu urnas būs pieskaņotas soliņiem. Vispirms tie tiks izvietoti pilsētas
centrā. Dzīve rādīs, vai mēs protam taupīt tos un nebojāt.
Izskanēja jautājums (ne pirmo reizi), kāpēc Stirnienes skolu nepievieno
Varakļānu vidusskolai. Tas nemaz nav
tik vienkārši, kā dažam var likties. Likvidēšanas gadījumā nav teikts, ka visi
bērni, kas pašlaik mācās Stirnienes
skolā, dotos uz Varakļāniem (vecāki var
brīvi izvēlēties skolu). To jau parāda tas,
cik pēc 9. klases atnāk mācīties uz sava
novada vidusskolu. Neviens. Stirnienes

bērni (tie, kas dodas iegūt vidējo izglītību) sekmīgi mācās Preiļu ģimnāzijā,
Jēkabpilī, Makašānu amatu vidusskolā
u.c. Protams, pašvaldībai nebūs viegli,
ja paliks mazāk bērnu. Skolēnu skaits
strauji samazinās visās trijās novada
vispārizglītojošās skolās, un tā būs
mūsu nākotnes problēma.
Tika pārrunātas problēmas, kurām
nemaz tik ātri un viegli nevar atrast risinājumu, piemēram, par stiklu savākšanu, lielgabarīta atkritumiem, klaiņojošiem suņiem un kaķiem, peļķēm pie
TOP veikala, pasta. Bija arī labi ierosinājumi, piemēram, par ziņojuma dēļa
izvietošanu pie kapiem. Tika ierosināts,
ka policijas darbiniekiem vajadzētu
vairāk uzraudzīt kārtību tieši nakts stundās.
Izskanēja pārmetums deputātiem
un DzKU vadībai par to, ka maz informē iedzīvotājus „Varakļonītī”. Droši vien
pārmetums vietā un laikā. Jā, tas aizņem diezgan daudz laika, lai uzrakstītu
un savāktu nepieciešamo informāciju,
bet, jo vairāk mēs iepazīstināsim iedzīvotājus ar problēmām, darbiem, kas jādara un tiek darīti, jo mazāk neskaidrību
un sagrozītas informācijas būs.
Uz savstarpējo sapratni un sadarbību – ar cieņu M. Vilkauša

Ieguldījums Tavā
nākotnē!

Ieguldījums Tavā
nākotnē!

Projekta
„Izglītības iestāžu
informatizācija”
ieviešana
Varakļānu novada pašvaldība realizē
projektu „Izglītības iestāžu informatizācija”, id. Nr. 2010/0027/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/608. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties materiāltehniskos līdzekļus un aprīkojumu Murmastienes un
Stirnienes pamatskolām – stacionāros un
portatīvos datorus; multimediju tehniku
un attīstīt lokālos datortīklus skolās.
Projektu plānots īstenot 2012. gadā.

Varakļānos norisinās
projekta „Varakļānu
ūdenssaimniecības
attīstības I kārta”
ieviešana
Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Šobrīd tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Zemgales, Brīvības ielās un kanalizācijas tīkli
Vidzemes, Zaļajā, Kalēju, Parka un Saules
ielās. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi Parka, Ludzas, Jaunatnes, Mehanizatoru un
Skolas ielās. Būvdarbus veic SIA „Velve”,
būvuzraudzību – SIA „Geo Consultants”.
Kopumā šovasar tiks izbūvēti sadzīves
kanalizācijas tīkli aptuveni 5,7 km garumā
un ūdensvadi 2,5 km garumā.
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Šī ir Tava diena,
Skaista ir šī diena,
Lai Tev laimi nes,
Šis jaukais pārsteigums.
15
Madara Mičule
Roberts Seržans
Santis Stoļerovs
Lienīte Strode
18
Rita Drozda
Paula Jukšinska
Ērika Kanča
Jānis Latkovskis
Dace Rozenfelda
Elīna Strode
20
Lienīte Akmane
Matīss Bernāns
Terēza Grīsle
Inga Groza
Einārs Justs
Dzintra Latkovska
Rihards Opuls
Rūta Pastare
Maija Slūka
Valērija Smirnova
25
Kaspars Gruduls
Edgars Indāns
Āris Kasparāns
Ivars Kokars
Signe Lutrina
Gunita Mičule

Sirsnīgi sveicam
maija jubilārus
Varakļānu
novadā!

30
Aigars Adamovičs
Ilze Litavniece
Edvīns Sprūdžs
35
Andris Benislavskis
40
Aigars Pelšs
Ligita Slūka
45
Irēna Cvetkova
Māris Pelsis
Silvija Vecstaudža
50
Aija Apeine
Regīna Bārbale
Ilze Čarpa
Aivars Indāns
Igors Jermaks
Artis Kumačevs
55
Viktorija Aļeiņikova
Pēteris Bērziņš
Jāzeps Spridzāns
Lonija Trūpa
Vladimirs Turkins
Vladimirs Vlasovs

60
Antonijs Prauliņš
Jānis Salenieks
65
Zoja Vasiļkova
70
Monika Regīna Brice
Ilga Grudule
Antons Puzāks
Marija Reine
Imants Špura
75
Ņina Patalujeva
80
Lidija Bruzgule
Valentīna Garanča
Leontīna Gritāne
Veronika Locāne
Monika Alīda Puzāka
Jānis Zīra
85
Janīna Zepa
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Pavasaris Stirnienē
Cik pasaulē māmiņas skaistas ir
daudzas
Ar sirsnīgu skatienu, saulainu smaidu –
Par skaistāko savējo katrs mēs
saucam,
Kas ceļā mūs pavada,
mājās mūs gaida.
Cik reti mēs māmiņām dāvājam
ziedus,
Cik bieži mēs māmiņām nodarām
gauži,
Bet māmiņas labās it visu prot piedot,
Vien sirmāks kāds pavediens deniņos
aužas...
10. maijā Stirnienes pamatskolā
izskanēja Māmiņdienas koncerts, kurā
ar dziesmām, dejām un teātri tika suminātas visas māmiņas. Savus apsveikumus veltīja 1.–4. klašu un 5.–7. klašu
mūzikas ansambļi, kā arī garīgās mūzikas ansamblis. Māmiņām deju mīklas veltīja 1.–4. klašu skolēni, kas savu
stāstu izstāstīja mūsdienu dejā. Teātra
kopas dalībnieki izspēlēja lugas fragmentu „Kas notiek, ja māmiņa dodas
brīvdienās”, tad gan... visi „bērni” (ne)
dara neko, bet sastrādā visādas nerātnības. Pasākumu kuplināja Stirnienes
tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Varavīksne” un teātra trupa ar izrādi „Pelnrušķītes balle Stirnienes pilī”.
Lai jauki svētki visām māmiņām!
Noslēgumam tuvojas mācību
gads, īpaši atbildīgs tas ir 9. klases
skolēniem, kas gatavojas valsts pārbaudes darbiem. Skolas beidzēji kopā
ar vecākiem skolai dāvināja ābeles, kas
šonedēļ tika iestādītas skolas dārzā.
Paldies, lai aug un priecē mūs visus.
Muižas parks tērpjas savā zaļajā
rotā, viss plaukst, zied, tāpēc arī turpinās apkārtnes sakārtošanas darbi parkā un pie visām iestādēm. Skolas saime gatavojas salidojumam, kas notiks
30. jūnijā.
Lai pavasaris dod mums visiem
spēku, izturību un radošu izdomu ikdienas gaitās!
Rita Pelse,
teksts un foto
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Rosība Lielās Talkas dienā
Pirms trim gadiem Latvijā tika iesākta tradīcija organizēt Lielo Talku. Tās
mērķis ir aicināt ikvienu iedzīvotāju līdz
2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas
dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no
atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi
sev apkārt.
Arī mūsu novada iedzīvotāji šogad
21. aprīlī centās strādāt un sakopt vairākas vietas ne tikai savās mājās, bet arī
publiskās vietas, kuras bija aizaugušas,
piemēslotas un piedrazotas. Pašvaldības darbinieki izgrieza krūmus un attīrīja
no zariem aizaugušu vietu Pils ielas galā
pie Kažavas upītes. Atsaucība, diemžēl,
kā parasti, nebija pārak liela, bet paldies
tiem pašvaldības darbiniekiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties kaut neliela pilsētas stūrīša sakopšanā. Paldies
Ilgai, Mārim, Guntim, Evijai, Annai M., Aijai, Laumai, Oskaram, Jānim, Aivaram un

Vilnim. Paldies tiem septiņiem cilvēkiem,
kuri piebiedrojās mums.
Čakli un kuplā skaitā strādāja Murmastienes ļaudis. Pašiem un citiem būs
prieks par sakoptu vietu pagasta centrā.
Apsveicama ir Ilzes Biksānes (Sārnu ciems) ideja un spēja noorganizēt
apkārtējo ciemu iedzīvotājus kopējam
darbam un paveikt tikt daudz. Tāda jau
ir talkas būtība, negaidīt, ka izdarīs kāds
cits, bet iet pašam un rīkoties.
Arī Grozu ciema ļaudis pulcējās kopējam darbam un lasīja atkritumus gar
lielceļu, kas iet cauri viņu ciemam.Talkas
dienā mazliet pabraucu pa Varakļānu pilsētu, ap to, un bija prieks, ka šur tur varēja manīt lielāku vai mazāku rosību. Aktīvi
strādāja ļaudis pie daudzdzīvokļu mājas
Kosmonautu ielā 13.
J. Ereli ar palīgu sastapu pie Lovānu dīķa, lasot atkritumus. Jā, var teikt,
ka viņš sakopa savu īpašumu. Taču ne
jau viņš pats to piemēslo. Viņš atļauj tur
atpūsties un peldēties, bet pateicībā par

to saņem drazu un atkritumu kaudzes.
Diemžēl!
Z. Senkāni satiku, vienatnē cītīgi lasot atkritumus gar lielceļu, kas ved uz
Mežastrodiem. Tālāk viņas vīrs grieza
krūmus gar to pašu ceļu.
Droši vien vēl daudzās vietās strādāja cilvēki. Daudzi strādāja iepriekš
– pirms Lielās Talkas dienas. Ne jau visus var pamanīt un visu zināt. Taču tas
nav galvenais. Galvenais, ka pēc mūsu
darba paliek par kādu sakoptāku vietu
vairāk. Un tie cilvēki, kuri strādā, paši nemēslos. Mēslos citi – tie, kuriem vēl nav
apziņa izaugusi līdz līmenim, ka daba ir
jāsaudzē. Tie, kuri vēl nesaprot vai arī
negrib saprast, ka viņu nomestās pudeles, mežos izbērtie atkritumi kādam būs
jāsalasa un jāsavāc. Tomēr cerams, ka
tādu paliek arvien mazāk. Cerēsim, ka
cilvēku, kam rūp mūsu valsts attīstība,
dzīvošana tīrā un nepiesārņotā vidē –
kļūst aizvien vairāk!
M. Vilkauša

Talka Lielajā Talkā
Div’ rociņas, div’ kājiņas
Lielu darbu nejaudāja;
Daudz rociņas, daudz kājiņas,
Tās darbiņus veicināja.
(Tautasdziesma)
Līdz šim vienmēr tika talkots kādās
citās talkās vai visbiežāk pa savas mājas pagalmu, bet kas tad notiek aiz tās
sētiņas, maz kuru interesēja, bet mūsu
apkārtne tā vien ir, tā ir vide, kurā mēs
dzīvojam un kuru izmantojam, tāpēc dosim videi arī pretī, to sakopjot. Un kas
gan cits to darīs, ja ne paši (reizēm jau
paši tā nemanot arī piegružojam).
Ir jau fakts, ka, piemēram, Mežastrodu ceļu un ceļmalas būtu jākopj
Madonas ceļu daļai, bet man liekas, ka
to sapņos tikai var izsapņot, ka tagad šie
brauks un pa ceļmalām lasīs gružus.
Ja jau autopieturai Mežastrodi nolūza pieturas stabiņš apmēram pirms gada
un mētājās uz ceļa ar visu pieturas zīmi,
tad nevienam no attiecīgajām institūcijām neinteresē to uzstādīt atpakaļ, ja jau
nolūza, lai pamētājas krūmos, sapūst un
vairāk rūpju nebūs (tā jau ir noticis ar lielāko daļu pieturvietas zīmju), ja atjaunos
– tad pēc laika atkal būs nepieciešama
apkopšana – ļoti vienkāršs secinājums.
Turpretī autobuss, kurš kursē pa šo ceļu
un, ja gadās jauns šoferis, tad viņam nav
ne mazākās nojausmas, kur ir pietura un
kur nav (daļu pieturvietu var atpazīt pēc

Tas tikai talkas iesākums. Talkotāji pie Sārnu veikala.
kādreiz bijušo soliņu betona vai metāla
kājiņām), tad pasažieri piekalpo šoferim
kā gidi. Paldies šoferīšiem, kuri piestāj
pie šiem „vēstures pieminekļiem”, jo, cik
zināms, pēc reglamenta viņi drīkst apstāties tikai un vienīgi ar pieturas zīmēm
apzīmētās pieturās.
Var jau gausties, ka mūsu attiecīgās

institūcijas nepievērš mums uzmanību,
jo dzīvojam nomalē ar ne tik lielu iedzīvotāju skaitu, bet izdomājām šogad nākt
tām pretī, paveikt, kas ir mūsu spēkos,
un varbūt tad arī viņi sniegs savu roku.
DOMĀTS – DARĪTS!
Galvenais mērķis bija ceļa malu uzkopšana, bet talcinieki tik atsaucīgi un

„VARAKĻÕNĪTS” 2012. gada maijs
čakli, ka tika sakopti arī objekti,
kas atradās pie ceļa.
Talkoja vairāki ciemi: Oškalni, Meža Strodi, Lielie Strodi,
Sārnas, Strodi, Ikaunieki u.c.,
vārdu sakot, no kanāla Zepu
tilta līdz Varakļāniem, iekļaujot
Strodu ceļu no kapiem līdz Sārnu veikalam.
Kopsummā tika uzkoptas
ceļmalas 17 km garumā, apkoptas 5 krustavietas, apkopts
1 piemineklis, apkoptas 8 pieturas vietas (t. sk. 2 pieturvietas
pilnībā atjaunotas), apkopts un
no izgāztuves atbrīvots bijušais
Sārnu veikals, sakopta Strodu
kapsēta utt. kopā vienkopus savākti 140 maisi. Talkot atsaucās
35 talkotāji.
Liels paldies:
Zepam Peterim, kas nāca
mums talkā no pašiem Varakļāniem.
Senkānu ģimenei, par atsaucību un krustavietas sakopšanu.
Pavlovskai Silvijai un Mārītei Brokai par čaklumu.
Visagrākajam
talkotājam
Kokaram Andrejam, kas talku
uzsāka jau pēc plkst. 7 no rīta,
lai paspētu uz pilsētas garāžas
talku.
Jānim Skurulim par aktivitātēm un muzikantu nogādāšanu
galapunktā.
Valerijam Sivakovam, Donatam
Ikauniekam un Edvīnam Praņevskim,
kas paspēja patalkot 3 vietās.
Kokaru ģimenei, kuru kuplajā skaitā
ietilpa 3 paaudzes (Leonam, Sarmītei,
Edgaram, Gitai, Rolandam), kas par
saviem līdzekļiem atjaunoja un no bojāejas izglāba abas Mežastrodu pieturas,
visgarāka posma (3km) ceļmalu kopējiem.
Oskaram Arklonam par nomaļākās
turpinājums no 1. lpp.
• Ir vismīļākā. Paldies, ka laidi mani pasaulē! Paldies par visu!
• Viņa ir skaista kā ūdens un maiga kā
zīds.
3. klases skolēni
Mana māmiņa ir vislabākā tāpēc,
ka:
• Viņa par mani rūpējas un audzina
mani.
• Viņa visos gadījumos saprot mani,
daudz ko iemāca, sasilda un samīļo
katru dienu.
• Palīdz un sagaida no skolas.
• Viņa mani mīl un ved pie daktera.
• Ir gādīga, skaista, mīļa, jauka, un viņa
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grodi. Pateicoties tehnikai, pie
krusta tika izcelti vecie sētiņas
stabi un ar diviem paņēmieniem ar trosēm tika nogāzts
nokaltušais koks, profesionāli
nostrādāts – necieta ne krusts,
ne veselie koki.
Paldies Alda Stroda ģimenei un it sevišķi jaunākajiem
(Agnesei, Paulai, Kārlim), kas
notalkoja 2 km ceļmalas.
Paldies Strodu kapsētas
kopējiem: Rozālijai Svilānei,
Valērijai Piļpukai, Annai Strodei, Valentīnai Strodei, Guntai
Stafeckai, Mārim Rimšam, kā
Pirms pieturas sakopšanas. arī tiem trim puišiem, kas pievienojās pēc savas teritorijas
sakopšanas (Donatam, Valerijam, Edvīnam) – nebaidāmies
šobrīd pasludināt šo kapsētu
par paraugkapsētu – brauciet
un lūkojiet.
Valdim Vilcānam par atbalstu talkas un atpūtas organizēšanā.
Jānim Krastam par jautrības uzturēšanu un palīdzību
smago maisu nešanā.
Milzīgs paldies visiem,
visiem, kas piedalījās. Atvainojos, ja kādu neesmu pieminējusi, jo jūsu bija tik daudz
un izkaisīti savos objektos pa
Pietura pēc sakopšanas. visu garo ceļa posmu, ne jau
visus izdevās sastapt.
vietas uzkopšanu.
Esam pamēģinājuši un sapratuši, ka
Vaironim Siliņam par Liepājas kaujikopā mēs esam spēks un kopā mēs
nieku pulka piemiņas vietas sakopšanu.
varam daudz!
Evitai Sivakovai un Zina Piļpukai,
Tāpēc aicinu talkas dalībniekus jau
kas ar grābekļiem uzfrišināja Mežastropadomāt par nākamās talkas aktivitādu pieturas.
tēm, cerot uz to, ka atkritumu vairs neAivaram Trūpam un ģimenei (Birutai
vajadzētu būt tik daudz kā pirmajā reizē,
un Sigitai), personīgs paldies Aivaram,
tad varbūt varam radīt idejas vides labiekas iesaistīja darbos savu tehniku, ar kuru
kārtošanas darbiem.
tika izrauti sagruvušie, vecie pieturas staTalkas organizētāja –
bi, no grāvja tika izcelts Padomju laika atIlze Biksāne,
stātais mantojums – salauzti caurtekas
autores foto
mani audzina.
• Es viņu mīlu kā sevi pašu.
4. klases skolēni
Mana māmiņa ir vislabākā tāpēc,
ka:
Karīna – Viņa mani nekad nepamestu un vienmēr cenšas pasargāt no
nelaimēm.
Jana – Viņa ir kā plīša lācītis, samīļojot to, es jūtu mīlestību un siltumu.
Rihards – Dažreiz viņa ir stingra, bet
bieži viņa ir mīļa un čakla. Viņa ir jautra
kā zaķis, cilpojot pa dārzu.
Jānis – Pie viņas pleca vienmēr ir
silti.

Arnolds – Viņa ir kā zirneklis, kas
auž skaistu un sarežģītu tīmekli.
Ilmārs – Ir kā zivs ūdenī, kas šaudās
šurpu turpu un var paspēt visās vietās.
Gunita – Viņa ir kā zvirbulēns, kurš
vienmēr visu izdara un vienmēr visu paspēj.
Alise – Viņa ir kā balta, spoža pērle.
Inta – Viņa mani nav izlutinājusi un
mīl par spīti visam.
Evelīna – Vienmēr ir kā saules stariņš, un nekad nav kā mākonītis.
Roberts – Viņa ir kā čakla bite, kura
lido no zieda uz ziedu un savāc nektāru
saldajam medum.
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Nav maizes bez garozas

Atnācis gaidītais pavasaris, ļaudis Varakļānos sarosījušies derīgam
darbam, lai pilsēta kļūtu vēl skaistāka, tīrāka; dzīve – labāka, ērtāka.
Varakļānu pašvaldības projektā
par trotuāra bruģa uzlikšanu uz Pils
ielas konkursā uzvarēja SIA „Aļņi AS“.
Šo darbu veiksmīgi stūrē projekta vadītājs Andris Upenieks. Strādnieki
– varakļānieši – turpina pagājušajā
gadā iesākto darbu.
25. aprīlī pie trotuāra ierīkošanas
strādā tikai Agris Vaikevičs. Viņš rok
grāvīti, kur ievietot ietves malu betona stiprinājumu – bortakmeni. Jautāts
par dzīvi, Agris atbild, ka darbs nav
diez ko patīkams, bet, ja cita nav, esot
priecīgs par to pašu. Uz ārzemēm viņš
netaisās braukt, jo tāpat arī tur neesot
maizes bez garozas. Agris strādā bez
pīppauzēm un atpūtas.
9. maijā, ejot uz autobusu, jau
pirms septiņiem rītā sastopu Agri atkal uz tās pašas ielas, nodomā agri
sākt darbu. Deviņos vakarā Agris
vēl joprojām strādā, nostiprinādams
tos pašus bortakmeņus ar cementa
javu, kuru sagatavo Modris. Pat pieredzējušais Modris brīnās par puiša
izturību, sīkstumu un spēku. Agris
teic, ka nedaudz piekusis, bet, lai rīt
varētu darbu turpināt, iesāktais jāpadara. Pa nakti cements sacietēs, tad
rīt varēs likt bruģakmeņa ķieģelīti pie
ķieģelīša, veidojot trotuāru. Par virsstundu darba samaksu Agris nedomā
– jāpadara, un tas ir galvenais. Nenovērtējami pašaizliedzīgu un atbildīgu
cilvēku, kāds ir Agris, nav daudz ...
Uzņēmīgie, strādīgie brāļi Melņi
steidz pabeigt savu vērienīgo projektu – autoservisa darbnīcas jaunbūvi,
kuru līdzfinansē Eiropas Savienība un
darba procesu regulāri kontrolē banka. Šī pasūtījuma ideju ģenerators,
finansists un projekta organizators
ir Aigars Melnis. Saskaņo un palīdz
SIA „Meļņi-3“ auto remonta darbu
vadītājs un meistars, sarežģīto darbu
vezuma vilcējs Valdis Melnis ar savu
„labo roku“ Māri Vilkaušu un celtnieku Māri Sondoru. Ar SIA „Aļņi AS”
komandas darbu Meļņi ir apmierināti. Foto, kurā redzami šī darba virzītāji, radās 10. maijā deviņos vakarā,
kad tika pārspriests pa dienu padarītais. Tehniskās apkopes un remonta
darbnīca būs darba lauks pašiem un
citiem automehāniķiem, palīdzot visiem apkārtnes ļaudīm, kuriem „sa-

slimst dzelzs rumaks”.
Uz Brīvības ielas rosās varens traktors, rokot tranšeju, kurā
tiks ievietotas caurules, ierīkojot vienotu ūdens un kanalizācijas sistēmu. Pilsētā strādā 5 šādas brigādes

pēc SIA „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” izstrādātā projekta, jo vēl arī
citās pilsētas ielās tiek veikts līdzīgs
darbs.
Staigādami pa bruģakmens klātajām ietvēm un smeldami dzidro
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pilsētas ūdeni, ļaudis ar labu vārdu pieminēs Varakļānu pašvaldības
izpilddirektoru Māri Justu, priekšsēdētāju Modru Vilkaušu un SIA
„DzKU” valdes locekli Ilmāru Basankovichu paaudžu paaudzēs.
Lai ziemā nesaltu, īsts saimnieks
jau agri domā par nākamo apkures
sezonu. Bagātīgas malkas kravas tiek
pievestas Varakļānu vidusskolai izkurinātās vietā.
Pils ielas 28b nama iemītnieki kurina paši, tāpēc saimnieciski un lietpratīgi izprot sausas malkas vērtību.
Jau agri pavasarī viņi iegādājas malku, to atbilstoši sazāģē un saskalda
un liek zem jumta, kur tā pa vasaru
izžūs un nesamirks.
Dažas malkas kravas tiek atvestas
arī SIA „DzKU” lielajai katlu mājai; ceram, ka šī tik nepieciešamā kurināmā
sagāde tiks veiksmīgi turpināta.
Laukumos, kur aug zāle, rosās
omulīgs traktors – zāles pļāvējs.
Vietās, kur nevar iebraukt, to veic ar
mazu rokām bīdāmo zāles smalcinātāju.
Katrs cilvēks dara pašu svarīgāko, ko maija mēnesis prasa. Daudzi
rosās savos piemājas dārziņos – rok,
ar, sēj, stāda. Izaugušais noderēs
azaida galdam ziemā.
Bērnudārza mazuļi, priecīgi čalodami, audzinātāju un auklīšu pavadībā un uzraudzībā iet ikdienas pastaigā pa rūpīgi izklātajiem pilsētas trotuāriem. Viņu svarīgākais uzdevums
– ātrāk augt lieliem, labiem, gudriem.
Ik vakaru pēc darba visu maija
mēnesi ticīgā tauta steidz uz Romas
katoļu baznīcu, kur priesteri Antons
Boldāns un Vladislavs Lapelis celebrē svēto Misi pateicībā Dievam par
visu un lūdzot Dieva palīdzību, svētī-

bu, žēlsirdību, garīgo un fizisko stiprinājumu un mierinājumu nākamajam
dzīves cēlienam ar Jaunavas Marijas
kā Dieva Mātes un Latvijas Māras ze-

Policijas informācija
01.04. Varakļānos, pa Pils ielu pils.
G. vadīja mopēdu alkohola reibumā,
pārbaudē tika konstatētas 1,67 promiles alkohola.
06.04. Varakļānos, Rīgas ielā nodega privātmāja.
06.04. Varakļānos, pa Preiļu ielu
pils. Č. vadīja a/m Audi alkohola reibumā, pārbaudē tika konstatētas 1,64
promiles alkohola.
07.04. Varakļānos, pa Pils ielu pils
S. vadīja a/m Nissan alkohola reibumā
un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, pārbaudē tika konstatētas 1,72
promiles alkohola.

12.04. Murmastienes pag., „Gulbjos” dega kūla 10 h platībā.
12.04. Varakļānos, Krustpils ielā
dega kūla.
15.04. Varakļānos, pa Rīgas ielu
pils. S., vadot motociklu Honda, iebrauca elektrības sadales skapī.
16.04. Varakļānu pag. Stirnienē
pie dzelzceļa sliedēm notikusi kūlas
degšana.
17.04. Varakļānos, pa Daugavpils
ielu pils. S. vadīja velosipēdu alkohola reibumā, pārbaudē tika konstatētas
2,39 promiles alkohola.
20.04. Varakļānos, Rīgas ielā 47
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mes Karalienes starpniecību.
Lai veicas visiem, kas strādā un
aug!
Teksts un foto – Rita Liuke

sniegta medicīniskā palīdzība pils. I.,
kuru fiziski aizskāris dēls.
20.04. Varakļānu pag. „Teičos” nodega dzīvojamā māja.
21.04. Varakļānos, Mehanizatoru
ielā 31 izsistas divas loga rūtis.
22.04. Varakļānos, Pils ielā 7D no
„Saules” veikala telpām pils. B. nozaga
divas alkohola pudeles.
22.04. Varakļānos, Pils ielā 7D no
ziedu veikala „Lilijas” pils. B. nozaga
puķi puķupodā.
23.04. Varakļānos, Pils ielā 7D no
„Saules” veikala telpām pils. P. nozaga
alkohola pudeli.
M. Lindāns
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Tiecoties uz gaismu
Maijs – jaukākais no pavasara mēnešiem, jo tajā papilnam izbaudām atdzimšanu dabā. Katra diena nes kādu
pārsteigumu; pirmās putnu dziesmas,
pirmie ziedi, kuri ir sevišķi mīļi, tie ar
nepacietību tiek gaidīti, ar sajūsmu saņemti, bet drīz pasaule piezied visās
varavīksnes krāsās. Pašreiz jau (10.V)
mūsu Murmastiene ievu un ķiršu baltuma pilna, pļavās mirdz pieneņu saulītes. Ļaudis, izmantojot labo laiku, rosās
savos darba lauciņos, sakopj apkārtējo
vidi, savus pagalmus, pārskata laukus.
Patīkami redzēt koptas māju apkārtnes
ar ziedošām puķu dobēm, ar labi apstrādātiem tīrumiem.
Sākas vasara, arī tūrisma sezona.
Katram zināms, ka ar „svešu aci” labāk viss redzams, – par patīkamajiem
iespaidiem daudzinās, bet par nesakoptību ies neslava. Tāpēc kārtējo reizi
gribu paslavēt pie Murmastienes krustcelēm dzīvojošo Zepu ģimeni. Kad viss
viņu pagalms ziedos „Jāņasētas”, Līvijai
skats sniedzas tālāk, pāri lielceļam, uz
rītu pusi, kur maija vakaros notiek lūgšanu dziedājumi. Šopavasar viņa realizēja
jaunu ieceri – pie Lūgšanu namiņa Murmastienē atjaunoja kāpnītes un blakus
esošās puķu dobes. Tur tagad skatu
priecē daudzkrāsaini atraitnīšu ziedi. Ar
dēļiem un krāsu esot palīdzējusi pensionētā skolotāja Tāle Greine. Arī puķes
izvēlējusies un atvedusi no Madonas.
Paldies Tālei par šo labo soli. Līvija ar
mazmeitu Deiviju jau trešo gadu rūpējas
par sakoptību namiņā. Pirmsmaija laiks
ir bijis sevišķi darbietilpīgs. Krāsošana
(kāpnes, altāra daļas), arī nosēdušos
smago durvju divreizēja izcelšana un
atpakaļ ielikšana! Kaut arī ar nejauša
garāmgājēja palīdzību, tomēr kārtējais
apliecinājums sievietes varēšanai, neatlaidībai un uzņēmībai. Saulainajās dienās puķītes mīl labi padzerties, sevišķi
tās, kas ārpusē, un tad nu tas labākais
ūdens jāstiepj no „Jāņasētas”, tepat –
pāri lielceļam. Līvija rūpējas arī par vecās dziedātāju saimes saturēšanu un
jaunu dziedātāju iesaistīšanu. Visi tiek
mudināti uz maija dziedājumu apmeklēšanu. Stimula pēc, viņa ir izveidojusi
reģistrācijas lapu, lai būtu pārskats. Tas
vēsturei.
Murmastienes lūgšanu namiņā
kopš 1994. gada (uzcelts 1993.) maija
mēnešos pulcējas ticīgo saime, kura
vēlas šo skaisto tradīciju saglabāt. Kopējās lūgšanās smeļam ticības spēku,
mierinājumu un ikdienas gaitās ejam
apskaidrotāki. Tuvojoties maijam bija

Lūgšanu namiņa altāris.
raizes, vai būs dziedātāji, jo diemžēl,
mūsu vadošās balsis (Regīna, Lonija)
veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt lūgšanu namiņu. Vadošais soprāns
– Veronika Veipa tagad dzīvo Barkavā,
bet 1. maijā, kopā ar citām novadniecēm atbrauca uzsākt lūgšanu mēnesi
Murmastienes krucifiksa namiņā. Tā jau
ir tradīcija. Jaunā Murmastienes pamatskolas skolotāja Ilze Zepa šogad visus
iepriecināja, dziedot ģitāras pavadījumā.
Rādās cerīgi, jo pirmajā vakarā bija 24
dziedātāji, bet arī caurmērā 10 un vairāk
dievlūdzēju sanāk citos vakaros. Mazā
„baznīciņa” maija mēnesī atvērta visiem
no apm.10-iem līdz 19-iem, kad beidzas
stundu ilgais dziedājums. Te var iegriezties dienas vidū, atpūsties, aprunāties
ar Svēto ģimeni, saviem sargeņģeļiem,

meditējot uzkrāt iekšēju mieru un atkal
doties tālāk ikdienas gaitās.
„Patlaban daudzi, neatkarīgi no
profesijas, dzīvesvietas un konfesijas,
jūt, ka jaunais Lielo pārmaiņu laiks ietekmē arvien spēcīgāk. Zemes Māte
atver savu sirdi, Debesu Tēvs vēro, bet
eņģeļi smaida un nāk tuvāk ļaudīm. ”/
Taka, 2011.XII/ Tautas spēks ir domās
un lūgšanās.
Lai mums visiem domas ir gaišas,
un lūgšanas nāk no sirds! Ar pateicību
Līvijai par lielo darbu, pagasta strādniekiem par namiņa apkārtnes sakopšanu,
paldies visiem, kuri rūpējas par mūsu
dzīves telpas – apkārtnes sakoptību. Lai
Dievs palīdz!
Valērija Murmastienē,
foto – Valērija Solzemniece
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...kur
basāmVarakļānos!
kājām...
Lai skan

No 18. aprīļa līdz 18. maijam Varakļānu
Novada muzejā skatāma plaši pazīstamā
kinorežisora Jāņa Streiča pasteļu izstāde
„...kur basām kājām”. Izstādes atklāšanas
dienā varakļāniešus ar savu klātbūtni priecēja mākslinieks, kinorežisors, scenārists,
aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists,
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
Jānis Streičs ar savu domubiedru, draugu
Bērtuli Piziču – aktieri, bijušo Dailes teātra
direktoru, kurš ir dzimis Varakļānu pagasta Pikņu – Broku sādžā.
Jānis Streičs – dzimis 1936. gada
26. septembrī Preiļu pagasta Anspokos.
Pamatizglītību ieguvis Rušonas pagasta
Gailīšu pamatskolā, absolvējis Rēzeknes
pedagoģisko skolu (1955.), strādājis par
skolotāju un darbojies amatierteātrī –
1962. g. Rēzeknes Tautas teātrī iestudēja Gunāra Priedes lugu „Jaunākā brāļa
vasara”. Pēc dienesta devies uz Rīgu un
1959. gada vēlā rudenī, jau pēc eksāmeniem, uzņemts Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes režijas nodaļā.
Jau bērnībā un jaunībā J.Streičs
vēlējies kļūt par mākslinieku. Rēzeknes
pedagoģiskās skolas zīmēšanas priekšmeta metodikas pasniedzējs Jakovs
Beketovs viņam atklājis pirmos aroda
noslēpumus un mudinājis mācīties tālāk,
bet aizraušanās ar teātri guva virsroku
un aizveda mākslinieku uz kino, kur viņa
ieguldījums ir nenovērtējams. J. Streiča
„pūra lādē” glabājas vairāk kā 20 filmu,
kas priecē visu paaudžu skatītājus –
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, „Cilvēka
bērns”, „Likteņdzirnas”, „Rūdolfa mantojums” u.c. Kā pastāstīja J. Streiča kungs,
šobrīd viņš ir pievērsies rakstīšanai un
top atmiņu stāstījums par filmas „Cilvēka
bērns” tapšanas gaitu, norisi un piedzīvojumiem.
Šajā pavasara gaidīšanas laikā izstādes darbi ienes sauli, jo atmiņas par vietām, kur pagājusi mākslinieka bērnība un
skolas gadi – mājas, kaimiņu sēta, skola,
ceļš... – atainotas ar dziļu un patiesu sirdsmīlestību. Mākslinieka gleznas ir tapušas
pēc atmiņas, tāda izskatījās dzimtā puse
– kur basām kājām staigāts daudz. Kavējoties atmiņās, J. Streičs stāsta: „Daudzu
māju, ceļu vairs nav, bet manā bērnībā
Latvija bija daudz skaistāka, tagad mums
tāda viņa jārada pašiem”.
Varakļānu novada muzejs ir pateicīgs Streiča kungam par iespēju skatīt
un baudīt viņa daiļradi Varakļānos.

Rakstu sagatavoja Inga Vilkauša,
foto – I. Vilkauša

18. aprīlī Varakļānu novada muzejā
notika izcilā kinorežisora Jāņa Streiča
pasteļu izstādes „…kur basām kājām”
atklāšana, uz kuru bija ieradies arī pats
gleznu autors kopā ar savu draugu un
aktieri Bērtuli Piziču. Uz tikšanos ar
mākslinieku bija sapulcējušies gan lieli,
gan mazi – bērni no mākslas skolas, senioru deju grupa „Vēlziedes“, Varakļānu
kultūras nama folkloras kopa un citi Varakļānu novada iedzīvotāji. Pasākuma
atklāšanā režisoru sveica Varakļānu novada muzeja vadītāja Terese Korsaka,
kā arī Varakļānu novada domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša. J.Streičs prezentēja savus darbus, stāstot par tiem
latgaliski. Darbi tapuši no atmiņām par
vietām Latgalē, kur režisors pavadījis
bērnību.
Muzejā apskatāmi darbi pasteļu

tehnikā, kā arī skices, taču mākslinieks
pastāstīja, ka viņam ir darbi arī citās
tehnikās. Streiča ainavas ir spilgtas, krāsainas un ekspresīvas. Tajos redzama
režisora mīlestība uz dabu un Latviju.
Režisors aicināja visus klātesošos „darīt
savu Latviju skaistu!”, lai arī nākošajām
paaudzēm būtu iespēja redzēt kaut daļu
no tā, kas mums pašlaik pieder.
Tikšanās notika pozitīvā gaisotnē
ar dejām un dziesmām. Streičs nekautrējās dziedāt līdzi folkloras kopas
izpildītajām dziesmām, kā arī tikšanās
noslēgumā visi atnākušie vienojās kopīgā – Jāņa Streiča mīļākajā dziesmā „Vālodzīte”. Pēc tam jaunās aktrises, kuras
bija ieradušās kopā ar mākslas skolas
skolotāju, tika pie režisora autogrāfiem
un laba vēlējumiem
Māra Uzuliņa
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Pārdomas par paveikto, sapņi par tālāko!
VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMA
DARBĪBA
Mākslinieciskā darbība
Pavasaris ir atskaites punkts, kad
izvērtējam paveikto pašdarbības sezonā 2011/2012. Pašdarbības kolektīvi ir
veiksmīgi piedalījušies skatēs:
− Senioru deju kolektīvs „Varavīksne” skatē ieguva 46,11 punktus
(augstākā pakāpe), vadītāja Marija Madžule,
− Vidējās paaudzes deju kolektīvs skatē ieguva 45,78 punktus (augstākā pakāpe), vadītāja Marija Madžule,
− Sieviešu koris „Dzelvērte” skatē ieguva 41,78 punktus (pirmā pakāpe),
vadītāja un kordiriģente Ārija Tumane,
koncertmeistare Agnija Strūberga,
− Senioru sieviešu vokālais ansamblis „Sidrablāses” skatē ieguva
39,33 punktus (otrā pakāpe), vadītāja
un koncertmeistare Agnija Strūberga.
Līnijdeju grupa „Četras debesspuses” aprīlī piedalījās līnijdeju olimpiādē
Rīgā. Vērtēšana notika pa vecuma grupām. Iegūti kausi un medaļas. Kolektīva
vadītāja Anita Sārne.
Senioru deju grupa “Vēlziedes un
pīlādži” maijā piedalīsies senioru kopkoncertā Rīgas Latviešu biedrības Zelta
zālē. Vadītāja Valentīna Briška.
Šinī sezonā darbu ir uzsākusi folkloras kopa – veiksmīgi kuplinot kultūras
nama un novada kultūras pasākumus,
vadītāja Kristīne Strode.
Vīru vokālais ansamblis piedalījās
Aizkrauklē rīkotajā vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā, vadītāja Agnija
Strūberga.
Amatierteātris iestudē jaunas izrādes, rīko teātra svētkus Varakļānos un
viesojas pie sadraudzības kolektīviem,
šinī sezonā Pļaviņās. Amatierteātra vadītāja Ruta Laizāne.

Bērnu tautas deju kolektīvs ir viens
no lielākajiem – dalībnieku skaita ziņā.
Parādoties mazajiem dejotājiem uz skatuves, visu acīs iemirdzas prieks, par to
paldies deju kolektīva vadītājai Marijai
Madžulei.
Visu paveikto pašdarbības jomā vēl
neuzskaitīju, sezona ir bijusi aktīva un
interesanta.
Pašdarbības kolektīvi gatavojas
vasaras koncertiem Varakļānos un plānotajiem pasākumiem Latvijā. Pašdarbības kolektīvu darbs turpinās visu vasaru, ar mazu atelpas mirkli pirms jaunās
sezonas sākuma.
Lai radošums mājo pašdarbības
kolektīvos!
Vieskoncerti un izklaides pasākumi
Pasākumu apmeklētāji ir tie īstākie
kultūras nama atbalstītāji.
Piepildīta zāle uz izrādi (piemēram,
„Kailie brieži” vieš cerības, ka var meklēt
vēl kādu koncertprogrammu vai izrādi,
kuru aicināt uz Varakļāniem. Pēc ne tik
ļoti apmeklēta koncerta („Rokasspiediena attālumā ...”), ir jāatsaka sarunātais
vasaras koncerts „Pasaule, pasaulīt!”.
Jo, slēdzot līgumu par sadarbību, ir atrunāta minimālā summa, kura ir jāsavāc,
pārdodot biļetes uz pasākumu. Tālāk ir
divi varianti: vai nu piemaksājam no
kultūras nama budžeta un pasākums
notiek, vai arī atceļam pasākumu un biļetes atdodam skatītājiem. Negribas jau
visu naudu notērēt koncertu vai izrāžu
līdzfinansējumam, tāpēc to vieskoncertu ir tik, cik ir. Estrādes atklāšanas pasākumam sākām sarunas ar grupu „Otra
puse”, līdzfinansējumu no kultūras
nama nevarējām solīt, pasākums nenotiks. Ir arī patīkams notikums – estrādē
notiks žoga maiņa. Drīzumā tiks uzsākti
remontdarbi.

Mēs esam dziesmas
...esam vārdi.
Mēs esam nošu līnijas.
Un, kad mēs dziedam, tad zeme griežas,
Kad klusējam, tad apstājas.
(G. Račs)
Agrā 21. aprīļa rītā, kad debess vāks
šķita kā izslaucīta zila bļoda, spožas
saules apmirdzēta, dabā jūtams pirmais
vārais zaļums un pasaule likās kā tikko
radīta, mēs, senioru vokālais ansamblis
„Sidrablāses” kopā ar vadītāju Agniju
Strūbergu braucam uz vokālo ansambļu
skati Stabulnieku kultūras namā.
Tur – aizvadītās darba sezonas vēr-

tējums. Cik slīpētas frāzes, spodrinātas
nošu līnijas. Cik dienas un stundas vadītas mēģinājumos. Lai ar dziesmu spētu
kaut ko pateikt par dzīvi, ilgām sāpēm,
mīlestību, ilūzijām, par pašu mūžu. Gluži
kā mazas tērcītes no dažādiem novadiem saplūda dziesmotā upē vairāki ansambļi. Mūsu grupā – 6.
Sniegumu vērtēja žūrija: Mārīte Puriņa – Latvijas vokālo ansambļu asociācijas priekšsēdētāja, Antra Dreģe – žūrijas
priekšsēdētāja, Valsts radio kora dalībniece, Tērijs Millens – Domkora skolas
pasniedzējs, diriģents.

Viens no lielākajiem vasaras pasākumiem estrādē – 11. augustā (kapusvētku dienā) vakara pasākums sāksies
ar „LABVĒLĪGĀ TIPA” uzstāšanos. Turpmākā vakara programma vēl tiek plānota.
Ar ballēm ir tāpat kā ar koncertiem
un izrādēm, ar muzikantiem slēdzam līgumu par minimālo summu, lai notiktu
pasākums.
Diskotēkas rīkotāji cenšas cik var,
lai piesaistītu publiku, viņi nopelna tik,
cik ierodas apmeklētāju, reizēm tas viss
ir pa nullēm!
Pašdarbības kolektīvu vadītājiem,
plānojot savus izbraukuma pasākumus,
lūdzam vienoties par vieskolektīvu koncertiem pie mums, tie ir tādi apmaiņas
braucieni! Šādā veidā ieguvēji ir gan kolektīva dalībnieki, viesojoties citos kultūras namos, gan varakļānieši – viņi Varakļānu KN koncertos redz arī citu novadu
pašdarbnieku uzstāšanos.
Laiki mainās!
Tas, kas bija aktuāls vakar, šodien
vairs neliekas tik svarīgs. Meklējam
jaunas idejas pasākumu rīkošanai – lai
JUMS, mīļie kultūras nama apmeklētāji,
būtu interesanti atnākt uz kultūras namu
un iekrāsot savu dzīvi krāsaināku. Meklēsim krāsas kopīgi!
Ja vēlaties saņemt informāciju par
pasākumiem Varakļānu kultūras namā
– atsūtiet savu e-pasta adresi, uz kuru
nosūtīt informāciju par pasākumiem.
Rakstiet:
varaklanukn@inbox.lv vai
ruta.laizaane@inbox.lv.
Rakstiet, ja Jums ir kādi konkrēti
priekšlikumi vai vēlmes par pasākumiem Varakļānu KN.
Ruta Laizāne,
Varakļānu KN direktore

Katram kolektīvam bija jāizpilda trīs
dziesmas. Viena no tām – bez pavadījuma. Mūsu kārtas numurs – priekšpēdējais. Emocionālā gaisotnē centāmies
katru dziesmu zīmēt kā nelielu akvareli.
Skates noslēgumā neizpalika arī nervozais rezultātu gaidīšanas brīdis.
Mūsu sniegumam visaugstākais
vērtējums – 39,99 punkti. Pirmā vieta!
Mums prieks un gandarījums.
Vērtējot kopumā republikā 21 ansambļa konkurencē esam sestās. Un
esam uzaicinātas piedalīties finālā.
Sidrablāse Nora

„VARAKĻÕNĪTS” 2012. gada maijs

13

Dīvkolpojumu korteiba
2012. goda maija mēnesī
Maija mēneša dorbdīnos sv. Mise.
Nu reita 7.15 un vokorā plkst. 19.00
un Maija kolpošona. Svātdīnos Maija
kolpošona – Vesperu vītā
17.05. – caturtdīna – Kunga J. Kristus debesskopšonas svātki
sv. Mises plkst. 12.00 un 19.00
Rūžukrūni dzīdos: B – Nagļu, Puntužu un Jurašinku s. t.
18.05. – pīktdīna – Novennas Svāto
Gora gūdam sokums
20.05. – III MĒNEŠA UN LIELDĪNU
VII SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00 –
Kristaceļš
Ružukrūni dzīdos: Varakļānu pilsātas
ticeigī
27.05. – Vosorassvātki. Dīva Svāto
Gora atnokšonas svātki
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00
Noc, Svātais Gors – pyrms lelos sv.
Mises – piļneigas atlaidas
Rūžukrūni dzīdos: Bokonu, Ožinīku
un Grīužinīku s. t.
STIRNIENES MUIŽĀ

30. jūnijā

Stirnienes pamatskolai
145+1!

Mīļi aicinām visus bijušos pedagogus,
darbiniekus un absolventus
uz Jubilejas pasākumiem!
10.00 – Izstādes atvēršana
12.00 – Dievkalpojums par skolu
Stirnienes baznīcā
17.00 – Pūtēju priekšnesumi parkā
pie strūklakas
18.00 – Moto-velo triāla
paraugdemonstrējumi parkā
19.00 – Svinīgais pasākums
tautasnamā, vada Valters Krauze
22.00 – Balle ar grupu „Marčello”
* visu dienu būs iespēja iepazīties ar
skolas telpām, aplūkot parku un paēst
garšīgas pusdienas skolas ēdnīcā;
* darbosies foršā bērnu rotaļu istaba,
kur pasākuma laikā pieskatīs mazuļus;
* vakarā darbosies bufete.
www.varaklani.lv/stirnienespsk
Lūgums pieteikties pa tālruni
29623297 vai stirnieneskola@inbox.lv
Dalības maksa Ls 2,-. Līdzi jāņem groziņš

26. maijā
plkst.
19.00

Foto – Kristīne Strode,
Artis Sīmanis, Kristīne Ademaite, Ieva Parša.

Stirnienes baznīcā
Vasarsvētku sestdienā

un ērģelēm ar Tomasa, Dominikas, Elegija un Andreja Selicku dzeju, latgaliski,
8 daļās),

Ieva Parša – balss
Artis Sīmanis – saksofons
Kristīne Adamaite – ērģeles

Johans Sebastiāns Bahs –
korāļprelūdijas

Programmā:
Ēriks Ešenvalds – „Laudate Dominum” saksofonam un ērģelēm,
Pēteris Vasks – „Vakara mūzika” saksofonam un ērģelēm,
Andrejs Selickis – „Cerības cereņš”
(cikls mecosoprānam, alta saksofonam

Mūsu programmas stāsts ir par cilvēku,
kurš meklē Dievu, – pasaulē, cilvēkos,
baznīcā, dabā, pats sevī. Mūžsenais
jautājums aizvien no jauna piedzimst arī
mūslaiku skaņražu sirdīs. Koncentrēti to
izsaka Andreja Selicka cikla vadmotīvs:
„Nūveitis, aplauzts – Debesīs myužīgi
zīd cerības cereņš”.

Pats komponists par šo darbu saka:
Radīt mūziku ar vecātēva, vecāsmātes, ar ļoti agri mirušā tēva dzeju, pārdzīvot
viņu dzīves vēl dziļāk, nekā to ļauj pat tik tuva radniecība, ļaut sen mirušajiem it kā
turpināt, it kā no jauna just, dzīvot... atkal šeit, šajā sirdī – bija brīžiem gandrīz vai
neizturami grūti, pat baisi, taču neaizmirstami – cik neaizmirstama ir īsta atklāsme,
pilnīga laime.
Drosmi sākt sacerēt deva trīsrinde (latgaļu, kristiešu haika!), kuru veltīju meitiņai Siringai (tulk. – ceriņš) viņas dzimšanas gadadienā, viņas tēls. Jaunās dzīvības
ienākšana mūsu dzimtā noteica arī mūzikas „toņkārtu” – koši gaišu, līdz ekstāzei
himnisku, dzīvi apliecinošu. Tomēr, neskatoties uz sākotnējās ieceres mērķtiecīgu
realizāciju, pēkšņi un ne bez šausmām aptveru, ka Ceriņa mūzika tikpat lielā mērā ir
arī... „rekviēms”, raudu dziesma maniem dārgajiem, mīļajiem mirušajiem! Protams,
es jūtu un apzinos, ka nāves stunda ir īstenās dzimšanas brīdis, taču līdz šim pat
nebiju cerējis, ka vienas un tās pašas skaņas, vismaz nekanoniskajā mūzikā, spēj
paust raudu un gaviļu, dzīves un nāves – šo vismaz relatīvo pretmetu – dzīvudarošo
vienību, mistisko veselumu!
Cikla atslēgas vārdu loks: DIEVS, Dzīvība, ģimene, dzimta, dzimtene, Debesu
dzimtene, cerība uz brīnumu – Dzīvību Debesu dzimtenē, ... ceriņš – kā šīs cerības
simbols un tēls.

Stērnīnes draudzes
kopusvātki
Teilānu kopūs
9. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Kapinīku kopūs
16. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
21. jūlijā plkst. 12.00
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Informācija lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem
Degvielas uzpildes staciju tīkls
„LATVIJAS NAFTA” piedāvā iegādāties
bezakcīzes degvielu lauksaimniekiem.
Atlaides degvielai tiek piemērotas
atbilstoši LAD piešķirtam apjomam,
proporcionāli izņemtajam apjomam
degvielas uzpildes staciju tīklā „LATVIJAS NAFTA”. Papildus informācija par
atlaidēm – www.lnafta.lv
T. 67226475; 26444427
e-pasts: aigars.volskis&ewt.lv
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Mēs katrs piederam savai skolai – Varakļānu
vidusskolai
Kad es sāku iet skolā, es atveru
grāmatu, es mācos vārdus, es lidoju
pāri burtiem. Kad es sāku iet skolā, es
sāku mācīties gramatiku dzīvei.
Kas ir gramatika?
Lietu kārtība, miers un harmonija.
Mācība, kā atrast vietu, kur jāapstājas,
jāieliek punkts, vietu, kur jāliek daudzpunkte un jāatstāj tā pusratā, vietu izsaukuma zīmei un jautājumiem, prasme izrunāt pareizi un uzrakstīt
sevi. Skola māca saukt lietas
īstajos vārdos – lietvārdos!
Vārds „skola” būtu jāraksta ar lielo burtu kā īpašvārds.
Kāpēc?
Tāpēc, ka skola rada personības, rada mūs. Man skola
ir kā intriģējoša nodaļa grāmatā. Tāpat arī es esmu ierakstīts
skolas lielajā stāstu krājumā. Arī šī
diena tur ierakstās, un pēc gadiem varbūt mēs leposimies, ka tieši mēs esam
šeit bijuši. Galvenais ir rakstīt sevi no
sirds.
Bet kā iesākt rakstīt jaunu stāstu
par sevi?
Kā spert pirmo soli pa skolas durvīm, uzticēties skolotājiem, aprast ar otrajām mājām, ieaugt stabili zināšanās,
lai pēc tam varētu uzplaukt pasaulei?
Un kā uzrakstīt gramatiski pareizi?
Tā, lai viss būtu savās vietās – komati
tur, kur tiem jābūt, jautājuma teikumiem
sekotu atbildes, lai reizi pa reizei varētu atļauties izkliegt pasaulei izsaukuma
teikumus, lai nebūtu garlaicīgi pašam
pēc tam lasīt, lai gadu laikā nāktu klāt
jaunvārdi un darbības vārdi, lai notiktu.
Darbības vārds. Vārds un tad nāk
darbība: Uzmanību, gatavību, starts!
Jā, jā! Zemais starts uz emociju un
vārdu vētru, ceļš uz uzvarām, izsaukuma zīmēm. Soļos – marš!
Sportā nav vienlīdzīgu teikuma
locekļu, mēs ejam uz mērķi pēc uzvarām, kausiem un rezultātiem.
Un mums sanāk, ja darām, ja atsperamies un neatmetam ar roku, ja
neliekam daudzpunkti, ja neieliekam
punktu pirms teikums ir beidzies.
Mēs katrs esam kā teikums skolas
lielajā grāmatā.
Kāds teikums esi tu?
Man šķiet, ka salikts sakārtots. Es
vismaz gribētu.

Kāpēc?
Jo salikts sakārtots teikums veidojas, kad viss ir savās vietās, kad cilvēks
spēj darīt visu, saplānot un paveikt lielās lietas – mācīties, darboties sabiedriskajās aktivitātēs, attīstīt sevi, parādīt,
ko viņš prot.
Jā, jā - tikai pieturzīmes reizēm
spēj noturēt viņu rāmjos, piebremzēt
skrējienu caur olimpiādēm, sacensībām, literāriem, vizuālās mākslas, eko
un citiem konkursiem, deju kolektīvu
un koru skatēm, projektiem, apmācībām un citiem pasākumiem.
Skrējiens ar izsaukuma zīmi, kura
laikā mūsu vārdam tiek pievienots priedēklis – kā atgādinājums par to, kas
esam.
Lai pareizi saliktu komatus, vajag
prast mācīties.
Atšķirt lappusi, izlasīt, iemācīties,
saprast, šķirt nākošo, izlasīt, iemācīties,
saprast, tad nākošo... Līdz...
Nē, tā grāmata nekad nebeidzas.
To nevar izlasīt no vāka līdz vākam,
tāpat kā to stāstu par skolu nevar uzrakstīt līdz galam. Spēja mācīties, nevis
savrupināt vai iestarpināt, ir jāattīsta,
jāieaudzina sevī, jāieliek tur kā izteicējs
uzreiz pēc sevis, pēc teikuma priekšmeta, lai izveidotos tas kodols, tas teikuma virslocekļu pāris, kas mūs veido
par dinamiskiem, precīziem un sais-

tošiem teikumiem, kas mūs ieraksta
starp pasaulēm.
Skolas grāmatā par katru no mums
ir rindkopa – vienam garāka, otram
mazliet koncentrētāka, bet mēs visi tur
ierakstāmies, arī mūsu mammas un
tēti, vecmammas un vectētiņi, kuri šeit
mācījušies.
Tā ir mūžīga biogrāfiska dienasgrāmata. Mēs katrs piederam
savai skolai, tā mūsos ir ieaugusi kā sakne vārdam.
Pat tad, kad mēs vairs
nenāksim uz šejieni ik
dienu, mūsu teikumi tik
un tā sāksies ar to, ko
skola mums ir devusi un
ko mēs paši te esam paveikuši.
Tradicionālajā vakarā par
skolas godu skolas Goda grāmatā tika ierakstītas izcilākās skolnieces:
Ieva Garanča – par teicamām un
izcilām sekmēm, aktīvu līdzdalību skolas sabiedriskajā dzīvē un izciliem panākumiem literārajos konkursos valstī.
Klinta Gritāne – par teicamām
un izcilām sekmēm, aktīvu līdzdalību
skolas sabiedriskajā dzīvē un izciliem
panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs.
Māra Uzuliņa – par labām un teicamām sekmēm, aktīvu līdzdalību
skolas sabiedriskajā dzīvē un izciliem
panākumiem radošajos konkursos un
olimpiādēs.
Atzinības rakstus par labām un
teicamām sekmēm mācībās saņēma:
Roberta Šminiņa, Laura Slūka (3.kl.),
Lauris Putniņš, Kristers Juška, Ralfs
Kokars, Jēkabs Lauris Leišs, Raivis Ragausis, Agnese Strode, Vitālijs Šostaks,
Inita Upīte (5.kl.), Juris Erels, Sintija
Ikauniece, Ralfs Skutelis, Ivo Pizičs,
Santa Tropa, Ilga Stafecka (6.kl.), Laura
Prusakova, Inuta Nagle, Rihards Caune (7.kl.), Signe Viška, Sintija Kukaine,
Kristiāna Krūmiņa, Kaspars Eiduks, Artis Ikaunieks, Liene Marinska, Sannija
Zvaigzne Tavare, Sanda Ozoliņa (8.kl.),
Amanda Vingre, Maruta Stafecka (9.a
kl.), Matīss Broks, Sintija Juška (9.b kl.),
Daiga Sondore, Annija Strode, Marija
Zepa, Zane Zalužinska (10.kl.), Linda
Vanaga, Elīna Strode (11.a kl.), Loreta
Šķēle (11.b kl.), Zane Grudule, Māra
Uzuliņa (12.a kl.), Sindija Erele, Agate
Strode, Marija Zepa, Kristiāna Inķēna,
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Sigita Tropa, Juris Broks, Arta Mozule
(12.b kl.).
Par labām un teicamām sekmēm
mācībās un sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs atzinības rakstus saņēma: Kaspars Eiduks, Liene
Marinska, Laura Piļpuka (8.kl.), Annija
Strode, Daiga Sondore (10.kl.), Māra
Uzuliņa (12.a kl.), Viesturs Vanags
(12.b kl.).
Par piedalīšanos dažādās ārpusskolas aktivitātēs tika apbalvoti: Melānija Paula Upmale, Alvis Gruduls, Vitālijs
Šostaks, Inita Upīte, Kintija Kupča, Līga
Vecstaudža, Kaspars Eiduks, Līva Leitāne-Šķēle, Renāte Uzuliņa, Amanda
Vingre, Džeina Halturina, Maruta Stafecka, Beāte Nagle, Simona Benislavska, Viktorija Laura, Sintija Juška, Renāte Cakule, Annija Strode, Daiga Sondore, Zane Zalužinska, Marija Zepa, Līga
Stafecka, Baiba Greisle, Madara Mozga, Māra Tumane, Deivija Zepa, Linda
Vanaga, Sigita Tropa, Kristiāna Inķēna,
Agnese Poļaka, lauris Ikaunieks, Armands Vilcāns, Viesturs Vanags, Juris
Broks, Artūrs Kazāks, Rolands Pastars,
Sanita Strode, Katrīna Spridzāne, Ieva
Garanča.
Panākumus sportā kaldinājuši:
Jānis Kančs, Reinis Zeps, Rolands
Drozds, Rihards Pastars, Artis Kančs,
Gunita Upīte, Ilmārs Racins, Inita Upīte, Lauris Putniņš, Aleksejs Groznovs,
Rihards Melnis, Jēkabs Leišs, Ralfs Kokars, Rihards Juška, Ralfs Skutelis, Juris Erels, Jānis Strods, Daniels Pūrīts,
Kaspars Ančevs, Mārtiņš Vīčs, Armīns
Broks, Sigita Upīte, Rihards Latkovskis,
Artis Ikaunieks, Robrts Seržans, Lauris
Vilcāns, Pauls Mesters, Arnis Latkovskis, Matīss Broks, Edijs Selickis, Arvis
Senkāns, Elvis Dreiškins, Armands
Vilcāns, Edgars Erels, Lelde Svilāne,
Inese Tropa, Madara Pastare, Daniels
Garančs, Lauris Ikaunieks, Juris Broks,
Artūrs Kazāks, Sindija Erele, Marija
Zepa, Klinta Gritāne, Sigita Tropa.
Atzinības rakstus saņēma skolotājas:
Margarita Selicka – par veiksmīgu
skolēnu mācību uzņēmumu darba popularizēšanu un piedalīšanos starptautiskos pasākumos;
Aija Caune – par skolēnu radošās
darbības aktivizēšanu un panākumiem
literārajos konkursos un olimpiādēs;
Līga Mālniece – par veiksmīgu audzināšanas darbu, motivējot skolēnus
piedalīties daudzveidīgos izziņas un
jaunrades pasākumos.
Foto – Aina Kazāka

Fotomirkļi no koncerta vakarā
„Par skolas godu”.
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ZZ čempionāts
Mēs, Varakļānu vidusskolas 5. klases skolēni un skolotāja Līga Mālniece,
piedalījāmies ZZ čempionātā.
Ar smieklīgo un amizanto video
mēs iekļuvām pusfinālā. Video tēma
bija atbalstīt olimpiešus. Mūsu olimpietis bija šķēpmetējs Zigismunds Sirmais.
Video iesākām ar iepazīstināšanu. Turpinājumā mēs rokās turējām spilgti
dzeltenus balonus, kas veidoja vārdu
ZIGISMUNDS SIRMAIS. Visi kopā norunājām, lūk, šādu dzejoli:
Viņš jaunus rekordus Latvijai
devis,
Un savu šķēpu tālu debesīs metis.
Negaidītus uzvaras laurus
uz augšu viņš cels.
Slavu un godu Latvijai vels!
Paldies latviešu valodas skolotājai
Aijai Caunei.
25. aprīlī mēs devāmies uz Jē-

kabpili, kur norisinājās ZZ čempionāta
pusfināls. Mums bija jāpiedalās šādās
disciplīnās: Lielā stafete, Everesta
balanss, Burtu juceklis, Nestabilā
bumba, Olimpiešu stafete, Labirints,
AXAs piedzīvojums, Nike, Radio 101
un Noslēguma stafete.
Tā diena bija neaizmirstama un

piedzīvojumu pilna. Tomēr mēs ieguvām Simpātiju balvu no „Gutta” un arī
citas balvas.
Piedalieties „Zelta Zivtiņas” čempionātā, jo tā ir lieliska iespēja uzlabot
savstarpējās attiecības klasē!
Inita Upīte, 5.klase,
foto – L. Mālniece

Stirniene Latvijai un pasaulei
Turpinot ielūkoties Stirnienes skolu
garajā un raibajā dienu un gadu gājumā,
vēlreiz jāuzsver, ka Stirnienes pamatskola ir devusi spēcīgu impulsu apkaimes
attīstībai un, savukārt, no apkaimes saņēmusi spēcīgas personības viņu izaugsmei. Droši var teikt, ka daudzi no Stirnienes puses ļaudīm ir piedalījušies gan
vienotas Latvijas un latgaliski nacionālās
apziņas veidošanā, gan tieši vai netieši
ar savu darbu un idejām bijuši līdzdalībnieki tautas vēsturē un attīstībā, dažiem
liktenis bija lēmis nest Stirnienes vārdu
tālāk pasaulē. Taču ne mazāks gods un
atbildība kopīgajos likteņos ir ikkatram
čaklajam darbarūķim un it kā mazāk zināmajam cilvēkam, kurš ar sirds mīlestību un darba tikumu veicis savus ikdienas
pienākumus.
Garīdznieks dekāns Jānis Višņevskis (1861–1914) – viens no redzamākajiem Latgales kultūras atmodas darbiniekiem ne tikai Latgalē, bet arī Rīgā
un Pēterpilī. Redaktori un pirmo latviešu
laikrakstu izdevēji Rīgā viņu pazinuši arī
kā dzejnieku un atmodas laikmeta rakstnieku.1 Pēc Stirnienes baznīckunga Jāzepa Visocka, kurš aktīvi piedalījās skolas
mācību darbā, ieteikuma, Jānis Višņevskis 11 gadu vecumā sāka apmeklēt
Stirnienes pagastskolu, mācījies no
1872.–1875. gadam un bijis ļoti centīgs –
beidzis skolu kā labākais skolēns. Tālāk
mācījies Rēzeknē, pēc tam bijis viens no
pirmajiem latviešiem, kas turpināja mācības Daugavpils reālskolā. Pēterburgā
apguvis garīdzniecību, mācījies kopā ar

A. Platpieri un F. Trasunu. Lielākais un
pils Tehnoloģiskajā institūtā, kur kopā ar
svarīgākais Jāņa Višņevska panākums
citiem latgaliešiem dedzīgi aizstāvējis latir latviešu valodas privātstundu ieviešaviskumu. Latgaliešu nacionālās atmodas
na Pēterpils Garīgajā seminārā. Jānis
darbinieku vidū viņu ievedis tieši dekāns
Višņevskis un Francis Trasuns divreiz neJānis Višņevskis. Strādājis Rīgas – Orlas
dēļā lasīja lekcijas apmēram divdesmit
dzelzceļa dienestā. Lai arī darba vieta atpoļu un lietuviešu izcelsmes semināra
radās tālu no Latgales, viņš nekad neatdalībniekiem, kuri savu nākotni redzēteicis palīdzību. Kad 1915. gadā pie viņa
ja saistītu ar Latvijas teritorijā esošajām
vērsās Atašienes baznīckungs Antons
draudzēm. Brīvdienās kopā ar A. PlatpiePlešinass ar lūgumu palīdzēt Atašienes
ri un F. Trasunu ceļojis pa Latgali, uzturēbaznīcas būvēšanā, Jezups Grandāns
jies tēva mājās Atašienē, pie viņa dzīvojis
izrādīja vislielāko atsaucību.
arī F. Trasuns. Bijis ļoti labestīgs, dievtiVirsnieks Jezups Višņevskis (1875
cīgs cilvēks, kas vienmēr rūpējies par lat–1911) dzimis Atašienes pagastā, turīgaliešu pašlepnumu, taugu lauku māju saimnieku
tas tradīciju turpināšanu.2
Elizabetes un Augusta
Tautā ļoti mīlēts un cienīts
Višņevsku ģimenē. Tēvs
priesteris, kurš sprediķobija Stirnienes pagasta vejis tīrā valodā, ar dzejisku
cākais, prātīgs zemnieks,
izteiksmi. Savācis ap trīs
kurš bērnus sūtīja skolā. Jetūkstoši tautasdziesmu,
zups pirmo izglītību ieguvis
bet diemžēl lielais darbs ir
Stirnienes pagasta skolā,
aizgājis bojā.3
kuru vadīja Miķelis Balodis.
Inženieris
Jezups
Šai laikā skolā valdījis latGrandāns (1868–1915) –
visks gars, arī pagastskolas
nācis no turīgas Atašienes
audzēkņi vēlāk kļuvuši par
pagasta ģimenes, 1878.–
latviešu nacionālās kustī1881. g. mācījies StirnieJezups Višņevskis. bas sekmētājiem. Jezups
nes pagastskolā, ļoti labi
Višņevskis trīs gadus mācīnokārtojis gala eksāmenus un mācības
jies Stirnienes pagastskolā, tad Jēkabpils
turpinājis Daugavpils reālskolā, kur iepapilsētas skolā, vēlāk Pēterpilī kara skolā.
zinies ar F. Trasunu, A. Paltpieri u.c. VaMilitārās karjeras laikā piedalījies krievu –
saras brīvlaikus pavadījis Atašienē. 1888.
japāņu karā, dienējis Krimā un Odesā.5
gadā Donats Skrinda vedis savu dēlu
Neraugoties uz attālumu, bieži ciemojies
Kazimiru Skrindu pie Jezupa Grandāna,
Latgalē, apmeklējis kultūras pasākumus.
lai palīdzētu Kazimiram sagatavoties proJezups Višņevskis ir viens no pirmajiem
ģimnāzijas eksāmeniem.4 Studējis Pēterizglītotajiem virsniekiem novadā – ar kap-
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zemes Padomes loceklis un aizstāvējis
teiņa pakāpi. Viņš pieskaidomu par Latgales atdalīšanu no Krietāms vecākajiem Latgales
vijas. Latvijas brīvvalsts laikā viņam ir
latviešu virsniekiem, kuru
sevišķi nopelni Varakļānu ģimnāzijas noskaits 19. gs. otrajā pusē
dibināšanā.8 Rudzātieši var pateikties A.
vēl bija stipri neliels.
Bojāram par pamatskolas nodibināšanu
Garīdznieks dekāns
Rudzātos. Izveidojoties Latgales tautas
Jānis Velkme (1876–
universitātei, A. Bojārs tās padomē pār1962) beidzis Stirnienes
stāv Daugavpils apriņķa valdi. Darbojies
pagastskolu 1889. gadā,
Latgales centrālā muzeja biedrībā un retad Pētera reālskolu Rīgā
ģionālajā presē.
un Pēterburgas Katoļu
Ārsts un zinātnieks Pāvils Mucegarīgo semināru. Darbonieks (1891–1940) pēc Stirnienes pajies kā priesteris un ticīgastskolas beidzis Aleksandra ģimnāziju
bas mācības skolotājs
Pāvils Mucenieks.
Jānis Velkme.
Rīgā un Kara medicīnas akadēmiju PēterRīgas Sāpju dievmātes
pilī. 1919. gadā brīvprātīgi iestājies Latvibaznīcā, Preiļos, Kalupē,
slēpies Vidzemē un Latgalē.
jas Nacionālajā armijā, kur darbojies kā
bijis dekanāta dekāns
No 1920. gada Rīgā vadījis
kara ārsts. 1921. gadā ieguvis medicīnas
Ludzā, Aglonā, Rēzeknē,
Latgales lietu departamenta
doktora grādu par disertāciju „ŽultsvaIlūkstē, Liepājā, Kuldīgā.
Pašvaldību un administratīvo
du plastika”. No 1928. gada bijis Rīgas
Aktīvs latgaliešu organinodaļu, bijis Tautas padoI slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītājs.
zāciju darbinieks, 1913.
mes loceklis Latgaliešu frakIzpalīdzīgs un nesavtīgs, ziedojis līdzekgadā Pēterburgā ievēlēts
cijā. Satversmes sapulces
ļus Varakļānu kapu kapličas, kapu vārtu,
par vietējās latgaliešu
loceklis no Latgales Kristīgo
strēlnieku pieminekļa izbūvei.
biedrības „Gaisma” valzemnieku savienības, darbo1893. g. 31. augustā Stirnienes pagasdes priekšsēdētāju. 1917.
jies Amnestijas, Agrārlietu,
ta Tiltagalā dzimis Boļeslavs Sloskāns
gadā Rēzeknē piedalījies
Izglītības, Juridiskajā, Man(1893–1981) – godināmais bīskaps, 20.
Latgales kongresā. Taudātu pārbaudīšanas un SociAntons Velkme. ālās likumdošanas komisijā.7 gs. padomju terora moceklis un uzticamais
tas padomes loceklis
Dieva kalps. Ordinēts par priesteri 1917. g.
Latgaliešu frakcijā. 1931.
Bijis Kristīgo un zemnieku
Pēterpilī, 1926. g. Maskavā slepeni iesvēgada pavasarī J. Velkmes centieni paliepartijas Rēzeknes nodaļas kasieris, pietīts par bīskapu un iecelts par Moģiļevas
lināt latviešu valodā noturamo dievkaldalījies laikraksta „Latgolas Vōrds” izdoun Minskas apustulisko virsadministratoru.
pojumu skaitu un laiku Ilūkstes baznīcā
šanā. Bijis zemkopības (1923.–1926.) un
1927. g. nepatiesi apsūdzēts spiegošanā,
un poļu tautības draudzes locekļu neiekšlietu ministra (1926.–1927.) biedrs
turēts apcietinājumā 17 padomju cietumos,
apmierinātība izraisīja Latvijas un Polijas
Ministru Kabinetā, kā arī Latvijas Bankas
nežēlīgi mocīts un spīdzināts līdz 1933.
diplomātisko konfliktu, ko atrisināja tikai
padomes loceklis (no 1926.) un Latvijas
gadam, kad apmainīts pret
1932. gada pavasarī.6 1922.–1928. g.
Bankas Rēzeknes nodaļas
diviem padomju spiegiem
izdevis un rediģējis laikrakstu „Latgolas
pārvaldnieks (no 1929.)
un atgriezies Latvijā. Te
Vōrds”. Bijis viens no Latgales Kristīgās
Aktīvi darbojies dažādās
zemnieku partijas dibinātājiem, Rēzekdarbojies Rīgas Garīgajā
Latgales
sabiedriskajās
seminārā kā profesors un
nes apriņķa lauksaimniecības biedrības
organizācijās, no 1940.
garīgais audzinātājs. II Pa„Sējējs” valdes priekšsēdētājs, Latgales
gada bijis Ordeņa kapitula
saules kara laikā aizvests uz
Lauksaimniecības biedrību savienības
domes loceklis. Apbalvots
Vāciju, pēc kara atbrīvots un
loceklis un valdes priekšsēdētājs, bijis arī
ar Trīszvaigžņu ordeņa IV
pārcēlies uz Beļģiju, kur uzLatgales Akciju bankas un „Latgales Taušķiru.
ņēmies jaundibinātā latvietas pils” valdes loceklis, Latvijas LaukLatgales valsts un
saimniecības kameras priekšsēdētāja
šu Garīgā semināra vadību.
pašvaldības iestāžu darbiedrs (1935).
Palīdzējis iegūt izglītību arī
binieks Aloizs Bojārs
daudziem trimdas laju stu1944. gadā dodas bēgļu gaitās uz
(1887–1958), dzimis Rudentiem. Viņa bīskapa deVāciju. Bijis Latvijas Centrālās padomes
dzātu pagastā, beidzis
loceklis un Latviešu Centrālās komitejas
Stirnienes
pamatskolu,
Aloizs Bojārs. vīze – Hostia pro fratribus
– upuris par brāļiem. Visus,
labklājības nozares vadītājs, pašpalīdzīRēzeknes pilsētas skolu,
kas saskārās ar bīskapu B.
bas fonda valdes loceklis. Darbojies kā
Odesas virsnieku skobritu okupācijas zonas latviešu un igauņu
Sloskānu, apgaroja viņa
lu un kara akadēmijas un
katoļu draudžu dekāns, bijis Vatikāna midziļā dievbijība, sirsnība
skolotāju kursus. Aktīvs
sijas pārstāvis Ziemeļvācijā. Tad izceļojis
un pazemība, personības
Pirmā pasaules kara daun darbojies ASV.
pārdabiskais
starojums
lībnieks Rumānijas frontē.
Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeņa
katru tikšanos darīja par
Apbalvots ar 6 Krievijas un
II un IV šķiru. Studentu korporācijas Lalielu pārdzīvojumu. Pacie4 ārvalstu ordeņiem. Mūža
cuania goda filistrs.
tība un upurgars izsaka
laikā strādājis par miertiesStirnienes pamatskolu 1899. gadā
viņa būtību. Bīskaps B.
nesi, pamatskolas pārzini,
beidzis sabiedriskais un politiskais
Sloskāns ir pasaulē vistālāk
nodokļu inspektora vecādarbinieks Antons Velkme (1887–1942),
un plašāk zināmā Stirnienē
ko palīgu. Pirmā pasaules
tad kā eksternis izturējis vidusskolas kurdzimusī personība – šobrīd
kara laikā strādājis latgaļu
sa apmērā Maskavā. 1917. gadā ievēlēts
Vatikānā jau saņēmis titulu
bēgļu apgādes organizāBoļeslavs Sloskāns. venereabilis – godināmais
Daugavpils apriņķa valdē. Lielinieku laikā
cijā, bijis Latgales pagaidu
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bijis Cēsu, Tilžas, Stiglavas, Bērzga(tāds, kura tikumi ir atdarināšanas
les, Sarkaņu draudžu prāvests, Vivērti) un risinās viņa beatifikācijas
ļakas, Aglonas, Rēzeknes, Varakļāprocess – lai pasludinātu par svēnu, Skaistkalnes dekanātu dekāns.
tīgo.
Pēc Otrā pasaules kara Aglonā viņa
Lāčplēša kara ordeņa kavavadībā saremontēts stipri bojātais
lieris Ivans Veselovs (1894–1958)
dievnama jumts. Dzīvē ļoti vēlējies
– dzimis Dēgļu sādžā, krievu tautīkļūt par bīskapu (slikts kareivis, kas
bas zemkopis. 1915. gadā iesaukts
negrib kļūt par ģenerāli!)9.
krievu armijā, dienējis konvoja koSkolotāja un novadpētniemandā. 1916. gadā ieskaitīts 19.
ce Emīlija Spēlmane (dz. Kalniņa)
Sibīrijas strēlnieku pulkā, piedalī(1912–2001) – mācījusies Stirnienes
jies kaujās Rumānijas frontē. 1919.
I pakāpes pamatskolā, Varakļānu II
gadā brīvprātīgi iestājies Latvijas
armijā, bija 2. Ventspils kājnieku
Antons Joksts. pakāpes pamatskolā Ļovānos, VaIvans Veselovs.
pulka kareivis. 1920. gada 11. janrakļānu ģimnāzijā, Tautas universitātes pedagoģijas fakultātē, kur lekvārī pie Varakļānu pagasta Kristceļu sādžas Veselovs spēcīgā pretore bija leģendārā Zenta Mauriņa.
tinieka ugunī pielavījās mājai, no
E. Spēlmane 33 gadus nostrādājusi
skolotājas darbā, aizejot pensijā
kuras šāva ienaidnieka ložmetējs,
īpaši pievērsusies sen iemīļotajai
un ar rokas granātu to apklusināja,
novadpētniecībai – viņas personiskā
tā sekmēdams visas rotas panāarhīva fondos apkopoti apmēram
kumus šajā kaujā. Atvaļināts 1921.
120 pētījumi par izciliem novadniegadā un bijis zemkopis tēva mājās
kiem, viņa piedalījusies grāmatas
Stirnienes pagasta Dēgļu sādžā.
Apbedīts Stirnienes kapos.
veidošanā par Riebiņu skolu un Sēlijas novadu.10 Vācot plašo vēsturisko
Lāčplēša kara ordeņa kavamateriālu, gan kājām gājusi, gan ar
lieris Iļja Purmalietis (1897–1944)
velosipēdu braukusi pat visai cienīdzimis zemkopju ģimenē, 1915.
gadā iesaukts krievu armijā, dieAnastasija jamos gados. Palīdzējusi vairākiem
Ilja Purmalietis.
nējis gvardes Pāvila pulkā. 1916.
Dūda-Ramišvilli. muzejiem Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Madonas rajonā ar saviem
gadā pārnācis uz 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu, vēlāko
materiāliem un datu precizējumiem,
apveltīta ar lielu aktivitāti, plašām zi2. Ventspils pulku, kura rindās pienāšanām un lielisku atmiņu.
dalījies kaujās. Pie Ložmetējkalna
ievainots un kontuzēts. Apbalvots
Agronome, pedagoģe Veroniar III un IV šķiras Jura krustu. Latvika Rupaine (dz. Eiduka) – pēc Stirnienes beigusi Malnavas lauksaimjas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.
gadā. 1920. gada 9. janvārī kaujā
niecības tehnikumu un visu mūžu
pie Darvinieku sādžas savas nodatur nostrādājusi par agronomijas
ļas priekšgalā durkļu cīņā ieņēma
pasniedzēju.
šo nocientināto punktu. Atvaļināts
Garīdznieks Antons Eiduks
1921. gada 21. februārī. Bijis zem(1914–1986) – mācījies Stirnienes
pamatskolā, Varakļānu ģimnāzikopis tēva mājās Stirnienes pagasjā, beidzis Rīgas Garīgo semināru.
ta Kapiniekos. Apbedīts Kapinieku
Broņislavs Kudiks.
Emīlija Spēlmane. Strādājis par latīņu valodas skolokapos.
tāju Aglonas vīriešu ģimnāzijā. VaStirnienē mācījies Lāčplēša
kura beidza Rēzeknes skolotāju institūtu.
dījis „Cerības” pulciņu. Kā dvēseļu gans
kara ordeņa kavalieris Antons Joksts
Viņas vecāmāte ir Olga Bražinska – sanostrādājis 48 gadus vairākās draudzēs:
(1899–1976) no Atašienes. 1919. gadā ievulaik pirmā meitene no Stirnienes, kas
Brigos, Liepnā, Kārsavā, Ciblā-Everssaukts Latvijas armijā, piedalījies visās 8.
vispār sākusi mācīties skolā visā Vitebsmuižā, Asūnē, Rušonā, Rikavā, KūkovāDaugavpils kājnieku pulka kaujās. 1920.
kas guberņā. Leģendāra Stirnienes skoRuskulovā, Mežvidos, Gaigalvā-Bikovā.
gadā ievainots, Latgalē, Grēku kalna aplas skolotāja, aktīva vietējās pašdarbības
Priesteris piepildījis visai Eiduku ģimenei
kaimē ar 14 kareivju lielu nodaļu apgājis
veicinātāja un dalībniece, vadījusi pieauraksturīgo lielo centību pēc izglītības. Īpalielinieku spārnu, ieņemot pozīcijas un sagušajiem tālākizglītības kursus, darbojuši uzsverama viņa labestība, iejūtība, rūpīgūstot 11 sarkanarmiešus, tai skaitā rotas
sies aizsardžu organizācijā. 1940. gada
ba un gādība par visu un visiem. Dedzīgs,
komandieri. 1921. gadā paaugstināts par
13. jūnijā represēta, pēc Sibīrijas moku
izcilām oratora dotībām, iemantojis lielu
kaprāli. 1922. gadā dižkareivis A. Joksts
ceļiem atgriezusies Latvijā un līdz pensiautoritāti gan vecāko ļaužu, bet jo sevišķi
apbalvots ar Lāčplēša ordeni un saņēmis
jai strādājusi Atašienē. Mūža nogale un
jaunatnes vidū. Labs diplomāts, veiksmīzemi Atašienes pagasta „Vārpsalās”, kur
atdusas vietu atkal Stirnienē.
nodzīvojis visu mūžu. Bijis strādnieks
gi sadzīvoja ar tā laika varu un Baznīcai
Garīdznieks Broņislavs Kudiks
ceļa remontu pārvaldē. Apbedīts Atašiepar labu vērsis daudzas situācijas.
(1911–1973) – mācījies Stirnienes un Vanes kapos.
Skolotāja Helēna Svilāne (dz.Vorakļānu pamatskolā, Aglonas ģimnāzijā
Skolotāja Anastasija Dūda-Ravere, 1917–2005) – mācījusies Stirnienes
un Rīgas Garīgajā seminārā. Mūža laikā
mišvili (dz. Pušmucāne) (1908–2001)
pamatskolā, beigusi Rēzeknes Skolotāju
strādājis Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā,
– pirmā sieviete no Stirnienes pagasta,
institūtu. Strādājusi par skolotāju Stirnie-
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dēs, kā arī Amerikas latvienē, tad Atašienē un kara
šu Rietumu krasta Dziesmu
laikā gadu Sakstagalā. Iesvētku un Kultūras fonda
stājusies Rīgā LU, bet kara
dēļ nebeidza. Emigrācijā
mākslas skatēs Sietlā un
Sanfrancisko. Pirmā pernonākusi Austrālijā, kur izaudzināti un izskoloti 8 bērsonālizstāde 2002. Rīgā,
ni, strādājusi latviešu skolā.
tad vairākas izstādes RēSkolotājai Broņislavai
zeknē un Ludzā. Gleznojis
Zdanovskai (dz. Eiduka,
ainavas (arī Latgales un
1922–2004) Stirnienes paLatvijas noskaņas), klusās
matskolā gūtās zinības un
dabas, portretus, figurālās
pasaules redzējums bija
kompozīcijas. Galvenais
labs pamats tālākam izAntons Eiduks. izteiksmes līdzeklis ir krāglītības ceļam Varakļānu
sa, ar kuru panācis pievalsts ģimnāzijā, beidzot
sātinātu kolorītu. Formas
Humanitārās
ģimnāzijas
vienkāršotas, vispārinātas,
kursu ar labām un izcilām
atsevišķos darbos tuvas
atzīmēm. Darbavieta Murabstrakcijai.
mastienē, tad Stirnienē.
Filoloģe
Stefānija
Darbam līdztekus neklātieVilciņa (dz. Vovere, 1924)
nē pabeigta Rēzeknes pe– beigusi Stirnienes pamatdagoģiskā skola. Tad no 51
skolu, tad Rēzeknes Skogada pedagoģiskajā darbā
lotāju institūtu. 1943./44.
34 gadi atdoti Murmastiegadā strādājusi par skones bērnu audzināšanai
lotāju Stirnienē, tad darba
un zinību krāšanai. Aktīva
gadi Kurzemē. 1951. gadā
pašdarbniece, vienmēr laneklātienē beigta LVU FiloKazimirs Laurs. loģijas fakultāte. No 1963.
bestīga, ieinteresēta citu
cilvēku likteņos. Atdusas
līdz 1979. gadam darbs
Stirnienes kapsētā.
Rīgā V. Lāča Latvijas Valsts
Dzelzceļa
stacijas
bibliotēkas Bibliogrāfijas,
priekšnieks Aleksandrs
tad Zinātniskās pētniecības
nodaļā.
Eriņš (1922) – mācības
Dzejnieks Leons Zauzsācis Oltuža I pakāpes
lāns (1924-1945) – dzimis
pamatskolā, tad turpinājis
Stirnienes Tiltagalā. Pēc
Stirnienes II pakāpes paStirnienes
pamatskolas
matskolā un beidzis Liemācījies Rēzeknes Valsts
pājas Dzelzceļnieku skolu.
Skolotāju institūtā, slimības
Darba gaitas sāktas Varadēļ mācības pārtraucis, tad
kļānu stacijā, tad vairāki
iestājies Varakļānu ģimnāgadu desmiti Stirnienes
stacijā. Kopā 41 gadu noPaulīne Zalāne. zijā. Apdāvināts ne tikai ar
dzejnieka, bet arī gleznotāja
strādājis gan kā ilggadējs
un mūziķa talantu, kādu laiku bijis neziņā,
stacijas dežurants, gan pedantisks, akukurai no mākslām pievērsties. Uzvarējusi
rāts un prasīgs stacijas priekšnieks. Dauviņa lielā Dzimtenes mīlestība un L. Zadzus gadus aktīvs Stirnienes draudzes
lāns iestājies Kara skolā: „Tā es vislabāk
domes priekšnieks.
varēšu kalpot savai tautai.” Diemžēl pēc
Gleznotājs Kazimirs Laurs (1923)
gada bijis spiests atkal atstāt skolu, jo
dzimis Makašānu pagastā, mācījies Stirjākopj smagi slimā māte un jādara visi
nienes pamatskolā. Pēc leģionāra gaitām
mājas un saimniecības darbi. Šinī laikā
nonācis Vācijā, vēl būdams gūstā sācis
uzplaucis viņa dzejnieka talants, gangleznot un zīmēt ar ogli (cita materiāla
drīz katru dienu uzrakstīti pāris dzejoļus.
nav bijis), tā piepildot savu sapni izmē1943. gadā iesaukts Latvijas leģiona 15.
ģināt roku mākslā. Vēlāk Eslingenā mādivīzijā. Kā prettanku lielgabala komancījies nometnes latviešu mākslas skolā
dieris izcīnījis sīvas kaujas pie Ostrovas,
pie L. Liberta, F. Banges un S. Vidberga,
Opočkas u.c. Nozīmēts doties uz virspirmo reizi piedalījies ar saviem darbiem
nieku skolu Prāgā, diemžēl, 15. divīzijai
arī vietējā izstādē.11 1949. gadā izceļojis
uz Dienvidkaliforniju ASV. Visu brīvo laiku
atkāpjoties, kritis Pomerānijā 1945. gada
pavadījis pie molberta, ar pilnu atdevi sevi
martā. Viņa dzejoļi publicēti 1942. gadā
veltot gleznošanai. Viņa darbnīca Santa„Rēzeknes Ziņās” un laikrakstā „Tēvija”,
monikā bieži bijusi latviešu mākslinieku
trimdā izdotajā antoloģijā „Latvijas vēstusatikšanās vieta. Piedalījies daudzās gan
re dzejās un gleznās”. Augstvērtīgākais
amerikāņu, gan latviešu rīkotajās izstāL. Zalāna dzejas apkopojums gājis bojā
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līdz ar viņu kara gaitās.
Nacionālās partizānu kustības dalībnieks Jānis Greislis (1924) – mācījies
Stirnienes pamatskolā, uzsācis strādāt
dzelzceļā, bet, karam sākoties, iesaukts
leģionā. Dezertējis un iesaistījies Nacionālo partizānu kustībā. Pēc pilnīgas padomju okupācijas, 1946. gadā aizgājis
pagrīdē un slēpies, līdz nodots 1964.
gadā. Padomju varas tiesāts, 12 gadus
pavadīja apcietinājumā Mordovijā. 1976.
gadā atgriezies Latvijā un bijis kolhoza
„Latgale” uzticams un godīgs klētnieks
līdz kolhoza likvidācijai. Ilggadējs Stirnienes draudzes atbalstītājs un draudzes
domes priekšsēdētājs.
Bibliogrāfs Jānis Paeglis (1926)
– dzimis Stirnienes pagastā un mācījies
Stirnienes pamatskolā, Varakļānu vidusskolā, studējis LVU Filoloģijas fakultātes
klasiskās filoloģijas un bibliotēku zinātņu
nodaļā. Strādājis LZA Fundamentālajā
bibliotēkā, no 1971. gada – pedagoģijas
zinātņu kandidāts, no 1992. gada – vēstures doktors. J. Paeglis ļoti daudz paveicis
kā bibliogrāfs un grāmatniecības vēsturnieks. Vairāku monogrāfiju autors, publicējis vairākus desmitus rakstu periodikā
un rakstu krājumos par literatūras izdošanu Latvijā, grāmatniecības, bibliogrāfijas
un bibliotēku vēstures jautājumiem.
Lauksaimnieks Antons Zalāns
(1926) – pēckarā nonācis Anglijā, kur
nodarbojies ar plašu lauksaimniecisko
ražošanu, īpaša aizraušanās bijusi ērģeļspēle dievnamos.
Žēlsirdīgā māsa Paulīna Vovere
(1926) – pēc Stirnienes pamatskolas mācības Rēzeknes Skolotāju institūtā pārtrauca karš. Pabeigta ģimnāzija Vācijā un
Anglijā žēlsirdīgo māsu skola. Visu mūžu
strādājusi Austrālijā kā augstākā līmeņa
kvalifikācijas medicīnas māsa.
Ilggadējais
dzelzceļa
stacijas
priekšnieks Pēteris Kukuls (1926–
2011) – mācījies Stirnienes pamatskolā.
Darba mūža lielāko daļu aizvadījis Atašienes dzelzceļa stacijā kā ārkārtīgi akurāts,
precīzs un punktuāls darbinieks, izcils
kolektīva vadītājs. Līdz mūža novakarei
aktīvs pašdarbības kolektīvu dalībnieks –
dziedājis vīru ansambļos un koros, kopš
jaunības – baznīcas kora dziedātājs, brīnišķīgs bass.
Skolotāja Broņislava Kukule (dz.
Eiduka, 1927) – Stirnienes pamatskolai
seko mācības Rēzeknes Skolotāju institūtā, taču diemžēl sākas karš. Pēc kara
pabeigta Varakļānu vidusskola. Strādājusi par skolotāju Stirnienes, Salmenes
un Mežāres skolā, vēlāk dažus gadus
Atašienes ciema padomē par sekretāri
un tad ilgus gadus kā mīļa, rūpīga un iejūtīga bērnudārza audzinātāja Atašienes
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bērnudārzā. Aktīva pašdarbniece cauri
visai dzīvei.
Skolotāja Valentīna Bāliņa (dz. Ladusāne, 1927–2012).
Skolotāja Veronika Latkovska (dz.
Grigale, 1928).
Skolotāja Genovefa Dubrovska
(dz. Jokste, 1928) – mācījusies Stirnienes pamatskolā un Varakļānu vidusskolā,
beigusi Cēsu skolotāju institūta fizikas
un matemātikas fakultāti. Kopā 43 gadus
nostrādājusi Atašienes vidusskolā, Sūnu
pamatskolā un Krustpils pamatskolā kā
matemātikas skolotāja un direktora vietniece mācību darbā.
Skolotājs Jānis Vovers (1928) –
Stirnienes pamatskolai sekoja ģimnāzija
Vācijā un universitāte Sidnejā, Austrālijā.
Darba mūžs aizvadīts vidusskolas skolotāja darbā. Uzrakstījis grāmatu „Atmiņu
takas”.
Skolotāja Broņislava Pelša (dz.
Čačs,1929) – beigusi Stirnienes pamatskolu 1943./44. m. g., tad sekojušas mācības Varakļānu vidusskolā un Daugavpils
pedagoģiskajā institūtā. 46 pedagoģiskā
darba gadi godam nostrādāti Valmieras
rajona Idus, vēlāk Rūjas pamatskolā mācot vēsturi. No 1962. līdz 1994. gadam –
Rūjas pamatskolas direktore.
Skolotāja Veronika Galiņa (dz. Kukule, 1930–2003) – gan mācījusies, gan
23 gadus strādājusi Stirnienes skolā par
sākumskolas skolotāju, vadījusi deju pulciņu. Studējusi Cēsu skolotāju institūtā.
Vairākus gadus strādājusi Jelgavas pilsētas bērnudārzos.
Dzejniece, literatūrzinātniece Paulīne Zalāne (1931) – dzimusi Stirnienes
pagasta Tiltagalā, mācījusies vietējā pamatskolā. 1944. gadā ar ģimeni devusies
bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc septiņiem
gadiem dažādās nometnēs, kur pabeigta pamatskola un uzsāktas mācības ģimnāzijā, 1951. gadā ģimene pārceļas uz
Sanpaulu Minesotā (ASV). Sekoja smagi
fiziska darba gadi, paralēli vidusskola un
studijas Minesotas universitātē. Bakalaura
grāds pedagoģijā, vācu un franču valodā.
Pētījusi dainas un ieguvusi maģistra grādu par darbu „Dainu iespaids somu Kalevalā”. Publicējusies trimdas periodikā
– dzejoļus, esejas, literatūrkritiskas apceres. Daudz pētījusi latgaliešu sabiedrisko
un kultūras dižgaru devumu – P.Miglinīka,
F. Trasuna, rakstnieka O. Rupaiņa. Daudz-

kārt referējusi arī amerikāņu sabiedrībai
par Latvijas likteni un problēmām, radiostacijā „Brīvā Eiropa” veidojusi raidījumus
par latgaliešu literatūru, lasījusi lekcijas
Rēzeknes Augstskolā. 1999. gadā Latvijā izdota dzejoļu izlase „Cilvēka ceļš” (K.
Gopera fonda godalga 2000).
Skolotāja Eleonora Rimša (dz. Pekstiņa, 1932).
Ekonomists un banku darbinieks
Gunārs Luka-Indāns (1933–1981).
Jurists Ēriks Ladusāns (1933) mācījies Stirnienes pamatskolā un Varakļānu
vidusskolā, 1956. gadā beidzis LVU Juridisko fakultāti. Strādājis izmeklēšanas un
prokuratūras darbā iekšlietu sistēmā.
Ārste Eleonora Zlēmete (1935).
Ekonomiste Marija Borbale (dz. Luka-Indāne, 1936).
Skolotājs, treneris Jānis Grēvelis
(1936) – mācījies Stirnienes pamatskolā,
Varakļānu vidusskolā, beidzis Rīgas Fizkultūras institūtu. Strādājis Daugavpils
sporta skolā par treneri un direktoru, tad
treneris Madonas sporta skolā, fizkultūras
skolotājs Atašienes un Stirnienes skolā.
Pedagoģiskā darba stāžs – 44 gadi. Republikas līmeņa treneris brīvajā cīņā, organizējis Vissavienības mēroga sacensības.
Traumas dēļ pietrūcis tikai dažu uzvaru
līdz Sporta meistara titulam brīvajā cīņā.
Stirnienes pamatskolā pēc viņa iniciatīvas
un ar aktīvu līdzdalību skolas sporta zālē
izveidoti paaugstināti griesti un iekārtots
skolas stadions.
Skolotāja, vēsturniece Marija Vilkauša (1937) – pēc Stirnienes pamatskolas beigusi Rēzeknes pedagoģisko skolu, LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti.
Strādājusi kā skolotāja, Madonas rajona
Neklātienes nodaļas vadītāja, Madonas
Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības priekšsēdētāja, Rīgas Politehniskā institūta Politekonomijas katedras kabineta
vadītāja un vecākā pasniedzēja. Paralēli
darbs Starpnozaru speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā. Ilgus gadus
strādājusi Rīgas pilsētas Kirova rajona izpildkomitejā kā vispārējās nodaļas vadītāja un Rīgas Domes sekretariāta arhīva
vadītāja.
Skolotājs Jānis Stafeckis (1938)
– mācījies Stirnienes pamatskolā, kura
sākotnēji atradās Indānos, tad Stirnienes
Muižā. Pēc Varakļānu vidusskolas devies
uz Daugavpils pedagoģisko institūtu un

ieguvis ķīmijas un bioloģijas skolotāja
kvalifikāciju. Strādājis Stirnienes pamatskolā par skolotāju, mācību pārzini un
skolas direktoru, darbojies arī kā pionieru
vadītājs (lai arī pats pionieris nekad nebija
bijis) un tautu deju pulciņa skolotājs. Pašdarbības un sabiedriskās dzīves aktīvists,
šobrīd cieši iesaistījies Stirnienes draudzes dzīves aktualitātēs.
Uzņēmējs Antons Veips (1938) –
pēc Stirnienes pamatskolas beidzis Rīgas kooperatīvo tehnikumu. Visu mūžu
strādājis Patērētāju kooperācijas sistēmā.
Neklātienē beidzis LVU Ekonomikas fakultātes Tirdzniecības nodaļu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas darbojies
privātajā tirdzniecībā.
Jurists Osvalds Joksts (1938) – bijis Policijas Akadēmijas tieslietu katedras
vadītājs.
Skolotāja Marija Pušmucāne (dz.
Eiduka, 1938) – pēc Stirnienes pamatskolas seko mācības Varakļānu vidusskolā
un studijas Daugavpils Universitātē matemātikas fakultātē. Darbavietas Stirnienes
pamatskolā un vēlāk Varakļānu vidusskolā – abās vietās matemātikas skolotāja,
ilggadēja mācību pārzine un direktore.
Ģeologs, ģeofiziķis Rūdolfs Vilkaušs (1939) – mācījies Stirnienes pamatskolā un Malnavas lauksaimniecības
tehnikumā, sekoja dienests armijā kā
desantniekam. Beidzis Maskavas Ģeoloģijas un ģeofizikas institūtu, strādājis ilgus gadus kā ģeofiziķis Sibīrijā, tad Rīgas
Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūtā.
Spoži darba un panākumu gadi aizvadīti
Polijā – padomju, poļu, vācu un holandiešu kopuzņēmumā „Petrobaltik” tehniskās
nodaļas vadītāja amatā, meklējot, atrodot
un pētot naftas atradnes Baltijas jūrā, kuras darbojas arī šobrīd. Par to saņēmis
augstu Polijas valdības apbalvojumu.

1
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katoļu priesteri. – Rēzekne, 2008.
10
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2003. – 387. lpp.
11
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Ar kuru Stirnienes skolas absolventu
lepojies Tu? Protams, vēl neesam apzinājuši visus, tāpēc sūti savu stāstu un (ja
iespējams) absolventa foto!
e-pasts: stirniene@inbox.lv vai
Stirnienes pamatskola
Stirnienes Muiža,
Varakļānu pagasts, LV-4837
Varakļānu novads
(turpinājums sekos)
Ieva Zepa
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SPORTS

Komandu cīņā Varakļānu vidusskolas meitenēm III vieta.

Vieglatlētika, Madonas reģionālā
skolēnu spartakiāde (bijušā Madonas
rajona skolas) 26. aprīlī Varakļānos
A grupa (1992. – 1995. g. dzim.)

11. maijā Varakļānos
C grupa (1998. – 1999. g. dzim.)

JAUNIEŠI
100 m
Lauris Ikaunieks
III vieta (11.6)
Daniels Garančs
7. vieta (12.1)
Sandis Valenieks
9. vieta (12.3)
Elvis Dreiškins
10. vieta (12.5)
400 m
Edgars Erels
III vieta (57,1)
Nauris Ikaunieks
6. vieta (57.5)
4X100 m stafete – Varakļānu vidusskola III vieta
Tāllēkšana
Edgars Erels
II vieta (6.03)
Daniels Garančs
4. vieta (5.51)
Sandis Valenieks
5. vieta (5.35)
Elvis Dreiškins
6. vieta (5.23)
Augstlēkšana
Sandis Valenieks
III vieta (1.85)
Lode (5 kg)
Artūrs Kazāks
II vieta (13.58)
Armands Vilcāns
6. vieta (11.44)
Komandu cīņā Varakļānu vidusskolas jauniešu komandai III vieta.
JAUNIETES
100 m
Klinta Gritāne
6. vieta
400 m
Evita Stafecka
III vieta
100 m barjeras
Lelde Svilāne
II vieta
4X100 m Varakļānu vidusskolai II
vieta.
Tāllēkšana
Sindija Erele
III vieta
Klinta Gritāne
4. vieta
Augstlēkšana
Lelde Svilāne
I vieta (1.60)
Komandu cīņā Varakļānu vidusskolas jaunietēm III vieta.
Meitenes (1996. – 1997. g. dzim.)
100 m
Viktorija Laura
5.vieta
Maruta Stafecka
7. vieta
400 m
Kristiāna Valeniece
I vieta
4X100 m stafete
II vieta
(Maruta, Kristiāna, Viktorija, Sintija)
Tāllēkšana
Kristiāna Valeniece
4. vieta
Maruta Stafecka
5. vieta
Sintija Kukaine
7. vieta
Viktorija Laura
9. vieta
Lodes grūšana
Sanda Ozoliņa
I vieta

ZĒNI
100 m
Daniels Pūrīts
III vieta
Jānis Strods
6. vieta
Kaspars Ančevs
8. vieta
Rihards Caune
12. vieta
300 m
5. vieta
Vieglatlētika, no kreisās – Jānis Strods, Armīns Broks
9. vieta
Rihards Juška, Daniels Pūrīts, Mārtiņš Vīčs
11. vieta
Armīns Broks. Lauris Onukrāns
Ingus Ivanovs
13. vieta
80 m/ barjeras
Rihards Juška
III vieta
Tāllēkšana
Rihards Juška
4. vieta
Jānis Strods
9. vieta
Kaspars Ančevs
10. vieta
Augstlēkšana
Armīns Broks
III vieta
Lodes grūšana
Daniels Pūrīts
II vieta
Rihards Juška
6. vieta
Vieglatlētika, no kreisās – Šķēpa mešana
II vieta
Evita Stafecka, Sindija Erele, Daniels Pūrīts
Rihards
Caune
5.
vieta
Lelda Svilāne, Klinta Gritāne.
Mārtiņš Vīčs
6. vieta
Ingus Ivanovs
9. vieta
4X100 m stafete
I vieta
(Armīns, Daniels, Rihards, Jānis)
Komandu vērtējumā II vieta
MEITENES
Sigita Upīte 300 m – II vieta, augstlēkšana – II vieta
D grupa (2000.–2001. g. dz.)
Četrcīņa (60 m, tāllēkšana, bumbiņas
mešana, 300 m)
Volejbols – Sindija Erele, Inese Tropa,
Lelde Svilāne, Marija Zepa, Madara
Pastare, Sigita Tropa.

MEITENES (30 dalībnieces)
Gunita Upīte
6. vieta
Inita Upīte
9. vieta
Violeta Vērmane
10. vieta
Evelīna Pelša
25. vieta
Komandu vērtējumā II vieta
ZĒNI (45 dalībnieki)
Jēkabs Lauris Leišs
II vieta
Ilmārs Racins
4. vieta
Lauris Putniņš
6. vieta
Aleksejs Groznovs
7. vieta
Rolands Drozds
17. vieta
Roberts Eiduks
28. vieta
Mareks Strods
32. vieta
Komandu vērtējumā I vieta.

Vieglatlētika meitenes, Sintija Kikaine,
Kristiāna Valeniece, Viktorija Laura,
Maruta Stafecka.

Arvis Strods,

foto – Sigita Tropa
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Volejbols
Ļaudonas kauss volejbolā vidusskolām. Piedalījās Varakļānu, Ļaudonas, Lubānas un Madonas 1. vidusskolas komandas. Spēles notika 3 posmos Varakļānos,
Lubānā un Ļaudonā. Varakļānu vidusskolas jauniešu komanda kopvērtējumā izcīnīja II vietu (Artūrs Kazāks, Juris Broks,
Daniels Garančs, Sandis Valenieks, Elvis
Dreiškins, Sindija Erele).
Varakļānu vidusskolas jaunietēm I
vieta (Marija Zepa, Sindija Erele, Lelde
Svilāne, Madara Pastare, Sigita Tropa, Inese Tropa, Enita Šminiņa, Paula Jukšinska,
Ērika Kanča).
Varakļānu vīriešu un sieviešu komandas piedalījās vienas dienas turnīrā volejbolā, kas notika Bērzgalē un Rogovkā.
Piecu komandu konkurencē Varakļānu vīriešu komandai I vieta (Valērijs Bukovskis,
Intars Balodis, Ainārs Ančevs, Sandis Valenieks, Artūrs Kazāks, Daniels Garančs,
Jānis Trops).
Sieviešu komandai II vieta (Baiba Lutere, Sindija Erele, Marija Zepa, Enita Šminiņa, Paula Jukšinska, Lienīte Akmane,
Ērika Kanča, Inita Svilāne, Daira Mičāne).
Šī komanda piedalījās arī Madonas novada atklātajā čempionātā un izcīnīja 5.
vietu.
Arvis Strods
Varakļānu pirmskolas izglītības
iestāde „Sprīdītis”
aicina darbā skolotāja palīgu
Pieteikumu, CV – darba pieredzi un
izglītības dokumentus iesniegt
PII „Sprīdītis” Rēzeknes ielā 1
līdz š. g. 28. maijam
Pieteikumu izskatīšana 28. maijā
plkst. 10.00
Telefons uzziņām – 26306703,
29342315, 27874808
Veic akmens pieminekļu izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999
Sākot ar 01.05.2012.
AS Swedbank Varakļānu filiāles
darba laiks: 9.00 – 17.00
Pusdienas pārtraukums 14.00 – 15.00
Liek jumtus – gan konstrukciju, gan
dažāda seguma maiņa.
Ir laba pieredze. Savi instrumenti.
Strādāju ātri un kvalitatīvi, ar lielu
atbildības sajūtu.
Būsiet apmierināti!
T. 26636655
Pārdod lopbarības miežus 0.15 Ls/kg
T. 26563524 Ivars Počs

Liepas kuplumu,
Pūpola maigumu,
Lepnums tēva sirdij,
Saule mātes dvēselei.

Sirsnīgi sveicam:

Sandru Upmani un
Edgaru Silavnieku ar
meitas Kerijas dzimšanu
Gintu Prusakovu un Aināru Svilānu
ar dēla Toma dzimšanu
Āriju Gruduli un Jāni Špuru ar dēla
Daniela dzimšanu
Agnesi un Edgaru Šimanovskus ar
meitas Amēlijas dzimšanu
Agnesi un Elmāru Saleniekus ar
meitas Patrīcijas dzimšanu!
Uzņemšanas noteikumi

Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2012./2013. mācību gadā
Varakļānu vidusskola aicina
vecākus pieteikt bērnus 1. klasē
2012./2013.mācību gadam.
Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un
jāiesniedz:
• direktoram adresēts iesniegums
(veidlapa skolas kancelejā);
• bērna fotogrāfija (skolēna apliecībai);
• bērna dzimšanas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu).
Dokumentu pieņemšana skolas
kancelejā darba dienās
no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Informācija pa tālruni 64807086.
2012. gada 1. jūnijā plkst. 17.00
Varakļānu vidusskolā
2012./2013. mācību gada
1. klases vecāku sapulce
Laipni gaidīti visi topošo pirmklasnieku
vecāki!
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...
Izsakām vissirsnīgāko pateicību
prāvestam Rolandam Abrickim,
vissirsnīgākā pateicība ģimenes
ārstei Sandrai Gritānei un māsiņai
Silvijai Savickai par daudzu gadu
ārstēšanu un iejūtību. Sirsnīga pateicība
ērģelniecei Ievai Zepai un diriģentam
Jānim Grudulim, un visiem pārējiem
dziedātājiem, radiem un visiem, visiem,
kas pavadīja Leonoru Berns pēdējā gaitā
dzimtenes kapu kalniņā.
Vīrs, māsas, brālis un māsas meita

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Mīļā sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
APRĪLĪ MIRUŠI:
Berna Leonora – 88 gadi
Zalāne Ilona – 39 gadi
Čaunāne Veronika – 89 gadi
Eiduks Pēteris – 70 gadi
Babre Veneranda – 97 gadi
Kondrate Veronika – 85 gadi
Strode Tekla – 87 gadi
Meldere Daina – 80 gadi
Eriņa Tekla – 78 gadi
Daudz darbiņu padarīti
Daudz solīšu iztecēti;
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību Dzintaram ar ģimeni,
pavadot tēti Vitāliju Garanču kapu
kalniņā.
Kaimiņi Jaunatnes ielā
Svētās gribas paredzētais
Laiks, kad bija pienācis,
Lika Dievs no debess tālas
Saukt tevi prom uz mūžību.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Agritai Kivlei no dēla un Veronikai
Zeimulei no brāļa, Vladislava Stroda
uz mūžu atvadoties.
Stiuku krusta dalībneicas
Tik pēkšņi mēs aizejam –
Tā pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Emīlijai Ančevai-Grandānei ar ģimeni,
brāli mūžībā pavadot.
Kāpņutelpas kaimiņi
Ar autora vārdu, segvārdu vai iniciāļiem
parakstītajos raktos izteiktie viedokļi ne vienmēr atbilst redakcijas viedoklim. Atzīdams
preses brīvības principus, „Varaklõnīts” sekmē dažādu uzskatu publicēšanu. Anonīmus
rakstus redakcija nepieņem.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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