
NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS

2014. gads AUGUSTS Nr. 7 (242)



„VARAKĻÕNĪTS” 2014. gada augusts2

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 26. jūnijā 
Nr. 9 

1. Varakļānu novada pašvaldības 2013. 
gada publiskā pārskata apstiprināšana.

2. Par Varakļānu novada pašvaldību 
darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu 
uz Vaijes pagastu Vācijā.

3. Par nekustamā īpašuma nosauku-
ma un adreses maiņu.                               

4. Par Stirnienes feldšerpunkta adre-
ses maiņu. 

5. Par pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 
atsavināšanu atklātā izsolē.

6. Par nekustamā īpašuma Brīvības 
iela 44, Brīvības iela 43, Varakļāni, Varakļā-
nu novads, sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Lauces 1” 
sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Bulavi” 
sadalīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Krastma-
las” sadalīšanu.

10. Par zemes nomas līguma pagari-
nāšanu.

11. Par zemes vienību platību precizē-
šanu.

12. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai 
piekritīgajās zemēs.

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līgu-
ma pārslēgšanu ar AS „Swedbank”.

14. Par maksas pakalpojumu izceno-
jumiem Varakļānu novada muzejā.

1. Noteikt Varakļānu novada muzeja 
maksas pakalpojumu izcenojumus šādos 
apmēros:

1.1. ieejas maksa:
1.1.1. pieaugušajiem 1,00 euro;
1.1.2. pensionāriem, studentiem  un 

skolēniem 0,50 euro;
1.1.3. bērniem līdz 7 gadu vecumam, 

bez vecāku aizgādības palikušiem bēr-
niem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem 
mācību gada laikā, cilvēkiem ar invaliditāti, 
grupu vadītājiem (sākot no 10 cilvēkiem), 
Varakļānu novada muzeja „Goda viesiem” 
un visiem interesentiem uz muzeja izstāžu 
atklāšanām un tematiskiem pasākumiem 
ieeja Varakļānu novada muzejā ir bezmak-
sas;
2.2. gida pakalpojumi:

pa visu muzeju 5,00 euro;• 
pa muzeju, apkārt pilij un parkā līdz Mī-• 
lestības akmenim;
tūrisma takai „Varakļānu pils parks”;
tūrisma takai „Dvēseļu ceļi” 10,00 euro;
ekskursijām: • „Vēsturiskais ceļš uz Stir-
nieni”; „M. Bārbeles mūža taka”; „Daiļ-
dārzi un bioloģiskās saimniecības nova-
dā” 20,00 euro;

da izlietojuma programmas 2014. – 2015.
gadam apstiprināšana.

25. Par fi nansiālu atbalstu Varakļānu 
Romas katoļu draudzes baznīcas 160 gadu 
jubilejas pasākumam.

26. Par fi nansiālu atbalstu pasākumam 
„Dziedošās dienas”.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs 

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

1.2.4. gida pakalpojumiem svešvalodā 
(krievu, vācu, angļu) papildus 5,00 euro. 
2.3. telpu noma:
semināriem, konferencēm, lekcijām:
2.3.2.1. lielā zāle 5,00 euro/h + PVN; 
2.3.2.2. mazā zāle 3,50 euro/h + PVN;
saviesīgiem pasākumiem:
2.3.2.3. lielā zāle 7,00 euro/h + PVN; 
2.3.2.4. mazā zāle 5,00 euro/h + PVN;
kāzu rīkošanai:
2.3.2.5. lielā zāle 150,00 euro/diennaktī + 
PVN; 
kāzu ceremoniju rīkošanai:
2.3.2.6. lielā zāle 35,00 euro/h + PVN; 
2.3.2.7. mazā zāle 20,00 euro/h + PVN;
retro istaba ar gultu jaunajam pārim 
25,00 euro/diennaktī + PVN;
telpas nakšņošanai līdz 30 cilvēkiem 
20,00 euro/diennaktī + PVN;
muzeja teritorija ārpus pils (zaļā zona pie 
pils) 5,00 euro/diennaktī par 100m2 + 
PVN.
programma jaunlaulātajiem „Ceļš uz titu-
lu”: 35,00 euro;
2.3.2.8. jaunlaulātajiem bezmaksas; 
2.3.2.9. ieejas maksa par katru viesi 0,40 
euro;
programma precētiem pāriem – 50 gadi 
kopdzīvē „Zelta tituls”: 28,00 euro;
2.3.2.10. zelta kāzu pārim bezmaksas;                                                         
2.3.2.11. ieejas maksa par katru viesi 0,40 
euro;
2.4. muzeja pedagoģiskās programmas: 
pirmsskolas bērniem un bērniem ar invali-
ditāti bezmaksas; Varakļānu novada skolu 
audzēkņiem 0,30 euro;
citu Latvijas skolu audzēkņiem 0,70 euro;
2.5. iespieddarbi:
grāmata „Izglītības līkloči Varakļānos un 
apkārtnē” (2007. g.) 3,69 euro (t.sk. PVN); 
buklets „Varakļānu novads” (2012. g.) 0,57 
euro (t.sk. PVN);
uzlīmes „Varakļānu pils” 0,06 euro (t.sk 
PVN).”

15. Par zemes lietošanas tiesību iz-
beigšanu.

16. Par naudas balvas piešķiršanu no-
zīmīgā dzīves jubilejā.

17. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu. 

18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pa-
garināšanu.

19. Par dzīvokļa īres līguma pārslēg-
šanu.

20. Par izslēgšanu no pašvaldības 
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
reģistra.

21. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

22. Par pirmpirkuma tiesībām uz ne-
kustamo īpašumu. 

23. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” pamatkapitāla palielināšanu un 
grozījumiem statūtos.

24. Varakļānu novada ceļu un ielu fon-

1. Par Varakļānu novada bāriņtiesas 
vēlēšanu noteikšanu

1. Izsludināt Varakļānu novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja viet-
nieka un bāriņtiesas locekļu pretendentu 
pieteikšanās termiņu līdz 2014. gada 20. 
augustam.

2. Varakļānu novada bāriņtiesas vēlē-
šanas noteikt 2014. gada 28. augustā.

2. Par  zemes ierīcības projekta „Zem-
turi” apstiprināšanu. 

3. Par  zemes ierīcības projekta „Jaun-
bērziņi” apstiprināšanu. 

4. Par dalību Vidusdaugavas reģio-
nālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 
2014. līdz 2020. gadam izstrādē.

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz ne-
kustamo īpašumu. 

6. Par nedzīvojamās telpas nomas lī-
guma slēgšanu ar „Swedbank” AS.

7. Par Varakļānu novada pašvaldībai 

1. Par projektu „Publisko interneta pie-
ejas punktu attīstība Varakļānu novadā”:

1.1. Akceptēt izstrādāto projekta pie-
teikumu „Publisko interneta pieejas pun-
ktu attīstība Varakļānu novadā”.

1.2. Apstiprināt projekta realizācijas 
kopējas izmaksas EUR 18 334,82  apmē-
rā, 

t.sk.:
- ERAF fi nansējums 85% apmērā jeb 

EUR 15 584,60; 
- pašvaldības līdzfi nansējums 12% ap-

mērā jeb EUR 2 200,18; 
- valsts budžeta dotācija 3% apmērā 

jeb EUR 550,04. 
  M. Vilkauša,

Domes priekšsēdētāja vietniece
I. Broka,

Lietvedības nodaļas vadītāja

Varakļānu novada
ārkārtas domes sēde
2014. gada 21. jūlijā  
Nr. 10

Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 31. jūlijā  
Nr. 11
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piekrītošu zemes gabalu.
8. Par nekustamā īpašuma nosauku-

ma maiņu.
9. Par adreses noteikšanu.
10. Par domes 26.06.2014. lēmuma 

Nr. 9.12 „Par zemes ieskaitīšanu pašvaldī-
bai piekritīgajās zemēs” 5., 6. un 7. punkta 
anulēšanu.

11. Par nekustamā īpašuma „Alpi” sa-
dalīšanu.

12. Par zemes vienību platību preci-
zēšanu.

13. Par dzīvokļu īres līgumu pagarinā-
šanu.

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā.

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

16. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

17. Par materiālās palīdzības piešķir-
šanu skolas gaitu uzsākšanai.

Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzī-
bu skolas gaitu uzsākšanai katram Vara-
kļānu novada administratīvās teritorijas 
vispārizglītojošās skolas skolēnam, kurš 
2014. gada septembrī uzsāk mācības 
1. klasē, izsniedzot dāvanu karti EUR 
15,00 (piecpadsmit) vērtībā.

18. Par konkursu „Ziedi Varakļā-
niem”

1. Apstiprināt konkursa „Ziedi Vara-
kļāniem” nolikumu.

2. Konkursam pieteikto darbu vērtē-
šanai izveidot darba grupu 6 cilvēku sas-
tāvā:

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

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

Ilga Mestere – Varakļānu PII „Sprīdī-
tis” vadītāja;

Modra Vilkauša – domes deputāte;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas 

un mākslas skolas pedagoģe;
darbu vērtēšanā kā eksperte pieaici-

nāma Lorete Erele.  
3. Konkursa organizēšanas pasā-

kumiem un darbu prēmēšanai piešķirt lī-
dzekļus līdz EUR 570,00 apmērā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Elektromobiļu 
iegāde Varakļānu 

novada pašvaldības 
vajadzībām

Varakļānu novada pašvaldība īs-
teno projektu „Elektromobiļu iegāde 
Varakļānu novada pašvaldības vaja-
dzībām” līguma Nr. KPFI -16/140. 

Projekta ietvaros plānots iegādā-
ties divus jaunus, rūpnieciski ražotus 
M1 kategorijas elektromobiļus. Auto-
mobīļi tiks izmantoti pašvaldības ad-
ministrācijas vajadzībām. 

Projektu plānots īstenot līdz 2014.
gada 31. decembrim.

Pilsētas centrālā 
skvēra būvniecība 
tuvojas 
noslēgumam

Visu pavasari un vasaru pilsē-
tas centrālajā skvērā notiek intensīvi 
būvniecības darbi, ko veic Koman-
dītsabiedrība „Austrumu būvnieks 
Plus”. Viņi savu darbu solās pabeigt 
līdz 15. augustam. Pašvaldība veiks 
pārējos darbus, kas nav iekļauti būv-
darbu līgumā.

Prognozējoši skvēra atklāšanas 
svētki varētu būt 19. septembrī. 

A. Jaunzeme

Top saules pulkstenis.

IZSOLE
Varakļānu novada pašvaldība pārdod 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ne-
kustamo īpašumu (zeme un mājīpašums) 
Kapsētas iela 12, Varakļānos, kadastra Nr. 
7017 001 0640. Izsoles sākumcena – EUR 
4050,00. Izsoles solis – EUR 50,00 

Izsolei jāpiesakās līdz 2014.gada 18. 
augustam plkst. 17.00, tā notiks 2014. 
gada 26. augustā plkst. 14.00 Rīgas ielā 
13, Varakļānos, novada domes sēžu zāles 
telpās.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Va-

19. Par starptautisko glezniecības 
plenēru „Baltā pilsēta 2014”

1. Atbalstīt Valsts kultūrkapitāla fonda 
līdzfi nansētā starptautiskā glezniecības 
plenēra „Baltā pilsēta 2014” rīkošanu Va-
rakļānu pilsētas svētku ietvaros laikā no 
09.08.2014. līdz 16.08.2014.

2. Apstiprināt starptautiskā glezniecī-
bas plenēra „Baltā pilsēta 2014” noliku-
mu.

3. Plenēra organizēšanas pasāku-
miem piešķirt pašvaldības līdzfi nansējumu 
līdz EUR 2000,00 apmērā.

20. Par projektu „Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Stirnienes tautas nama 
ēkai”

Apstiprināt projekta „Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai” 
īstenošanas fi nansējumu 40 273,32 euro  
apmērā,

t.sk. attiecināmās izmaksas – 33 
188,77euro apmērā;

neattiecināmas izmaksas – 7 084,55 
euro apmērā;

2.1. projekta attiecināmo izmaksu fi -
nansēšanas plānotie avoti:

- Finanšu instrumenta fi nansējums – 
85% apmērā – 28 210,45 euro; 

- projekta iesniedzēja līdzfi nansējums 
– 15% apmērā – 4 978,32 euro  apmērā.

3. Pašvaldība apliecina, ka ēka, kurā 
plānotas projekta aktivitātes – „Stirnienes 
muiža 2”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., 
atbilstoši „Varakļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam” un 
„Varakļānu novada attīstības programmai 
2013. – 2020. gadam” tiek izmantota Stir-
nienes tautas nama darbībai un tuvāko 
piecu gadu laikā netiks mainīts tās lietoša-
nas veids, un tā netiks demontēta.

4. Pašvaldība garantē projekta „Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Stirnienes tautas 
nama ēkai” atbalsta gadījumā nodrošināt 
projekta līdzfi nansējumu, ņemot kredītu 
Valsts kasē.

21. Varakļānu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” nolikuma apstipri-
nāšana. 

rakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000054750) kontā Swedbank konts 
Nr. LV25HABA0001402041751, kods 
HABALV22 vai jāsamaksā Varakļānu no-
vada pašvaldības kasē dalības maksa 
EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda EUR 
405,00. 

Pretendenti ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties mājaslapā www.varaklani.
lv  Saņemt informāciju, apskatīt īpašumu 
dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416, 
27790016) un reģistrēties izsolei var katru 
darba dienu Varakļānu novada domē Rī-
gas ielā 13, Varakļāni, tālr. 64860840.
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15
Evita Grudule
Uvis Ņekrasovs

18
Pauls Mesters 
Ilona Začeste

20
Lana Baikova
Eva Gagaine
Līva Nagle

25
Sanita Čevere
Inese Davidenko
Līga Eriņa
Līna Garanča
Sandis Garančs
Kristīne Strode

Kur tu slēpies, gadu skaitītāj?
Neredzu es Tevi vaigu vaigā.
Tikai jūtu – kāds pa pēdām staigā
un aiz dienas dienā gadus krāj.

30
Jānis Kokars
Mārtiņš Svilāns

35
Sanita Jaška
Juris Rubenis
Guntars Vanags

40
Agrita Grigale
Maruta Stafecka

45
Andrejs Bernāns
Ilze Strode
Edgars Zeps

50
Ineta Ninika
Staņislavs Strogovs

55
Anna Eriņa
Ingrīda Rihtere
Aivars Strods

65
Kārlis Erels
Aina Grāmatniece
Donāts Ikaunieks
Genovefa Pleiksne
Zenta Salīte
Konstantīns Trops

70
Lilija Ozoliņa
Natālija Salzemniece-Saleniece
Vitālijs Vaļka

Sirsnīgi sveicam 
augusta jubilārus 

novadā!

75
Henrihs Salenieks
Marijanna Slūka

85
Marija Slūka

90
Genovefa Leitāne-
Šķēle
Veronika Selicka
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Ceļi, ceļi
Šovasar Varakļānu novada pašval-

dība intensīvi darbojusies, lai uzlabotu 
ceļa segumu pagastos un pilsētā. Ceļa 
seguma materiāls tika gatavots karjerā 
„Aizkalnieši”. Veicot iepirkumu, uzvarēja 
SIA „MDM”, karjerā strādāja drupinātājs 
un ekskavators, gatavo produkciju ie-
krāva SIA „Meļņi” ekskavators, ar autot-
ransportu palīdzēja SIA „Raibais asaris” 
3 automašīnas. Kopumā tika sagatavots 
vairāk kā 5000 m3 drupinātās šķembas 2 
frakcijās – 0.16 un 0.40.

Jebkurā darbā ļoti svarīgs ir cilvēcis-
kais faktors. Paldies šoferiem Valērijam 
Grohoļskim, Ivaram Vilkaušam par apzi-
nīgu darbu ārpus normālā darba laika.

Ceļa seguma materiāls tika izvests 
uz ceļa Silagals – Bārbaļi 1km garumā. 
Murmastienes pagastā uzbērta ceļa virs-
kārta 50 – 100 mm slānī kopumā uz ce-
ļiem 2,13 km garumā.

Varakļānu pagastā atjaunots ceļa 
segums posmā Puntuži – Poči, „Bāzes”, 
Dēģļi, Grozas, kopumā vairāk nekā 2 km 

garumā. Ceļu profi lus ar pašvaldības 
greideri apzinīgi veido Aivars Slūka.

Līdz ar šo ceļu uzlabošanu pašvaldī-
ba ir vērsusies pie vietējiem uzņēmējiem 
neizmantot Barkavas ielu smagās tehni-
kas braukšanai. Lai gan pagaidām nav 
uzliktas aizlieguma zīmes, ceram uz uz-
ņēmēju sapratni un atbalstu.

Pilsētas teritorijā uzlabots ielu se-
gums Raiņa un Ludzas ielā 400 m garu-
mā.

Puse no drupinātās šķembas ma-
teriāla vēl ir karjerā, ar kuru pašvaldības 
darbinieki turpinās uzlabot ceļus un ielas.

Turpinās darbi pie gājēju ietves 
būvniecības Barkavas ielā, kur apzinīgi 
strādās brāļi Jurģis un Mārtiņš Slūkas. 
Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un 
sapratni celiņa veidošanas laikā.

Informāciju sagatavoja 
A. Jaunzeme

Šķembu iekraušanas „Aizkalniešu” karjerā.

Renovācijas turpinās
Varakļānu Kosmonautu ie-

las 15. un 13. nama renovācijas 
darbs turpinās tikpat enerģiski kā 
sākumā un pēc plāna nododams 
30. oktobrī. Šī vērienīgā pasāku-
ma fi nansiālo daļu līdz 50% jau 
regulāri, pakāpeniski sedz LIAA 
(Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūra); nauda tiek izlietota al-
gām, materiālu iegādei, dažādu 
mehānismu apmaksai (sastatnes, 
autokrāns, sagādes, u.c.) Finan-
sējuma atbalsts ne lielāks par 50% 
no projekta izmaksas tiek sniegts 
no ERAF (Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonds) šo namu iedzīvotā-
jiem – gan dzīvokļu īpašniekiem, 
gan īrniekiem, un noteikumi nevar 
tikt mainīti. 

Apjoma ziņā lielāko un darb-
ietilpīgāko renovācijas darbu 15. 
namam veic SIA „PRO DEV” apakšuzņē-
muma „ERA” fasādes siltināšanas meis-
tari. Padarīto  palīdz raksturot brigadieris 
Edgars Mālnieks. Kad uzlikta un piestip-
rināta uz mājas sienas akmens vate (sī-
kāks izklāsts iepriekšējā rakstā) un aizda-
rīti „sēņu” caurumi sienā, turpina strādāt 
pie visu stūru apdares ar stūra profi liem 
un speciālu līmes javu, kura ir elastīga un 
neplaisā aukstuma vai karstuma ietekmē. 
Stikla šķiedras siets ar armējošo līmi tiek 
iestrādāts armējošā slānī, un otru reizi fa-
sādes virsma nolīdzināta ar to pašu līmi, 
tad atkal nogruntēta un uzlikts dekoratī-

3. rindā no kreisās pēdējie Aldis Nielavs, Deniss Sereda.

vais apmetums (ar 2 milimetru akmenti-
ņiem) cietībai, stingrībai, skaistumam, bei-
dzot nokrāsota (krāsa aizsargā no lietus, 
krusas, sniega un cita). Ailu nobeiguma 
profi la līstes, kas nodrošina loga hermē-
tiskumu, pielīmē Vitālijs Zaharovs un Varis 
Damlics uz vēja lentām. Logu ailas tiek 
veidotas 90 grādu leņķī, siltinātas, armē-
tas un apmestas līdzīgi kā pārējā fasāde. 
Darbs ir akurāts un kārtīgs. Atbildīgākie ir 
četri meistari, kuri veic nopietnāko darbu: 
Edgars Mālnieks, Aldis Nielavs, Vitālijs 
Zaharovs un Varis Damlics. Darbā pie vi-
ņiem uz renovācijas laiku tiek pieņemti arī 

varakļānieši: Gatis Strods, Arnis 
Skulte, Andris Stafeckis, Jānis 
Brencis un rīdzinieks Arturs Su-
harovs, kuri mēģina turēt līdzi 
citiem lielajā slodzē. Pagaidām 
iztur vien Gatis, Arturs un Jānis. 
Brigadieris Edgars Mālnieks 
paskaidro, ka bez alkohola pār-
baudes katru rītu neviens darbā 
netiek pielaists, domājot par 
strādājošo drošību augstumā.

Iztaujāts par darba apstāk-
ļiem, Aldis pastāsta, ka grūtāk 
panesams ir akmens vates pu-
tekļu uzbrukums karstā saules 
svelmē. Putekļi ar sviedriem 
ieplūst acīs un apmetas uz sa-
svīdušās ādas, izraisot niezi, 
bet piedurties ādai un acīm ne-
drīkst, jo tad nepatīkamā sajūta 
pastiprinās.

Ģirts stāsta, ka ir ievilcies darba ritmā 
un vairs neliekas grūti, arī nopelnīt var labi 
un nav jāmeklē darbs ārzemēs, kas tāpat 
nav bez garozas.

Seniors Romualds vēro notiekošo, 
atceroties savu jaunību: „Redzot jauno 
puišu teicamo darbu pie mājas siltināša-
nas, atminos, kā mēs tāpat kā viņi no rīta 
ausmas līdz dziļai tumsai strādājām celt-
niecībā, būvējot fermas, veikalus un mā-
jas. Pietika spēka, izturības un mundruma 
tāpat kā šiem zēniem.”

Patiesu sajūsmu par „PRO DEV” fa-
sādes siltināšanas brigādes vīru veikumu 
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neslēpj arī seniores, kas pašas jaunībā ir 
strādājušas celtniecībā, un zina, ka tas 
prasa no cilvēka ne vien izturību, bet arī 
atbildību un disciplinētību.

Jūnija vidū ierodas 4 jumiķi no „Ram-
da C”: Oļegs Minajevs, Antans Benušis, 
Ruslans Oģilko un Aldis Blūms. Sākumā 
tiek pārmūrēti ventilācijas šahtu skursteņi, 
kas praktiski sabrukuši, un veikts jauns 
apmetums. Vecā jumta nolietotajās čugu-
na notekcaurulēs ieliktas izturīgas plast-
masas, ūdens caurtecei labākas caurules 
7 centimetru diametrā. Uz vecā jumta se-
guma tiek uzliktas divas kārtas putuplasta 
loksnes, katra 10 centimetrus un 4 centi-
metrus bieza cietās akmens vates kārta. 
Uz šī „24 centimetrus biezā pīrāga” tiek 
uzkausēti 2 slāņi ruberoīda: pirmais – 
gluds hidroizolācijai un otrs, virsslānis jeb 
jumta virskārta – raupjš ar akmentiņiem, 
lai būtu izturīgs no krusas, sniega, lietus 
un cita, kas arī kalpo kā hidroizolācija. Kat-
ra ruberoīda loksne tiek piesista ar dībeļ-
naglām („sēnēm”)  un uzkausēta (pielīmē-
ta) ar gāzes degli pie jumta. Pa perimetru 
jumtam tiek piestiprināta skārda apmale.  
Brigadieris Oļegs stāsta: „Šajā darbā strā-
dāju 12 gadus. Galvenokārt Beļģijā. Tā kā 
ir ģimene un bērni, labprātāk strādāju Lat-
vijā. Algā saņemu šeit vairāk, jo ārzemēs 
iebraucējiem ir citāda samaksa par darbu 
kā vietējiem un tas samazina manas algas 
apmēru tur. Būtu tik darbs Latvijā. Drīz 15. 
mājas jumtu pabeigsim un ķersimies pie 
nākamā 13. nama. Strādājam no agra rīta, 
līdz izturams ir karstums, (dienvidū strādāt 
nav iespējams) un pēcpusdienā, kad kļūst 
vēsāks, līdz pat dziļai tumsai.”

Jēkabpils siltuma apgādes santeh-
niķi, kuri strādā no pirmajām renovācijas 
dienām, Andrejs Dobkevičs un Aleksejs 
Valiļščikovs no SIA „Ramda C” apakšuz-
ņēmuma „Gtechnik”, kuru darbu organi-
zē siltumtehniķis Gvido Pelšs, liek plast-
masas caurules (izturīgas, ar iestrādātu 
alumīniju) gan stāvvadus katrā dzīvoklī, 
savieno tās, ar lodāmuru sasildot galus, 
un pierīko radiatoriem, ieliekot termoregu-
latoru pie katra radiatora, gan arī noņem 
dvieļu žāvētājus vannas istabā, tos pieme-
tina pie caurulēm ar noslēdzamu ventili un 
pievieno stāvvadiem. 

Svarīgākā motivācija 15. nama reno-
vācijai bija siltuma regulācija dzīvokļos. 
Karsts ūdens no blakusesošās katlu mā-
jas tika piegādāts 15. mājai kā pirmajai un, 
izgājis visus dzīvokļu radiatorus, kur nebija 
neviena nogriežama ventiļa, ar kuru varētu 
regulēt siltuma padevi, ceļoja tālāk. Dau-
dzos dzīvokļos bija karsti, tāpēc liekais sil-
tums tika izlaists pa logu atmosfērā, un par 
to iedzīvotāji maksāja bargu naudu. Toties 
sistēmas atgaisošanai augšstāvā ierīkots 
krāns, no kura regulāri ticis izmantots kar-
stais ūdens, kā liecina iedzīvotāji, saim-
nieciskā nolūkā, ne tikai gaisa izlaišanai 

no caurules. Ņemot vērā augstāk minēto, 
lūdzu pastāstīt par siltuma padeves izmai-
ņām turpmāk SIA „Ramda C”  būvdarbu 
vadītāju, būvinženieri Sandri Dimantu.

„Karstais ūdens, kas domāts mājas 
apkurei, no katlu mājas pa vecajām tērau-
da caurulēm tiks padots līdz 15. Kosmo-
nautu ielas mājai turpat pagrabtelpā līdz 
cirkulācijas sūknim pagrabā un siltuma 
skaitītājam. Siltumapgādes maģistrāli ēkā 
(pagrabtelpā) veidos rūpnieciski siltinātas 
caurules no tērauda ar poliuretāna siltum-
izolāciju. Katrai mājai (gan 15., gan 13.) 

būs savs siltuma skaitītājs trešajā pagrab-
telpā. No turienes ūdens tiks sadalīts ar 
kolektoriem uz stāvvadiem katrai kāpņu 
telpai un dzīvoklim. Kas attiecas uz stāv-
vadu atgaisošanu, pagrabtelpā stāvvados 
tiks uzstādīti balansēšanas ventiļi, kas ļaus  
vienmērīgi sadalīt siltumu patērētājiem. 
Vecā viencauruļu apkures iekārta tiek  no-
mainīta ar divcauruļu sistēmu, kurai radia-
toru atgaisošana vairs nav tik būtiska.”

7. jūlijā 13. mājas fasādes siltināšanas 
darbus veikli uzsāk 5 meistari no „Ramda 
C”: Guntis Avsjukevičs, Aigars Meiks-
tums, Vladimirs Fjodorovs, Rolands Laza-
revs, Aivars Volkmans. Īsā laika sprīdī viņi 
noklāj lielu sienas daļu, motivējot to šādi: 
„Mēs atbraucām strādāt, ne sauļoties. Arī 
termiņš ir ierobežots”. Puiši strādā no agra 
rīta līdz dziļai tumsai.

10. jūlijā darbu sāk divi logu apdares 
meistari, kas noformē logu apmales no 
iekšpuses: Iveta Lācīte un Guntis Lācītis; 
pēc nedēļas pievienojas vēl Sandis Čen-
torickis. 

Logu iekšējā apdare ir komplicēts 
darbs, par kuru stāsta meistare Iveta Lācī-
te, viena no nedaudzajām (trīs) sievietēm 
40 vīru komandā no „Ramda C”: 

„Loga iekšējai apdarei ir jānodrošina 
loga hermētiskums (no vēja un mitruma) 
un labs izskats. Tālab tiek pielietota vēja 
lenta, penālis, kas piestiprināti gar loga 
malām arī ar skrūvītēm, reģipša sloksnes, 
dībeļnaglas, celtniecības putas, fasādes 
siets, stūra profi ls un java uz ģipša bāzes – 
visu to attiecīgi iestrādājot pie loga malas. 
Nobeiguma špakteli pieslīpē, nogruntē un 
nokrāso. Iekšējo laminēto palodzi uzstāda 
uz koka līstes un pieskrūvē pie palodzes 
profi la.” 

Apbrīnas un sajūsmas vērts ir meista-
res Ivetas Lācītes ātrais darba temps (šau-
dās kā atspole) un kvalitatīvais veikums.

14. jūlijā pagrabā siltināšanu ar 5 cen-
timetru biezu putuplastu uzsāk 2 celtnieki 
no „Ramda C “, kuri pagaidām atsakās 
runāt un fotografēties.

Logu montētāji no “PRO DEV”, kas 
darbu uzsāka maija vidū, paveic Kosmo-
nautu ielas 15. un 13. nama logu apmaiņu 
un jau 16. jūlijā atvadās. 

22. jūlijā ierodas skārdnieks Guntars 
Dektovs no „Ramda C un jau 1. dienā 
uzliek skārda palodzes ārpusē daudziem 
logiem. 

Katru trešdienu notiek būvuzrauga, 
projekta un būvdarbu vadītāju, Varakļānu 
pašvaldības vadības apspriedes, kurās 
tiek risināti darba jautājumi un reāli apse-
kots darba objekts. Rūpīgi darbam seko 
Varakļānu DzKu priekšnieks Ilmārs Ba-
sankovičs un domes priekšsēdētājs Māris 
Justs. Arī namu iemītnieki  laipni aicināti 
piedalīties apspriedēs. 

Rita Liuke, autores foto 
Tupmāk vēl.

Andrejs Dobkevičs, 
Gvido Pelšs un Aleksejs Valiļščikovs 

no „Gtechnik”.

Jumiķi Aldis Blūms, 
Ruslans Oģilko, Antans Benušis 

un Oļegs Minajevs.

No kreisās būvdarbu vadītājs 
Sandris Dimants, skārdnieks 

Guntars Detkovs, logu apdares 
meistari Iveta Lācīte, Guntis Lācītis un 

Sandis Čentorickis.
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Autoskolai „Borgs” – 20
Mūsdienās autovadīšana ir kļuvusi 

pati par sevi saprotamu lietu, un gandrīz 
ikviens jaunietis, kurš sasniedz 18 gadu 
vecumu, cenšas iegūt autovadītāja aplie-
cību. Lieliski, ja to var apvienot ar mācī-
bām vispārizglītojošajā skolā.

Pirms 20 gadiem Varakļānos tiek or-
ganizēta autoskola, tās dibinātājs – Jānis 
Salenieks.

Jānis Salenieks savas instruktora 
darba gaitas sāka dienesta laikā Aus-
trumvācijā, mācot vācu ofi cierus braukt 
ar militārajām mašīnām.

Pēc dienesta armijā turpināja strādāt 
par auto instruktoru Jelgavas Lauksaim-
niecības akadēmijā. Nodibinot ģimeni, 
pārcēlās uz dzīvi Varakļānos – savā dzim-
tajā pilsētā.

Jānis apmāca autobraukšanas iema-
ņas, par instruktoriem uzņēmumā strā-
dājuši Jānis Kokars, Sergejs Fjodorovs, 
Juris Dukaļskis un pēdējos 9 gadus uz-
ņēmīgā Larisa Saleniece – ceļu satiksmi 
reglamentējošo normatīvo aktu un ceļu 
satiksmes drošības pasniedzēja.

Pirmie viņa kā auto instruktora absol-
venti Varakļānos bija 1978. gadā, starp 
tiem Jānis Nevlans, Jānis Siliņš, Pēteris 
Salenieks.

20 gadu laikā autoskolu „Borgs” bei-
guši un saņēmuši vadītāja apliecību 1376 
absolventi no visas apkārtnes, tai skaitā 
no Kalsnavas, Riebiņiem, Stabulniekiem, 
Viļāniem, Gaigalavas, Barkavas, Lubā-
nas, Ļaudonas, Atašienes, Madonas. 
Vecākajam absolventam bija 80 gadi, bet 
jaunākais bija nosvinējis tikai 11 dzimša-
nas dienas (jo dzimis 29. februārī).

Atceroties sākumu, Jānis ar pateicī-
bu piemin savus draugus, kas ar padomu 
atbalstīja šo ieceri. Sākums bija sarežģīts 
– pats zīmēja ceļazīmes, iekārtoja mācī-
bu kabinetu. Visus šos gadus autoskolai 
atbalstu sniedza novada dome, skolu di-
rektori. Paldies par sapratni un cieņu!

Pēdējos gados Jānis Salenieks no-
pietni aizraujas ar zīmēšanu, uzgleznots 
sievas portrets, pils ansamblis, dabas 
skati, puķes. Pavasarī dažus darbus varē-
ja apskatīt arī novada muzejā. Zīmēšana 
dod gandarījumu sev un apkārtējiem.

Autoskola „Borgs” veic visu kategori-

Pirmais CSN pasniedzējs Jānis Kokars.

Kopā ar istabiņas, kā arī skolas 
biedriem Jāni Stivku un Leonidu 

Salteviču Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijā.

1997. gada izlaidums kopā ar pasniedzēju Sergeju Fjodorovu.

ju transportlīdzekļu apmācību, populārā-
kā, protams, ir B kategorija.

Ja Jums vēl nav autovadītāja aplie-
cības, dodieties mācīties uz autoskolu 
„Borgs” Pils ielā 23 - 2, Varakļānos, 

t. 64866505; 26395696
Sakarā ar autoskolas „BORGS” 20 

gadu jubileju teorētiskai apmācībai  ir 
20% atlaide.

Akcija spēkā līdz 2014. gada 1. sep-
tembrim.

Aina Jaunzeme, 
foto no ģimenes arhīva

Varakļānu tautas bibliotēkā 22. au-
gustā, 5. septembrī un 19. septembrī 
(katru otro piektdienu)  no plkst. 14:15  
līdz plkst. 15:15 notiks individuālas kon-
sultācijas rēķinu apmaksai internetbankā. 
Līdzi jāņem rēķini, kodu karte, jāzina lieto-

Informācija Swedbank klientiem
tāja numurs un parole Jūsu internetban-
kai. Ja ir aizmirsies lietotāja numurs vai 
parole, pirms tam sazināties ar banku.

Pieteikties rēķinu apmaksas individu-
ālajām konsultācijām Jūs varat:

Zvanot uz klientu konsultāciju 

centru – 67444444;
Zvanot uz Rēzeknes fi liāli – 

67448952;
Pieteikties bibliotēkā – 

27790020.
Informāciju sagatavoja Līga
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Jau otro vasaru pēc kār-
tas mēs, Murmastienes pa-
matskolas skolēni, ar skolotāju 
Ilzi Zepu devāmies uz Itāliju, 
lai piedalītos skolas Madonna 
della Neve rīkotajā vasaras no-
metnē. Guvām jaunus iespai-
dus, spilgtas emocijas, iepazi-
nām cilvēkus. Pirmās emocijas 
pārņēma jau lidmašīnā, kad 
lidojām pāri Alpu kalniem, ar 
apbrīnu vērojām šīs sniegotās 
kalnu grēdas. Kad nokļuvām 
galapunktā, mūs sagaidīja 
smaidīgās itāliešu ģimenes.

Pirmajās dienās vēlējā-
mies nedaudz siltāku laiku, 
bet tas netraucēja priecāties 
par to, ka mums dota iespēja 
redzēt Itāliju. Nedēļas beigās 
pienāca ilgi gaidītais karstuma vilnis. Par 
to ļoti priecājamies, jo tikmēr Latvijā laika 
apstākļi nelutināja. 

Domāju, ka mūsu ieguvums ir liels, jo 
ne katrs ir bijis Monzas 1. Formulas trasē, 
ko līdz šim esam vērojuši tikai televīzijā. 
Ne mazāk emociju bija teiksmainajā, mī-
tiem apvītajā Romeo un Džuljetas Vero-
nā. Ļoti patika skats no Veronas Amfi teāt-

Savai dzīvei krāsas mēs pie-
šķiram paši. Bet, ja tev kādreiz 
pietrūkst kādas krāsas, nāc uz Va-
rakļānu Kultūras namu, kur kuplā 
pašdarbnieku saime un citi māksli-
nieki tevi iegriezīs varenā krāsu un 
prieka karuselī.

Baltā krāsa. Tikai Varakļānu 
kultūras namā piepildās sapņi! 
Kur gan vēl pelēkā ziemas pēc-
pusdienā ierodas „balta kompāni-
ja” – Salavecis, Sniegbaltīte, Snie-
gavīrs, Sniegs (vīru vokālā ansam-
bļa priekšnesums Ziemassvētku 
koncertā) – un iededz visos gaišu 
prieku? Tikai pie mums!

Zilā krāsa. Vai zini, kas un kur 
visaktīvāk iedimdināja Jauno gadu 
un pieradināja Zilo Koka zirgu? Ti-
kai pie mums tuvākas un tālākas 
apkaimes seniori un līnijdejotāji 
ņēma grožus savās rokās un sa-
valdīja Zilo Koka zirgu, lai nāka-
mais gads būtu izdevies.

Oranžā krāsa. Pie mums dzīvo Va-
rakļānu Lapsa!

Dzeltenā krāsa. Kur gan vēl iečieps-
tas mazie „cāļi” (Varakļānu pilsētas mazo 
vokālistu koncerts „Cālis” un jauno vo-
kālistu koncerts „Lai skan Varakļānos!”), 

Viena nedēļa saulainajā Itālijā

Atpūtas brīdis parkā.

ra, kur agrāk notikušas gladiatoru cīņas. 
Slīpējām braukšanas prasmes kartodro-
mā un pavadījām laiku pie gleznainā Iseo 
ezera. Nogaršojām dažādus itāliešu ēdie-
nus. Kopā ar teju 200 itāliešu bērniem 
braucām pa  Adro ielām ar riteņiem, lai 
nokļūtu picērijā, kur varētu mieloties ar 
picu un nogaršotu saldējumu, kas pa-
tiešām bija ļoti garšīgs, baudījām silto 

vēju un vērojām Itālijas dabu. 
Kārtīgi izpeldējāmies baseinos, 
un, protams, arī nosauļojāmies. 
Apbrīnojām dažādus arhitek-
tūras brīnumus un smējāmies 
par komiķiem. Protams, bija 
interesanti dzīvot viesģimenēs 
un ielūkoties viņu ikdienas dzī-
vē. Visi kopā secinājām, ka ģi-
menes bija dažādas, bet visas 
vienlīdz viesmīlīgas. Itāļi ir ļoti 
aktīvi, dzīvespriecīgi un atvērti. 
Šis bija prieka, piedzīvojumu 
un iespaidu pilns ceļojums, ko 
nekad neaizmirsīsim.

Domāju, ka katrs no mums 
uzzināja ko jaunu un interesan-
tu. Visu vārdā vēlos pateikt lielu 
paldies vecākiem, kuri atbalstī-
ja mūs un ļāva doties šajā ce-

ļojumā, skolotājai Ilzei, kura mūs aizveda 
uz šo skaisto valsti, pieskatīja, tulkoja un 
palīdzēja, ja bija nepieciešams. Paldies 
viesģimenēm, kuras mūs laipni uzņēma, 
ļāva ielūkoties viņu ikdienā, un vasaras 
nometnes organizatoriem, kuri mums 
piedāvāja šo iespēju. Patiešām jauks va-
saras piedzīvojums!

Dārta Pelse

Krāsainākie mirkļi Varakļānu Kultūras namā

ieskanas pirmās dziesmiņas, izrit pirmais 
dejas solis un saulains smaids atplaukst 
bērnu sejās? Tikai pie mums! Šogad 
mūsu pašdarbnieku pulkam ir pievieno-
jies bērnu vokālais ansamblis. Rudenī 
gaidīsim savā pulkā jaunus dziedātājus!

Sarkanā krāsa. Tikai pie 
mums ikvienam bija ekskluzīva ie-
spēja baudīt rīta kafi ju apburošu 
dāmu – Rozes, Magones, Pujenes, 
Rudzupuķes – sabiedrībā (amatier-
teātra pirmizrāde „Puķu brokastis”). 
Pie mums ikvienam ir iespēja atklāt 
savus talantus un izpaust sevi!

Zaļā krāsa. Kur gan vēl tu iegū-
si fantastisku kopības sajūtu? Tikai 
pie mums! Vasaras saulgriežos no 
jāņuzālēm visi kopā uzpinām ma-
ģisko burampīni un ceram, ka tā 
piepildīs tajā iepītās vēlēšanās un 
vēlējumus!

Gaiši zilā krāsa. Mūsu gaiš-
zilās debesis ir bezgala plašas, un 
tajās ir vieta visam – saulei, mēne-
sim, zvaigznēm un pat negaisa mā-
koņiem. Arī pie mums Varakļānu 
kultūras namā Tu atradīsi savai sirdij 
tuvu nodarbi!

Nāc uz Varakļānu Kultūras 
namu un iekrāso savu ikdienu kopā ar 
mums! Nākamajā sezonā jūs gaida pa-
sākumi dažādām gaumēm, un atraktīvi 
amatiermākslas kolektīvi, kuri priecāsies 
jūs uzņemt savā pulkā.

Kristīne Strode
Varakļānu KN pasākumu organizatore
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Svētki ir satikšanās
Svētkus var ieprogrammēt pēc ka-

lendāra – jā. Tomēr tie ir arī jāsajūt. Svētki 
„Ziedi un mūzika Varakļānos” ir raksturīgi 
tikai mūsu mazpilsētai – ar aicinājumu 
satikties!

SATIKTIES, apskatot ziedu instalāci-
jas pilsētā.

SATIKTIES, baudot rīta kafi jas malku 
vēsajā kultūras nama zālē, skatoties foto 
reportāžu „No svētkiem uz svētkiem”.

SATIKTIES foto-stūrītī „Pie Varakļānu 
Lapsas”.

SATIKTIES, apskatot izstādes kultū-
ras namā un bibliotēkā.

Protams, laiks klusam svētbrīdim un 
kapusvētkiem.

Vakarā novērtēsim doto iespēju bau-
dīt jautro izrādi „GRIBU BĒRNU”, mūsu 
iemīļoti aktieri rūpēsies par to, lai mēs 
smaidītu divu stundu garumā. 

Pašā vakarā aicinām SATIKTIES  
koncert-ballītē. Dzīvesprieks ir tas, kas 
raksturo kārtīgu ballīti, izdejosim to! 

Svētku sajūtas radīšana ir mūsu 
pašu ziņā.

Cik pozitīvi un labsirdīgi mēs esam?
Ja sāktu rēķināt un svērt labos un ne 

tik labos darbus un vārdus!? Ja par laba-
jiem darbiem un vārdiem izrakstītu rēķi-
nu... Kādi rēķini tiktu mums piestādīti, vai 
mēs spētu tos nomaksāt, vai arī saņemtu 
čekus?!

Te nu man jāpārcilā atmiņās notikumi 
no vieniem svētkiem līdz otriem. Otrs lie-
lākais pasākums kultūras namā ir jauno 
vokālistu koncerts „LAI SKAN VARAKĻĀ-
NOS!”. Šinī pasākumā ļoti svarīgs (fi nan-
siāls, materiāls, klātesošs) ir atbalsts, ko Saņemt balvu no pašiem atbalstītājiem ir īpašs prieks.

Nav viegli izskaitļot cik lielas konfekšu 
tūtas saņems jaunie vokālisti.

saņem un sajūt bērni un jaunieši. Vai pa-
teicu visiem PALDIES par atbalstu!? Pa-
sākums iegūst īpašu nozīmi, ja to atbalsta 
pilsētas uzņēmēji –  šogad: SIA „Kamil 
Pluss”, ZS „Gabriši” veterinārā aptieka, 
SIA „Alianse-2M” aptieka, SIA „Meiers” 
veikals „Ziedu dārzs”, Ziedu salons „Lili-
ja”, veikals „Kvarcs”, SIA „JILLS” veikals 
„Lats”, veikals „Ievaiši”, SIA „Millenium-L”, 
„Swedbank” Varakļānu fi liāle, apdrošinā-
šanas akciju sabiedrības „Balta” Varakļā-
nu klientu apkalpošanas punkts. 

PALDIES vokālistiem par dziesmām, 
atbalstītājiem par balvām.

 Mīļie varakļānieši un viesi! Atnākot 
uz pasākumu, jūs atbalstāt kultūras nori-
ses mūsu pilsētā.

Ruta Laizāne,
Varakļānu KN direktore

7. augustā pilsētas pensionāri pulcē-
jās uz tikšanos ar 11. Saeimas deputāti, 
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsē-
dētāju Zandu Kalniņu-Lukaševicu. Pensio-
nārus interesēja dažādas lietas – pensiju 
indeksācija, atvieglojumi veselības aprū-
pē, elektroenerģijas patēriņā, atlaides trū-
cīgajām ģimenēm, jauniešu darba iespē-
jas u.c.

Deputāte izsmeļoši atbildēja uz uz-
dotajiem jautājumiem, atzīmēja, ka visiem 
kopā jācīnās, lai būtu godīga sadale, ve-
selības sistēma būs viena no prioritātēm 
nākošajā Saeimā. Pastāstīja par Vidzemes 
attīstības programmu, Jauniešu garantijas 
īstenošanu, kā arī sniedza kopsavilkumu 
par plānoto pensiju indeksāciju.

Saruna notika brīvā, nepiespiestā gai-
sotnē, kur katrs no klātesošajiem varēja iz-
teikt savu sāpi, pastāstīt par savām problē-

Tikšanās ar 11. Saeimas deputāti Zandu Kalniņu-Lukaševicu

 Varakļānu pensionāri kopā ar Zandu Kalniņu-Lukaševicu.

mām, izteikt ieteikumus un priekšlikumus.
Septembrī gaidāma nākošā tikšanās 

ar visiem vēlētājiem.
A. Jaunzeme
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Jūlija pēdējā nedēļa Stirnienes pa-
matskolā jau trīspadsmito gadu pulci-
nāja vairāk nekā pussimts dziedošus 
bērnus un jauniešus uz „Dziedošajām 
dienām 2014”. 

Dienas mazajiem un lielajiem aiz-
ritēja intensīvos kora mēģinājumos ar 

Stirnienes Dziedošās dienas 2014

Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka 
Stirnienes apkaime bija apdzīvota jau 
kopš vēlā dzelzs laikmeta – m. ē. 9. gs. 
1483. g. hronikā minēts, ka Stirnen pieder 
grāfi em Borhiem. Citā hronikā lasāms, ka 
pirms 1710. –11. gada mēra epidēmijas, 
„kaķis no Stirnienes līdz Varakļāniem va-
rēja aiziet pa māju žogiem.” 

Domājams, ka par patstāvīgu drau-
dzi Stirniene kļuva 18. gs. Senākie ierak-
sti draudzes metriku grāmatās saglabā-
jušies no 1796. gada. Pirmie dievnami 
bija koka būves, kas gāja bojā uguns-
grēkos. 1913. gadā uz Rudzātiem pār-
veda 1757.–67. g. celto koka baznīcu, jo 
Stirnienē no 1902. līdz 1908. g. uzbūvēja 
un 1914. gada 29. jūlijā Mogiļevas arhi-
bīskaps V. Kļučinskis svinīgi konsekrēja 
sv. Laura godam mūra baznīcu. Darbus 
vadīja prāvests Pāvils Virketis, kurš ir ap-
glabāts Stirnienes baznīcas dārzā. 

Stirnienes baznīca ir 25,5 m gara un 
15,3 m plata akmeņu un ķieģeļu celtne ar 
skārda jumtu, ar diviem 36 m augstiem 
torņiem. Iekšpusē ir trīs navas ar velvē 
veidotiem griestiem, kas balstās uz mūra 
pīlāriem. Baznīcā ir trīs altāri, divas sakris-
tejas un kora telpa dziedātājiem.

II Pasaules kara laikā dievnams stipri 
cieta, tika sašauts viens tornis un jumts, 
sabombardētas ērģeles utt. Ar draudzes 
prāvestu aktīvu darbu un lielu ticīgo atbal-
stu, pēckara periodā dievnamu atjaunoja, 
1985. gadā baznīcas iekšpusi izbalsināja 
ar kaļķiem, paneli nokrāsoja ar eļļas krā-
su, pārkrāsoja un apzeltīja altārus. 2005. 
gadā salabots un pārkrāsots baznīcas 
jumts un torņi, 2008. gadā Sakrālā tūris-
ma projektu ietvaros izbūvēts auto stāv-
laukums un gājēju celiņi, 2010. – 2013. 
veikts apjomīgs iekštelpu remonts, pār-
krāsoti griesti, sienas, izremontēta sakris-
teja. 

2006. gadā saņemts fantastisks dā-
vinājums no Göttinges draudzes Vācijā – 
ērģeles. 2007. gada vasarā tās uzstādīja 
Alvja Melbārža ērģeļdarbnīcas meistari. 
Pēc 65 gadu pārtraukuma Stirnienes diev-
namā atkal sāka skanēt ērģeles Dieva go-
dam un ļaužu priekam.

Šobrīd draudzi vada prāvests Ro-

Stirnienes baznīcai 100!

lands Abrickis. Baznīcā darbojas garīgās 
mūzikas koris „Reversium”, ministranti, 
procesijas dalībnieki. Par tradīciju kļuvu-
ši Ērģeļnakts koncerti, bērnu un jaunie-
šu Dziedošās dienas, Baroka mūzikas 
koncerti, sv. Cecīlijas dienas koncerti, 
Ziemsvētku uzvedumi. 

Dievnama simtgades svinības iesā-
kās piektdien, 18. jūlijā, ar tradicionālo 
Ērģeļnakts koncertu ar videoprojekciju, 
kurā piedalījās ērģelnieces Jacinta Ciga-
noviča un Baiba Betlere, čelliste Ilze Gru-
dule (Bāzele, Šveice), draudzes solists 
Jānis Zeps, Varakļānu mūzikas un māks-
las skolas jaunie talanti Raivo Ščuckis un 
Ivo Pizičs (marimba), Kristīne un Katrīna 
Ubagovskas (vijole), Dārta Pelse (vijole), 
Diāna Pelša (klarnete), Kristiāna Tomiņa 
(vijole), Jēkabpils A. Žilinska mūzikas 
skolas absolvents Oskars Otomers (ma-
rimba), koncertmeistare Agnija Strūber-
ga. Par atbalstu paldies Varakļānu mūzi-
kas un mākslas skolai, Lidijai Vulānei un 
mūsu novada pašvaldībai. 

Sestdien, 19. jūlijā svinējām sv. Mise 
par mirušajiem un kapusvētkus Stirnie-
nes kapsētā. 

Svētdien, 20. jūlijā Stirnienes baz-
nīcas 100 gadu iesvētīšanas jubilejas 

dievkalpojumu vadīja draudzes prāvests 
Rolands Abrickis un Varakļānu draudzes 
vikārs Vladislavs Lapelis OP, piedalījās 
LNO solisti Krišjānis Norvelis un Dainis 
Skutelis, Stirnienes garīgās mūzikas koris 
„Reversium”, Varakļānu draudzes kora 
dziedātāji, diriģents Jānis Gruduls, solisti 
Ilze Grēvele un Jānis Zeps, Antons Zaha-
rāns un Andris Vīksna (trompete).

Pateicamies mūsu prāvestam Ro-
landam Abrickim, baznīcas kalpotājiem, 
koristiem un procesijas dalībniekiem par 
atbalstu visiem, kuri piedalījās dievnama 
sakopšanā un izrotāšanā, fi nansiāli un 
materiāli atbalstījuši baznīcu remontos 
un ikdienā, par ziedu dāvinājumu paldies 
Lilijas un Ērika Zeimuļu, Māras un Jāņa 
Bārbalu ģimenei, Antonam Bračkam, ap-
kaimes liliju audzētājiem – Erdmaņu ģim., 
Vēveru ģim., Pastaru ģim., I. Slaidiņai ar 
ģim., z/s „Sābri” saimniecēm, fl oristēm 
Ritai Zeimulei un Marijai Pastarei. Paldies 
draudzes saimniecēm un Inesei Urkai par 
jubilejas svētku galdu, par ilggadēju sa-
darbību un atbalstu – Varakļānu novada 
pašvaldībai, pagasta iestāžu darbinie-
kiem.

Ieva Zepa
Mārtiņa Grudula foto

svētku virsdiriģenti Baibu Urku, diriģen-
tu Jāni Grudulu un ērģelnieku Jāni Trū-
pu, mazo dziedoņu pedagoģēm Agnesi 
Urku, Amandu Vingri, Anitu Ikaunieci. 
Radošajās darbnīcās šogad lējām sve-
ces kopā ar Ivetu Sondori, Mārtiņa Gru-
dula un Naura Lazdas vadībā zēni gata-

voja uguns skulptūras, daudz neparastu 
piedzīvojumu un spilgtu brīžu piedzīvots 
kopā ar rokdarbu skolotāju Dainu Der-
veniku, kā mammas visus pieskatīja, 
palīdzēja, apčubināja un mācīja Elīna Ei-
duka, Ieva Grēvele, Linda Vanaga, Diāna 
Zepa, rosīgu garu jau rīta agrumā mo-
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Noslēguma koncertā Stirnienes baznīcā.

dināja sporta nodarbību vadītāja Santa 
Jokuma.

Ceturtdienas vakarā Stirnienes tau-
tas namā varējām aplūkot nodarbībās 
paveikto – gleznojumus uz zīda, sveces, 
origami, krāsojumus, līmējumus un zīmē-
jumus. Bērni bija sagatavojuši trīs nelielus 
uzvedumus par Bībeles tēmām – pasau-
les radīšanu, Noasa šķirstu un Jāzepu un 
viņa brāļiem. 

Šogad Aglonas krustaceļa dziedāju-
mus dalībnieki izpildīja kopā ar Varakļānu 
un Stirnienes draudžu koru dziedātājiem 
Varakļānu baznīcā, apcerot svētā Jāņa 
Pāvila II meditācijas un lūdzoties par 
saviem mīļajiem mūžībā, kā arī par no-
vada dievnamu cēlājiem, atbalstītājiem, 
garīdzniekiem. Pateicamies Varakļānu 
draudzei un priesteriem par atbalstu!

Muzikālā studija izskanēja ar tradi-
cionālo dievkalpojumu – koncertu Stir-
nienes baznīcā, ko vadīja prāvests Ro-
lands Abrickis. Sirsnīgi un aizkustinoši 
dziedāja paši mazākie, cītīgi un uzrunā-
joši viņiem pievienojās jaunieši. Šogad 
mums pievienojās ģitāras virtuozs Migel 
Bellas (Spānija), dzirdējām instrumentu 
solo Diānu Pelšu (klarnete) un Ignatu 
Gailumu (vijole), daudzsološus jaunos 
solistus Aināru Kiserovski, Mārtiņu Bon-
daru, Robertu Eiduku, Rihardu Zepu, kā 
arī Agnesi Urku, Amandu Vingri, Ēriku 
Kanču, Ievu Grēveli, Jāni Trūpu, Jāni 
Zepu. 

Pateicamies par visa veida atbalstu 
Varakļānu novada pašvaldībai, perso-
niski Mārim Justam, Ivaram Ikauniekam, 
Jānim Mozgam, Modrai Vilkaušai, Vilnim 
Dzērvītim, Stirnienes pamatskolai, direk-
torei Ritai Pelšai, ikkatram iesaistītajam 
darbiniekam, z/s „Sābri”, Dr. Zigfrīdam 
Zadvinskim (ASV), Laimonim Stafeckim, 
izcilajām saimniecēm Emīlijai Stafec-
kai, Annai Erdmanei, palīdzēm Inārai 
Šimonei, Marijai Greislei, Nellijai Počai, 
saimniekam Naurim Lazdam, šoferī-
šiem Andrim Mālniekam un Anatolijam 

Krustaceļa dziedājums Varakļānu baznīcā.

Bērnu un jauniešu uzvedums Stirnienes tautas namā.

Tučam, Ingrīdai Slaidiņai ar ģimeni un 
Marijai Pastarei, bērnu vecākiem un ap-
kaimes zemniekiem.

Dziedošās dienas izskanējušas prie-

cīgi un apzinoties: „Vien’ Dievā dvēs’le 
mieru rod!” 

Ieva Zepa,
pasākuma organizatore
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Pie „Juozas”.

Divas dienas Lietuvā

Ornotoloģiskajā 
stacijā.

Ekskursijas dalībnieki Palemones pakalnē.

Jūlijs izsenis visā pasaulē ir ekskur-
siju laiks. Vieni dodas apskatīt Eiropas 
pērles, citi apceļo Latviju, mēs devāmies 
iepazīt netradicionālo Lietuvu. Pabijām 
tādās interesantās vietās, kur nekad ne-
tikām bijuši.

Ekskursija notika, pateicoties uzņē-
mīgajai sieviešu kluba „Magnolija” vadī-
tājai Marijai Sčuckai.

Pirmā apstāšanās dziedošo akme-
ņu ielejā Madzuchai, kur tiek veidots 
Eiropas lielākais japāņu dārzs. Mums 
bija iespēja ietērpties japāņu tērpos un 
baudīt japāņu tēju. Lietuviešu na-
cionālos ēdienus baudījām popu-
lārajā uzņēmumā „Pie Juozas”. 
Ventas ragā pie Kuršu joma ap-
meklējām ornotoloģisko staciju, 
un visas daiļā dzimuma pārstāves 
burtiski iemīlējās ornitologā, kurš 
ar milzīgu entuziasmu stāstīja par 
putnu migrāciju.

Vakars atpūtas centrā „Ven-
taine” izvērtās par brīnišķīgu pir-
mās dienas noslēgumu ar iespēju gulēt 
divvietīgās kempinga tipa mājiņās, peldi 
Kuršu jomā un neaprakstāmo saulrietu.

Otrajā dienā pabijās Lietuvas Venē-
cijā – Miņģes ciemā, kuru Minijas upe 
sadala divās daļās. Vērojām interesan-
tos namus, tad ar kuģīti „Neptūns” de-
vāmies uz Rusnes salu. Uz tās atrodas 
neliela pilsētiņa Rusne, kur bija iespē-
jams apskatīt etnogrāfi sko un polderu 
muzeju. 

Pabijām arī mājas vīna ražotnē, 
kur ne tikai degustējām dažādas vīna 
šķirnes, bet centāmies arī atminēt, no 
kādām ogām tie ražoti. Liels bija mūsu 
izbrīns, kad uzzinājām, ka viena no vīnu 
sastāvdaļām ir pieneņu ziedi.

Droši vien daudzi ir redzējuši un 
priecājušies par pasakaino skatu pie 
Krāslavas uz Daugavas lokiem, tad Jūs 

Ar prieku varam vēstīt, ka savu atzī-
šanas un rītausmas stundu no mūžības 
uzlūko viens no nezināmajiem, bet izci-
lajiem Stirnienes dēliem – dzejnieks Le-
ons Zalāns (1924 – 1945). 

Dzimis Stirnienes Tiltagalā. Pēc Stir-
nienes 6 klasīgās pamatskolas mācījies 
Rēzeknes Valsts Skolotāju institūtā, slimī-
bas dēļ mācības pārtraucis, tad iestājies 
Varakļānu ģimnāzijā. Apdāvināts ne tikai 
ar dzejnieka, bet arī gleznotāja un mūzi-
ķa talantu, kādu laiku bijis neziņā, kurai 
no mākslām pievērsties. Uzvarējusi viņa 
lielā Dzimtenes mīlestība un L. Zalāns ie-
stājies Kara skolā: „Tā es vislabāk varēšu 

Iznākusi stirnienieša Leona Zalāna dzejas grāmata „Tēvzemei”
kalpot savai tautai.” Diemžēl pēc gada 
bijis spiests atkal atstāt skolu, jo jākopj 
smagi slimā māte un jādara visi mājas un 
saimniecības darbi. Šinī laikā uzplaucis 
viņa dzejnieka talants, gandrīz katru die-
nu uzrakstīti pāris dzejoļus. 1943. gadā 
iesaukts Latvijas leģiona 15. divīzijā. Kā 
prettanku lielgabala komandieris izcīnī-
jis sīvas kaujas pie Ostrovas, Opočkas 
u.c. Nozīmēts doties uz virsnieku skolu 
Prāgā, diemžēl 15. divīzijai atkāpjoties, 
kritis Pomerānijā 1945. gada martā. Viņa 
dzejoļi publicēti 1942. gadā „Rēzeknes 
Ziņās” un laikrakstā „Tēvija”, trimdā iz-
dotajā antoloģijā „Latvijas vēsture dzejās 

un gleznās”. Augstvērtīgākais L. Zalāna 
dzejas apkopojums gājis bojā līdz ar viņu 
kara gaitās.

Skops bijis gadu skaits, ko Likteņu 
Lēmējs piešķīris dziļi ticīgajam, patiesi 
dzīvesgudrajam, ļaudis un Tēviju mīloša-
jam jauneklim. Taču krāšņs un bagāts ir 
viņa saglabājies nelielais radošais man-
tojums. Šovasar ar Leona māsas, dzej-
nieces un literatūrzinātnieces Paulīnes 
Zalānes Vallenas gādību Latgales kultū-
ras centra izdevniecība laidusi klajā viņa 
dzejoļu krājumu „Tēvzemei”. Grāmatas 
jau nogādātas Varakļānu un Stirnienes 
bibliotēkā, Stirnienes baznīcā.

varat iedomāties, ka mēs jutāmies tik pat 
labi, braucot gar Nemunas krastiem un 
vērojot Nemunas lokus no Palemonas 
pakalnes.

Divas brīnišķīgas dienas, pasakainu 

laiku, jaukas izpriecas, labu garastāvok-
li, daudz jaunu pozitīvu iespaidu mums 
dāvāja Marija Sčucka, brīnišķīgā gide 
Anna Zeimule un fi rma „Ripo”. Paldies!

A.Jaunzeme, teksts un foto
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Zināšanu nekad nevar būt par daudz! 

Zināt pilnīgi visu nav iespējams, 
bet tam nevajadzētu atturēt no do-

mas kaut ko jaunu uzzināt!

Projekta Pieslēdzies, Latvija! mērķis 
ir apmācīt cilvēkus pēc 50 gadu vecuma 
datora prasmēs, tādējādi veicinot senioru 
konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot pa-
pildus iespēju saziņai ar ārvalstīs dzīvojo-
šajiem tuviniekiem un mazinot sociālo at-
stumtību. Lattelecom piedāvā trīs līmeņu 
apmācību atbilstoši dalībnieku līdzšinējai 
pieredzei un prasmēm. Pirmais līmenis 
paredzēts tiem, kas ar datoru saskaras 
pirmo reizi, savukārt trešajā līmenī iekļau-
ta padziļināta apmācība par programmu 
lietošanu, e-pakalpojumu izmantošanu 
un datu apstrādi. 

Lattelecom projekts Pieslēdzies, Lat-
vija! tiek īstenots kopš 2008./2009. mācī-
bu gada. Līdz šim ar pašvaldību un skolu 
atbalstu apmācīti jau vairāk nekā 20 tūk-
stoši senioru. Projekta iniciētāji iecerējuši 
līdz valsts simtajai gadadienai apmācīt 
vismaz 30 tūkstošus cilvēku visā Latvijā, 
lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo plaisu 
un pilnvērtīgi integrēties mūsdienu infor-
mācijas sabiedrībā.

Arī šovasar, jau otro reizi, šajā pro-
jektā iesaistījās Varakļānu pilsētas un 
apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Pie mums 
ir ļoti aktīva vecākā paaudze, kas labprāt 
apgūst jaunas zināšanas un mūsdienī-
gas tehnoloģijas. Tam par pierādījumu 
kalpo arī senioru aktivitāte projektā Pie-
slēdzies, Latvija!, kad 23. jūlijā Varakļānu 
tautas bibliotēkā pulcējās 8 seniori, kuri 
saņēma sertifi kātus par Lattelecom orga-
nizēto bezmaksas datorapmācību Pieslē-
dzies, Latvija! absolvēšanu. No Varakļānu 
novada pašvaldības izpilddirektora Ivara 
Ikaunieka ziedus un pateicības vārdus 
par nesavtīgo ieguldījumu sudraba pa-
audzes izglītošanā saņēma gan skolotāja 
Ilze Valeniece, gan arī absolventi.

Paldies Lattelecom par sniegto atbal-
stu, jo reizēm ir nepieciešams pavisam 

nedaudz, lai saņemtos un apgūtu lietas, 
kas sākotnēji liekas sarežģītas. Paldies 
senioriem, kuri nenobijās spert pirmos 
soļus datorapguvē un pēc pāris dienu 
apmācībām spēj orientēties plašajā in-
terneta pasaulē. Datorapmācību laikā 
iegūtās zināšanas cilvēku ikdienu pada-
rīs ievērojami ērtāku. Jau augustā dator-
prasmes apgūs otrā grupa,  jo mācīties 
gribētāju ir daudz.

Sociālā iniciatīva Pieslēdzies, Latvija! 
ir kļuvusi par nacionāla mēroga projektu, 
ko atbalsta Labklājības, Izglītības un zi-
nātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts 
aģentūra, Eiropas Komisijas pārstāvnie-
cība Latvijā, Latvijas Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģijas asociācija un 
Latvijas Pašvaldību savienība.

Līga

Gūts ir dodot
Ar labiem vārdiem mums
tā uguns jāiekur,
kas mīlestības sauli
pāri dzīvei tur,
lai ziemu sajūtam
kā pavasari,
kas mūža garumā
pār dienām ziedus bur.
       (Kornēlija Apškrūma) 

Vasaras sākumā savu 80 
gadu jubileju atzīmēja Varakļā-
nu pilsētas pensionāru biedrī-
bas „Pīlādzītis” vadītāja Lidija 
Jostsone. 

Visu savu darba mūžu Lidi-
jas kundze ir pavadījusi skolā, 
bijusi gan uzņēmīga un aktīva 
pionieru vadītāja, gan stingra 
latviešu valodas un mājturības 
skolotāja, gan prasīga audzi-
nātāja un direktore.

Katram pienāk tas laiks, kad aktīvie 

Lidija Jostsone kopā ar pensionāru padomi.

darba gadi beidzas. Bet Lidija Jostsone 
atrada citu nodarbi, kas nes cilvēkiem 

prieku un gandarījumu. Nu jau 
12. gadu viņa ir pensionāru 
biedrības „Pīlādzītis” vadītāja. 
Pensionāru padome regulāri 
sapulcējas, lai apspriestu kārtē-
jos pasākumus un plānotu dar-
bu. Šajos gados izveidojusies 
draudzība ar invalīdu klubu „Rīt-
ausma” Daugavpilī, notikušas 
tikšanās ar Preiļu, Garkalnes, 
Aizkraukles u.c. biedrībām. Li-
dijas kundzes vadībā pensionāri 
dodas uz teātra izrādēm, eks-
kursijās, uz mežu ogot un sēņot. 
Nozīmīgs ir Lidijas Jostsones 
devums humānās palīdzības or-
ganizēšanā novada ļaudīm.

Varakļānu pensionāru bied-
rības „Pīlādzītis” padome no 
sirds vēl Lidijai Jostsonei būt 
garā stiprai un jaunai, lai veselī-

ba turas, lai nezūd DEVĒJAS prieks! 
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Uzņemšanas noteikumi 
Varakļānu vidusskolas 10. klasē

Priekšnoteikums skolēna uzņem-
šanai vispārējās vidējās izglītības ies-
tādē ir apliecība par pamatizglītību un 
sekmju izraksts.

2014./2015. m. g. Varakļānu vidus-
skolā izglītojamos uzņems:

vispārējās vidējās izglītības vispār- 
izglītojošā virziena izglītības prog-
rammā (kods 31011011) (mācību 
priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. 
svešvaloda – angļu val., 2. svešvalo-
da – vācu vai krievu val., matemātika, 
informātika, sports, fizika, ķīmija, bio-
loģija, Latvijas un pasaules vēsture, 
mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika, 
ģeogrāfija, kulturoloģija, politika un 
tiesības, psiholoģija, tehniskā grafika, 
mājsaimniecība).
vispārējās vidējās izglītības mate- 
mātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena izglītības programmā (kods 
31013011) (mācību priekšmeti: latvie-

šu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu 
val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu 
val., matemātika, informātika, sports, 
fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un 
pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā 
māksla, ekonomika, ģeogrāfija, kultu-
roloģija, programmēšanas pamati, teh-
niskā grafika)

 
Papildus piedāvājam apgūt 3. sveš-

valodu (vācu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaun-

sargu apmācības kursa 3.un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior 

Achievement – Young Enterprise Latvija 
iespēja apgūt  ekonomikas pamatus un 
praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU 
(Skolēnu mācību uzņēmumos).

Skolas telpās darbojas autoapmācī-
bas skola SIA „Auto Flora”, kas piedāvā 
par maksu iegūt  autovadītāja apliecību.

Ir pieejama dienesta viesnīca.

Varakļānu vidusskolā ir iespēja ap-
gūt gan vidējo izglītību, gan profesiju!

Mācību centrs „BUTS” interešu iz-
glītības programmas ietvaros uzņem 
profesionālās  programmās ar iespēju 
iegūt kvalifikāciju un sertifikātu:

Apdares darbu strādnieks• 
Šuvējs• 
Piesakoties mācībām vidusskolas 

10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
direktoram adresēts vecāku vai piln-• 
gadīgā izglītojamā iesniegums (veid-
lapa skolas kancelejā);
apliecību par pamatizglītību un • 
sekmju izrakstu (iesniedzot kopiju, 
uzrādāms oriģināls);
skolēna medicīnisko karti (veidla-• 
pa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir 
pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ 
ambulatorā pacienta medicīniskās 
kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
pases kopiju • (iesniedzot kopiju, uzrā-
dāms oriģināls).

Dokumentu pieņemšana: no16.06.2014. 
darba dienās skolas kancelejā no plkst. 
8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 
64807086.

2014./2015.
 m.g.

VARAKĻĀNU 
MŪZIKAS UN 

MĀKSLAS SKOLĀ
UZŅEMŠANA 2014./2015. m.g.

20. augustā plkst. 17.00

Taustiņinstrumentu spēle 
Klavierspēle• 
Akordeona spēle• 

Pūšaminstrumentu spēle  
Trompetes spēle• 
Flautas spēle• 
Klarnetes spēle• 
Saksofona spēle• 

Stīgu instrumentu spēle   
Vijoles spēle• 

Vokālā mūzika  
Kora klase• 

Sitaminstrumentu spēle
Vizuāli plastiskā māksla 
(zīmēšanā, gleznošanā – līdzi jāņem 
A3 zīmēšanas lapas, krāsu zīmuļi, 
fl omāsteri, akvareļkrāsas vai guaša 
krāsas)

Nepieciešami sekojoši dokumenti:
- bērna dzimšanas apliecība vai pase;
- ģimenes ārsta izziņa;
- iesniegums (veidlapu aizpildīsim 
skolā).

Tālrunis uzziņām 29492483

Policijas informācija
02.06. Varakļānos, uz Saules ielas, pret 

māju Nr. 42, pils. E.D. kājā iekoda suns.
09.06. Saņemts iesniegums par estrā-

des žoga sabojāšanu 31.05.2014, pasāku-
ma laikā.

15.06. Varakļānos, Rīgas ielā 36, pils. 
D.K. konfl ikts ar pils. A.S.

18.06. Varakļānos, Mehanizatoru ielā 
37, rakšanas darbu laikā atrasts nesprā-
dzis kara laika lādiņš.

24.06. Varakļānos, pa 1 Maija lauku-
mu, pils. V.P. vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 1,16 pro-
miles alkohola.

25.06 Murmastienes pag., pie mājām 
„Bārbaļi”, pils. V.B. iekoda suns.

28.06. Murmastienes pag. no savas 
dzīves izgājusi pils. R.K. uz Teiču rezervātu 
lasīt ogas un līdz šim brīdim nav atgriezu-
sies.

29.06. Varakļānos, Rīgas ielā 36, pils. 

A.E. mēģināja izdarīt pašnāvību.
01.07. Saņemts iesniegums no pils. 

D.K. par viņas gūtajiem miesas bojāju-
miem 24.06.2014. Varakļānu pilsētā.

05.07. Varakļānos, Jēkabpils šosejas 
3A, atlaužot degvielas tvertni, nozagta dī-
zeļdegviela no a/m DAF.

09.07. Varakļānos, pa Lubānas ielu, 
pils. Dz.P. vadīja velosipēdu alkohola rei-
bumā, pārbaudē konstatētas 3,27 promi-
les alkohola.

19.07. Varakļānos, Jēkabpils šoseja 
3A, no a/m DAF, atlaužot degvielas tvertni, 
mēģināts nozagt dīzeļdegvielu.

21.07. Saņemts iesniegums par dīzeļ-
degvielas zādzību Varakļānos, Jēkabpils 
šoseja 3A, no a/m SCANIA, laika posmā 
no 27.06.2014. līdz 30.06.2014.

21.07. Saņemts iesniegums par dīzeļ-
degvielas zādzību Varakļānos, Jēkabpils 
šoseja 3A, no a/m SCANIA, 05.07.2014.

28.07. Varakļānos, Miera ielā 14A., 
pils. L.S. ar žileti sagrieza vēnas.

M. Lindāns

Krusts ceļo pa pasauli
1984. gadā visas pasaules jaunie-

šiem dāvātais svētā Jāņa Pāvila II krusts 
Latvijā no 27. jūlija līdz 8. augustam. 
Pirms tam 30 gadu laikā krusts pabijis 
dažādās valstīs un kontinentos. Tālāk 
ceļš to vedīs uz Krieviju – Ukrainu – Poliju 
... 1987. gadā jauniešu dienās Argentīnā 
pāvests Jānis Pāvils II teica: „Jūs esat 
svētā tēva cerība, Baznīcas cerība.” 

Varakļānu katoļu baznīcā krusts tika 

ienests 4. augustā. Jaunieši, kas to atve-
da no Krustpils, stāstīja par savu perso-
nīgo pieredzi, kā ar lūgšanām pie krusta 
Kristus piedošana darbojas dzīvē. 

Kristus krusts nav nāves simbols. 
Krusts ir mīlestības, piedošanas un dzī-
vības simbols. Krusts ir prieks, augšām-
celšanās un mūžīgā dzīve. Lūgšanas 
dara šo krustu dzīvu.

 Rita Liuke
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Iespējams kredīts.

Pārdodam 
smilti; • 
malto granti; • 
dolomīta šķembas; • 
melnzemi; • 
skaldītu malkuar piegādi.• 

Sniedzam
kāpurķēžu ekskavatora;• 
riteņtraktora ekskavatora;• 
buldozera;• 
frontālā iekrāvēja;• 
smagās automašīnas • 
pakalpojumus.

T. 29219120

Kur nu vārdi, kur nu smiekli?
Kas mums mīļi blakus stās?
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskārās.
 (M. Ķempe)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 

mūžībā aizgājušajiem:
Varakļānu pilsētā
jūnijā

Anna Garanča – 84 
Janīna Nažinska – 75
Paulīna Ščucka – 91
Veneranda Rukmane – 86

jūlijā 
Vladimirs Kuzņecovs – 63

Murmastienes pagastā
jūnijā

Valdis Zeps – 53

APAVU DARBNĪCA, Skolas ielā 9a
piedāvā šādus pakalpojumus:

- apavu remonts;
- somu remonts;
- rāvējslēdžu iešūšana ādas, 

dermantīna un auduma jakām;
- šujmašīnu remonts.

Atbraucējiem un studentiem pēc 
vajadzības ir iespēja saremontēt apavus 
tajā pašā dienā.

P. 9.00 – 16.00
O. Darbs notiek Barkavā
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
S.Sv.      –
Mob. T. 25951702

....un zeltains taurenis no tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas – drošs.
 (M. Laukmane)

Mīļi sveicam Mariju Svilāni 
skaistajā dzīves jubilejā.
Ģimene un draugi

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu dzīvē,
Laimīgiem būt!

Varakļānu Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības: jūnijā  – 
Lauma Veipa un Viktors Magone
jūlijā – Līga Bārbale un Juris Zorģis

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas 
Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīcā  noslēgtas laulības: 
jūlijā – 
Lāsma Puzāka un Sergejs Gritāns, 
Ineta Reinieka un Agris Kančs

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Sveicam:
Lauru un Nauri Lazdas ar dēla 
Emīla dzimšanu
Kristīni un Slaviku Ninikus ar meitas 
Evelīnas dzimšanu
Lieni Galdiņu un Nauri Gailīti ar 
dēla Kristiāna dzimšanu
Nadeždu un Edgaru Jurevičus ar dēla 
Mihaila dzimšanu

Pārdod māju. 0,3 ha zemes, garāža, 
pirts, 4 šķūnīši, pagrabs, augļu dārzs. 
T. 64866117 

Pārdod malku, 3 m garu vai 
sagrieztu klučos. 
Kartupeļu kombaina pakalpojumi.
Pārdod lopbarības un pārtikas 
kartupeļus.T. 29480554, Ivars 

Pārdod privatizētu labiekārtotu 3-istabu 
dzīvokli Varakļānos, Kosmonautu ielā 15. 
T. 29659193

Lēti pārdod jāņogas. Jālasa pašiem.
Lūgums pieteikt zemeņu stādus.
T. 2874423

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715

Nozagts balts velosipēds 
„WWHWWLER”.
Atradēju lūdzam zvanīt T. 29488904

Pamatojoties uz 31.07.2014. domes 
sēdes lēmumu Nr. 11.1 ,

Varakļānu novada pašvaldība 
izsludina 

bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka un bāriņtiesas locekļu 
kandidātu pieteikšanos.

Kandidāti pieteikumus, CV un 
izglītības dokumentu kopijas var 

iesniegt novada pašvaldībā – 
Rīgas ielā 13, Varakļānos, 

203. kabinetā vai elektroniski – 
varaklani@varaklani.lv līdz 

20.08.2014. darba dienas beigām.

DATORU REMONTS,
tehniskā apkalpošana un konsultācijas
Skolas ielā 9.a (blakus apavu darbnīcai).

P. 9.00 – 16.00
O. –
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00  – 16.00
S.Sv. –
Mob. T. 25951702

P
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VĀ
: 

T.  +37126636036, cena@Rezen-Gold.lv

SIA „Rezen Gold”
PVC logus un durvis  

Izmērīsim• 
Aprēķināsim• 
Uzstādīsim• 

Latvijas ražojuma durvis.
www.Rezen-Gold.lv
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