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Teic, Laimiņa, manu darbu

SIA „JILLS” kolektīvs jubilejas pasākumā.

Katras tautas pamatšūniņa ir ģimene. Tikai no tā, kādas tikumiskās, ētiskās
un ēstētiskās vērtības veido ģimeni, ir
atkarīga tās izaugsme, attīstība, pilnveidošanās un sevis veidošana. Veiksmes
un izdošanās pamatakmens ir darbs,
mērķtiecīga plānošana un saskaņa. Visu
iepriekš minēto noteikti var attiecināt uz
Ereļu ģimeni. Pirms 20 gadiem Irēna un

Jānis Ereļi pieņem svarīgu lēmumu –
dibināt uzņēmumu. Ģimenes noteicošā
loma vērojama jau nosaukumā – SIA
„JILLS” – Jānis – Irēna – Loreta – Līga –
Sindija. Tā 1996. gada 28. februārī uzsāk
darbību jauns uzņēmums Varakļānos.
Darbības veids: pakalpojumi, tirdzniecība. Tiek piedāvāti ķīmiskās tīrīšanas un
veļas mazgāšanas pakalpojumi, šajā
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Priecīgas
Lieldienas!

laikā sāk strādāt arī jaukais un mīlīgais
veikaliņš „Lauma”.
1998. gada martā darbību uzsāk Būvmateriālu veikals 1. Maija laukumā 3, bet
2001. gadā ēka tiek iegādāta īpašumā.
Nemitīgi tiek veikta ēkas rekonstrukcija
un labiekārtošana. 2002. gada 22. jūnijā
atvērts Pārtikas veikals.
Turpinājums 9. lpp. »»»

Sirsnīgs sveiciens
visiem lasītājiem
un rakstītājiem
avīzītes
„VARAKĻŌNĪTS”

22 GADU JUBILEJĀ!

2

„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada marts

VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 25. februārī
Nr. 2

1. Par Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
2. Par Varakļānu novada pašvaldības
sociālās aprūpes iestādes – veco laužu
pansionāta „Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām.
3. Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada
izglītības iestādēm.
4. Par grozījumiem domes 28.01.16.
lēmumā Nr. 1. 26 „Par ceļa V893 Tumaševa – Inčārnieki – Vecumnieki pārņemšanu
pašvaldības īpašumā”.
5. Par Varakļānu novada pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā.
6. Par grozījumiem Varakļānu novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā.
7. Par nekustamā īpašuma „Ķirši” sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Priežusalas” sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Liepas” sa-

dalīšanu.
10. Par zemes nomas tiesību izsoles
rīkošanu.
11. Par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu noteikšanu.
12. Par zemes nomu.
13. Par materiālu palīdzību Murjāņu
sporta ģimnāzijas audzēknim Rihardam
Juškam.
14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
16. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
19. Par atbalstu akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča izvirzīšanai apbalvošanai ar Triju
Zvaigžņu ordeni.
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
21. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
Domes priekšsēdētājs M. Justs
Lietvedības nodaļas vadītāja
I. Broka

Obligātā suņu apzīmēšana un
reģistrēšana
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 491.
Līdz 2016. gada 1. jūlijam suņiem
jābūt implantētai mikroshēmai (apzīmētiem) un reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu
centra (LDC) datubāzē.
Suņa reģistrācija ir maksas pakalpojums. Par viena dzīvnieka reģistrāciju jāmaksā EUR 7,11. Bez tam jāmaksā arī par
suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu, vakcinēšanu un pases izsniegšanu. Novada
iedzīvotāji, suņu īpašnieki var griezties
pie praktizējošiem veterinārārstiem, lai
saņemtu šo pakalpojumu.
Lūgums pašiem personīgi vienoties
ar vienu no vietējiem veterinārārstiem par
suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu. Veterinārārstu kontaktinformācija:

Gunārs Gabrišs – mob. tālrunis –
29230548;
Maruta Greiškāne – mob. tālrunis –
29170162;
Ligita Eiduka – mob. tālrunis –
29166426.
Suņu reģistrēšanu kontrolē vietējās
pašvaldības un Pārtikas veterinārais dienests. Par nereģistrēšanu sods fiziskām
personām EUR 7 – 210, atkārtoti EUR
210 – 350, juridiskām personām EUR 15 –
350, atkārtoti EUR 350 – 700.
Lūgums iedzīvotājiem, suņu īpašniekiem laicīgi kontaktēties ar vienu no minētajiem veterinārārstiem, lai līdz 1. jūlijam
veiktu savu lolojumdzīvnieku apzīmēšanu
un reģistrāciju.
Novada LAK
Janīna Grudule,
mob. tālr. 26543747

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 1. klasē 2016. /2017. mācību gadā
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);
‣ izziņa par bērna obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.
Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8. 00 līdz 16. 00.
Informācija pa tālruni 64807086.

Policijas informācija
03.02. Saņemts iesniegums par to,
ka Varakļānos, Pils ielā 7D, ilgākā laika
posmā SIA „Antaris” veikala „Elvi” darbinieks piesavinājies naudas līdzekļus
un preci.
03.02. Murmastienē, Madonas ielā
3, dega verandas grīda.
05.02. Varakļānos, Pils ielā 7D, no
veikala „Elvi” telpām pils. P. B. nozaga
0,7 L tilpuma degvīna pudeli.
06.02. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13, konflikts starp pils. V. U. un M. G.
07.02. Varakļānos, uz Rēzeknes ielas, pils. I. S. nobiedējis kaimiņu suns.
10.02. Varakļānu pag., Stirnienē,
„Aizkalniešos 1 – 3” konflikts starp pils.
J. B. un P. P.
12.02. Varakļānu pag., uz a/c Jēkabpils – Rēzekne, pils. M. E. vadīja
a/m Audi, būdams alkohola reibumā,
pārbaudē konstatētas 1.70 promiles alkohola.
20.02. Varakļānu pag., Latgales
prospektā 8, pils. I. K. izraisījis ģimenes
konfliktu.
20.02. Varakļānu pag., „Klintis”, brīvi
piekļūstot, nozagta nauda.
22.02. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Minitop” telpām pils.
A. S. nozaga 3 degvīna pudeles.
M. Lindāns

Svarīga informācija
biškopjiem
2016. gada 16. februārī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos
Nr. 393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieki, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība.”
Turpmāk, saskaņā ar grozījumiem,
medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram
ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un
1. novembri.
Tā kā visi bišu saimju īpašnieki vai
turētāji ir iesnieguši informāciju par bišu
saimju skaitu uz 1. janvāri, tad tagad papildus būs jāsniedz informācija par bišu
saimju skaitu uz 1. maiju un uz 1. novembri.
Informācija par bišu saimju skaitu uz
1. jūliju nav jāsniedz.
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Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem
Ministru kabineta noteikumos Nr. 834
no 23. decembra 2014. gada ir noteikts:
3. Lai nodrošinātu ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, operators nodrošina šādu prasību izpildi:
3. 1. mēslošanas līdzekļus:
– neizkliedē uz sasalušas, pārmitras vai
ar sniegu klātas augsnes;
– izkliedē palienēs un plūdu riskam pakļautās teritorijās tikai pēc iespējamo plūdu
sezonas beigām. Minerālmēslus minētajā
teritorijā izsēj tikai kultūraugu veģetācijas
laikā;

– neizkliedē vietās, kur tas ir aizliegts
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām
teritorijām;
– ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes
hektārā gadā nedrīkst pārsniegt 17 kilogramus, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām;
– operators uzskaita un dokumentē
jebkuru iestrādāto, iegādāto, pārdoto vai
citādi izmantoto kūtsmēslu un fermentācijas atlieku daudzumu un uzskaites dokumentus glabā vismaz 3 gadus;

– pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas
atliekas pēc izkliedēšanas iestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu – 12
stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos
lieto kā papildmēslojumu;
– rudenī šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu lauka mēslošanai
lieto tikai kopā ar augu pēcpļaujas atliekām
(rugājiem, sasmalcinātiem salmiem, zālāju sakņu masu), iestrādājot tos augsnē
ar lobīšanu vai aršanu, vai citu līdzvērtīgu
metodi.
Pārpublicēts no www.likumi.lv

Plāno noteikt divu metru aizsargjoslu gar virszemes
ūdensobjektiem
Paredzēts mainīt aizsargjoslas platumu gar virszemes ūdensobjektiem,
kurā būs aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļus. Turpmāk būs aizliegts lietot
jebkuru augu aizsardzības līdzekli divu
metru platā joslā gar virszemes ūdensobjektiem un vienu metru platā joslā
gar novadgrāvjiem, neatkarīgi no marķējuma.
Divus metrus plata aizsargjosla nosakāma gar virszemes ūdensobjektiem

un vienu metru plata josla gar viena
īpašuma un koplietošanas (tai skaitā
pašvaldības nozīmes koplietošanas)
novadgrāvi, kuru nedrīkst apstrādāt un
kurā nav atļauts audzēt lauksaimniecības kultūraugus un lietot mēslošanas līdzekļus un augu aizsardzības līdzekļus.
Šobrīd likumā noteikts, ka augu aizsardzības līdzekļi tiek lietoti, ievērojot
marķējumā norādīto attālumu līdz virszemes ūdensobjektam, tajā pašā laikā
ievērojot nosacījumu par divus un vienu

metru platu aizsargjoslu.
Tā kā 2015. gada rudenī ziemāju
kultūraugi jau ir iesēti, tad uz šīm platībām 2016. gada pavasara un vasaras
sezonā nevar attiecināt likumprojekta
normas. Lai likumprojekta norma attiektos uz visām platībām vienlaikus,
paredzēts, ka prasība par divus metrus
plato aizsargjoslu stājas spēkā ar 2017.
gada 1. janvāri.
Pārpublicēts no žurnāla
„Agrotops”

• bezdarbnieka pabalsts;
• bērna invalīda kopšanas pabalsts;
• bērna kopšanas pabalsts;
• bērna piedzimšanas pabalsts;
• brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
• ģimenes valsts pabalsts;
• invaliditātes pensija;
• maternitātes pabalsts;
• pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
• pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās;
• paternitātes pabalsts;
• pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
• slimības pabalsts (jābūt līdzi slimības
lapai B);
• valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
• valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
• vecāku pabalsts;

• vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).

INFORMĀCIJAI!
Varakļānu Valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centrā var:
1. Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu
dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras pakalpojumus.
1.1. Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi:
• iesniegumu (papīra formā) pieņemšana par:
• algas nodokļu grāmatiņu;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
• iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;
• gada ienākumu deklarāciju (pašu personu sagatavotu) pieņemšana;
• atbalsta sniegšana darbam ar elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS)/atbalsts
e – pakalpojumu sniegšanā.
2. Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras pakalpojumi:
• vispārpieejamas informācijas sniegšana;
• iesniegumu pieņemšana (papīra formā);
• apbedīšanas pabalsts (jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls);

‣ Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā
www.latvija.lv un izdrukai (Neizskaidro lēmumu un izziņu saturu!).
‣ Atbalsts e-izziņu iegūšanai portālā
www.latvija.lv (12 izziņas) un izdrukai.
‣ Vienoties ar VSAA par pakalpojuma
pieprasītāja apkalpošanu pēc iepriekšējā
pieraksta.

Klientu apkalpošanas centrs
sadarbojas ar:
Nodarbinātības valsts aģentūru, Uzņēmumu reģistru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts darba inspekciju, Valsts
ieņēmumu dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts zemes dienestu, Lauku atbalsta dienestu valsts iestāžu
e-*pakalpojumiem un nodrošina praktisku
palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID
viedkartes lasītāju.
Iespēja saņemt informāciju un palīdzību – datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju
lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.
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Un kā lai skumstu es, ka vasara jau garām,
Ka atkal pagājis viens dzīves gads,
Ja sirds dzied līdzi zelta auzu skarām,
Ja sirds kā rožābols tvīkst ābeļzarā.
/I. Ziedonis/

Sirsnīgi sveicam marta jubilārus novadā!
15
Alise Broņiča
Ance Broņiča
Lāsma Justele
Rihards Pastars
18
Lāsma Erele
Laura Pelše
Sintija Piļpuka
Arturs Seržans
20
Sandra Puisāne
Maruta Stafecka
Ēriks Stafeckis
Dāvis Trops
Beāte Ubagovska
25
Sigita Ninika
Sintija Rihtere
Māris Stafeckis
Ainārs Ugainis
30
Lelde Avišāne
Ilona Broka
Aldis Kumačevs
Guntis Mālnieks
Anda Zepa
35
Vineta Āboliņa
Ilze Ikauniece
Ilze Saleniece

40
Jānis Stafeckis
Raimonds Tučs
Jānis Upītis
45
Jāzeps Mālnieks
Dainis Seržans
Ivars Šķens
Aleksandrs Viļumanis
50
Gints Cīrulis
Jānis Gruduls
Vents Indāns
Jānis Kozuls
Valdis Mesters
Vija Pelša
Evalds Pelšs
Māris Rimša
Pēteris Zalužinskis
Vitālijs Zeps
55
Sergejs Svirskis
Valentīna Veipa
Tatjana Zujeva

60
Mārīte Ahentāle
Alberts Grandāns
Aleksejs Hailovs
Andrejs Klaužs
Alfrids Lemps
Jānis Mediņš
Alberts Počs
Svetlana Prusakova
Pjotrs Skļankins
65
Staņislavs Rēze
70
Jūlija Bļodniece
75
Nellija Savicka
Marija Zepa
80
Leontīna Broka
Mirdza Dūda
Jānis Grēvels
Ēriks Krastiņš
Pēteris Stepanovs
85
Marija Strode
90
Olga Veronika Beča
Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts
laikrakstā „Varakļōnīts”, lūdzam,
laicīgi paziņot laikraksta redaktorei
ainajaunzeme@inbox.lv vai
Varakļānu novada pašvaldībā
(e-pasts dzimtsaraksti@varaklani.lv).
Paldies!
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Ja mīli sauli, dzīvi, pavasari
Tuvojas pavasaris, un dabas mīļotāji,
zemnieki, mazdārziņu īpašnieki jau intensīvi gatavojas jaunajai darba sezonai dārzā. Iesētas pirmās sēkliņas un parādījušies
zaļie asni. Pirmie tomātiņu, gurķu un papriku stādi savas maigās lapiņas raisījuši arī
Jeļenas Grudules mājās. Jāsaka gan, ka
viņai apkārt visu gadu viss zaļo un zied –
gan fermā, gan mājās omulīgi jūtas Ļenas
stādītās puķes. Ejot pa puķu dārzu, viņa
domās uzbur savu sapņu dārzu un pastāsta, kādas puķes stādīs, kur augs jaunie ķirši, ābeles, bumbieres, kur atradīsies
siltumnīca, kā tiks celta jaunā māja, kas
jāsakārto, jānovāc, jāmaina. Idejas kā no
pārpilnības raga mājo viņas galvā un gaida
īstenojumu. „Zaļie pirkstiņi” – tas no Dieva, saka Ļena, jo aug viss, ko stāda. Plāni
grandiozi, bet, ja tic, tad visu var izdarīt.
Jeļena kopā ar ģimeni saimnieko piemājas saimniecībā „Ābeles”. Kopā ar vīru
Andri, meitu Sandru un mazo dēlēnu Ēriku viņi īsteno savas ieceres ar neatlaidīgu
darbu, ticību savu sapņu realizēšanā. 30
ha savas un 200 ha nomātajās platībās
viņi audzē lopbarības graudus savām vajadzībām un realizācijai, pārsēts zālājs,
pļauj sienu, tur ganās arī gaļas lopi un govis. Pirms diviem gadiem nopirktā ferma
ir kapitāli izremontēta, ievilkta elektrība,
ūdensvads, iekārtota piena māja un ērtas
atpūtas telpas. Tur tagad mājo 20 slaucamas govis, doma paplašināt ganāmpulku
līdz 35. Saimniecībā īstenoti četri projekti,
iepirkti divi traktori, vālotājs, frēze, pļaujmašīna, meža piekabe.
Ļena intensīvi pilnveido savas zināša-

Apkures maksājumi daudzdzīvokļu mājās
Varakļānos
Apkures sezona
nav noslēgusies,
bet daži aktīvisti un
vērtējumu entuziasti
gatavi veikt pētījumus apkures efektivitātei. Sniedzam
šādu iespēju veikt
redzējumu nākotnē
un prognozēt, kā
un kādā veidā uz
Varakļānu pilsētu
iedarbosies globālā
sasilšana.
Varakļānu
„Dzīvokļu
komunālais
uzņēmums”
SIA valdes loceklis
Ilmārs Basankovičs

nas, mācās kursos, apmeklē seminārus,
kopā ar meitu iestājusies Barkavas profesionālajā vidusskolā, ieguvusi traktorista
tiesības un divatā ar vīru čakli apkopj savus laukus un vāc ražu.
No Ļenas noteikti vajadzētu mācīties
kūsājošo optimismu, jo viņa ir kā ideju ģenerators, un katru savu domu cenšas īstenot un realizēt. Nesen iegādātas vistas un
truši, produkcijas realizācija dos papildus
ienākumus ģimenes budžetā. Dienas pa-

Saimniecības vizītkarte.

Piena māja.

iet neatslāpstošā darbā, šajā ziemā, kad
remontēja fermu, Ļena ir iemācījusies arī
apmetēja un krāsotāja darbus. Ir gandarīta par paveikto. No malas vērojot, izskatās, ka tas viss nācis viegli, taču aiz visa
padarītā ir smags fizisks darbs. Gandarījums par īstenoto ir neatsverams. Ļena ir
pozitīvi noskaņota visam jaunajam, emocionāla un labestīga, gaišums un sirsnība palīdz viņai pārvarēt visus šķēršļus un
nedienas.
nīības
Ļena atzīst, ka jau no agras bērnības

novem- decemfebebjanvāris
oktobris
Objekti kuros uzstādīti
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JAUNATNES IELAS 2a katlu mājas klienti
Brīvības iela 1
0,67
0,95
0,95
1,28
0,78
0,78
0
,76
Kosmonautu iela 13
0,42
0,65
0,68
1,11
0,76
Kosmonautu iela 15
0,44
0,69
0,76
1,26
0,84
Kosmonautu iela 20
0,84
1,18
1,17
1,70
1,26
,26
Kosmonautu iela 22
0,66
0,92
1,01
1,51
0,92
Pils iela 18
0,66
0,92
1,01
1,70
1,17
,17
Pils iela 20
0,78
1,19
1,11
1,68
1,32
,32
Rēzeknes iela 4
0,88
1,24
1,23
1,81
1,28
,28

Pils iela 28a
Pils iela 30
Pils iela 32

Rīgas iela 19
Rīgas iela 21
Rīgas iela 23

Jeļenas Grudules ģimene.

PILS IELAS 25 katlu mājas klienti
0,74
1,09
1,08
1,13
1,52
1,50
0,79
1,00
0,96
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1,58

RĪGAS IELAS 21 katlu mājas klienti
0,86
1,15
1,32
1,58
0,86
1,15
1,32
1,58
0,86
1,15
1,32
1,58

1,27
,27
1,84
,84
1,08
,08

1,19
,19
1,19
,19
1,19
,1
19

viņas dzīves galvenā vērtība ir ģimene
un darbs, tāpēc milzīgs prieks par diviem
acuraugiem – Sandru un Ēriku.
Tā kā viņa ir dziļi ticīgs cilvēks, ģimene
nolēmusi šovasar Puntužu sādžā uzcelt
Krucifiksu.
Prieks par cilvēkiem, kuri nenogurstoši
pūlas un cenšas padarīt savu un tuvinieku
dzīvi labāku, līdz ar to kļūst bagātāka arī
mūsu zeme. Lai izdodas īstenot visu iecerēto!
A
a nzeme
au
A.. J
Jaunzeme

Stirnienes tautas nams
piedāvā skaistas un
mājīgas telpas dažādiem
lustīgiem un nopietniem
pasākumiem:
• semināriem, konferencēm,
lekcijām – 4,27 euro/h
• saviesīgiem pasākumiem,
jubilejām, kāzu, bēru
mielastiem – 5,69 euro/h vai
113,83 eiro/diennaktī
• palīgtelpa – 0,71 euro/h
Ir trauki, galda piederumi,
gāzes plīts, ledusskapis.
Tuvāka informācija
29678002
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Kā Ēnu dienā šogad veicās Varakļānu
vidusskolas skolēniem?
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un
atzīta biznesa izglītības biedrības Junior
Achievement Latvija karjeras izglītības
programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir palīdzēt jauniešiem
izvēlēties profesiju. Varakļānu vidusskola
ir JAL dalībskola un skolēni var izmantot
www.enudiena.lv profesiju vakances.
Šogad to bija 7491 un uz tām pieteicās
29200 skolēnu no visas Latvijas.
Varakļānu vidusskolas 12. klases
skolēni ir pieredzes bagātākie ēnošanas
jomā, tāpēc sniedzam nelielu ieskatu viņu
atziņās.
Sintija Kukaine: „Gadu no gada
esmu bijusi aktīva Ēnu dienu dalībniece.
10. klasē ēnoju Baltijas mārketinga un
projektu vadītāju sabiedrībā „Tilde”, jo
tolaik pastiprināti interesējos par starptautisko mārketingu un reklāmu. Lai gan
sākumā bija radies pavisam cits iespaids,
atklājās, ka lielā mērā darba ikdiena ir
saistīta ar datoru. Šī pieredze man ļāva
saprast, ka tas nav domāts man. 11. klasē ēnoju kardiologu P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, jo sāku pieļaut
domu, ka es varētu būt arī ārsts. Neskatoties uz to, ka sākumā biju aktīvs „protestants”, medicīna mani uzrunāja ar visu sirdi un dvēseli. Tagad arī ilgie studiju gadi
vairs nešķiet nekas neiespējams. Šogad
12. klase man būs lielu pārmaiņu laiks,
tad kāpēc neizmēģināt pārmaiņas arī Ēnu

ka visus šos vidusskolas gadus esi velti
izniekojis.”
Inese Vīča: „Ēnu dienās piedalos jau
piekto gadu pēc kārtas. Uzskatu to par
lielisku iespēju katram skolēnam noskaidrot, kas varētu būt viņa nākotnes darbs.
Esmu ēnojusi gan sporta skolotāju, gan
horeogrāfu deju studijā „StudioX1”, gan
dizaineru Rēzeknes Augstskolā, gan
zvērinātu advokātu birojā „Borenius” un
šogad sporta pasākumu organizatoru
Ghetto Games – Raimondu Elbakjanu
jeb Ghetto daddy. Pateicoties Ēnu dienām, esmu sapratusi, ar kādām nozarēm
nesaistīšu savu nākotni. Tagad zinu, ka
sports man vienmēr būs nozīmīgs. Šogad bija mana pēdējā Ēnu diena, un es
domāju, ka tieši šī bija spilgtākā no visām,
kad Grīziņkalna skolā R. Elbakjana vadībā mums tika novadīts treniņš un vēlāk
tika stāstīts par Ghetto Games radīšanas
gaitā pieredzētajām problēmām, panākumiem.”
Līva Leitāne-Šķēle: „Ēnu dienā pirms
vairākiem gadiem es ēnoju Dailes teātra
scenogrāfi Ievu Kauliņu. Tā bija ļoti interesanta diena, kuru galvenokārt pavadījām Dailes teātra noliktavās, kurās ir milzīgi apjomi ar visdažādākajiem tērpiem.
No turienes vajadzēja aiznest aktieriem
tērpus, palīdzēt veikt mērījumu darbus.
Visinteresantākais, protams, bija iespēja
piedalīties aktiermeistarības klasēs, nodarbībās, kur tagad populārus aktierus
redzēju tolaik vēl to studiju gados, kad
viņi nebija tik atpazīstami. Pirms izrādes
kopā ar aktieriem Ģirtu Ķesteri un Lauri
Dzelzīti kafejnīcā skatījāmies hokeju, viņi
jau bija saģērbušies un sakrāsoti, taču
atrada laiku bez stresa iedzert kafiju un
patērzēt”.
Kaspars Eiduks: „9. klasē ēnoju Latvijas

Sintija Kukaine kopā ar „AirBaltic”
lidmašīnas komandu.

dienas ietvaros? Sacīts, darīts, pieteicos
uz stjuartes vakanci aviokompānijā „AirBaltic”, kur 700 cilvēku konkurencē biju
viena no retajām laimīgajām, kas tika apstiprināta. Mans reiss bija Rīga – Tallina –
Rīga. Lidojuma laikā es izbaudīju visas
biznesa klases ērtības un, turklāt, reisā atpakaļ uz Rīgu lidoju pilotu kabīnē, kas bija
kā punktiņš uz „i” visam šim pasākumam.
Iesaku jauniešiem vairāk izmantot iespējas, kas mums tiek piedāvātas, jo kad tad
vēl, ja ne tagad? Būtu žēl vēlāk attapties,

Inese
Vīča
kopā ar
pārējiem
ēnotājiem Ghetto
Games treniņa laikā.

Radio skaņu inženieri. Kaut kādā ziņā
tas bija noderīgi – vismaz sapratu, par ko
noteikti nevajadzētu iet mācīties. 10. klasē ēnoju P. Stradiņa slimnīcas medicīnas
fiziķi. Biju klāt onkoloģisko pacientu apstarošanā. Kādu laiku likās īstā ideja, bet
sapratu, ka joma pārāk šaura un arī īstā
studiju programma pazudusi no zemes
virsas. 12. klasē izdomāju paēnot farmaceitu/ aptiekas vadītāju. Izrādās, ka darbam daudz virzienu, plašas iespējas, kur
izpausties. Tas nospēlēja būtisku lomu
studiju programmas izvēlē. Visumā esmu
ļoti gandarīts, ka gadu gaitā sanācis piedalīties ēnu dienās, un visiem iesaku izmantot izdevību un ņemt tajās dalību”.
Vēl no 12. klases šogad ēnu dienā piedalījās Kristiāna Krūmiņa (ēnoja Rīgā fizioterapeiti Lieni Glāznieci)
un Liene Marinska (ēnoja „AirBaltic”
stjuarti Madaru Ontužāni, ar kuru kopā
veica lidojumu uz Berlīni). Arī no citām
klasēm skolēni izmantoja šo iespēju:
Laura Prusakova (ēnoja Rīgā Jāni Holšteinu, augstskolas „Riseba” programmas
„AVMM”dibinātāju), Sigita Upīte (ēnoja
Rēzeknē Valsts robežsardzes kinologu –
inspektoru Gati Apīni), Juris Erels (ēnoja
Rīgā zvērinātu advokātu Egonu Rusanovu no advokātu biroja „Rusanovs un partneri”), Ivo Pizičs (ēnoja Rīgas Tehniskās
universitātes automobīļu transporta inženieri Māri Gaili), Kristīne Vīča (ēnoja Jēkabpilī Valsts Probācijas dienesta vadītāju
Ivetu Vilcāni), Ričards Dzerkals (ēnoja
Daugavpilī DAUTKOM videoinženieri),
Amanda Skangale (ēnoja Rēzeknē SEB
bankas klientu darījumu vadītāju Ingu
Matvejevu), Janita Broka (ēnoja Ogres
Meža tehnikumā Interjera dizaina speciālisti Lindu Meņģi), Laura Slūka (ēnoja
Rīgā Veizāna deju skolā horeogrāfu un deju
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pasniedzēju Edmundu Veizānu), Paula
Strode (ēnoja Ādažu militārajā bāzē bataljona komandieri V. Gračovu), Nikola
Benislavska (ēnoja Rīgā Latvijas radio5
diktori un producenti Karmenu Stepanovu), Niks Golubcovs (ēnoja Preiļos ceļu

policistu), Aleksejs Groznovs (ēnoja Rēzeknē sporta skolas futbola treneri).
Piesakoties Ēnu dienas vakancēm,
svarīgs ir vecāku atbalsts saviem bērniem. Savukārt Varakļānu novada pašvaldība, sedzot dalības maksu biznesa
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izglītības biedrībā JAL, arī dod skolēniem
iespēju domāt par savu nākotni un karjeru
reālā darbībā. Paldies par atbalstu!
Ēnotāju vārdā
Varakļānu vidusskolas skolotāja
Margarita Selicka

Dalīsim visu uz pusēm…

Amori.

Brāzma.

Aizvējš viesojas Dekšārēs.

Enija un Ingus.

Dalīsim visu uz pusēm.
Dienu, nakti, vēju un sauli.
Tikai Mīlestība lai paliek nedalīta –
Liela, skaista, dvēselē ierakstīta.
Februāris. Mīlestības laiks. Tā nu ir iegājies, ka tieši februārī mēs atklātāk runājam par lielajām jūtām – mīlestību. Valentīndienai, kā jebkuriem citiem svētkiem, ir
konkrēta vēsture un tai piemītošas tradīcijas. Kādas?! To Murmastienes kultūras
centrā centāmies noskaidrot 12. februārī,
kad visi tika aicināti uz atpūtas pasākumu
„Kad mīlestība sirdī zogas…”
Par šo tēmu vairāk ko uzzināt palīdzēja Murmastienes pašdarbnieki: mīlestības
jūtu līkločus izdejoja pamatskolas moderno deju dejotāji Enija Z. un Ingus M. (sk.
V. Pelse), kā arī deju kolektīvs „Brāzma”
(vad. S. Veipa), komiskos brīžus atklāja
amatierteātris „Aizvējš” (vad. M. Vilkauša) un Stirnienes amatierteātra aktieri

Fantāzija Madonā.

Modra un Jānis, jūtu skaistumu dziesmās
izdziedāja jauniešu vok. ansamblis „Fantāzija” (vad. T. Pelša). Emocionāli bagātu
dziedājumu sniedza solisti Kristaps V. un
Artūrs O. Pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja radoši izpausties, uzrakstot asprātīgu turpinājumu teicienam: „Kad mīlestība sirdī zogas...”, kā arī atklājot savas
zināšanas mīlas dziesmās.
Bet jau 13. februārī amatierteātris
„Aizvējš” devās uz Dekšārēm un Sīļukalnu, kur rādīja savus novērojumus par atgadījumiem, meklējot „otro pusīti”.
Ir tāda lieta, kuras nekad nebūs diezgan, – tā ir mīlestība.
Un ir lieta, kuru nekad nedodam pietiekami daudz, – arī tā ir mīlestība.
ATCERIES – ne jau tikai Valentīndienā jāsabučo savi mīļotie, tas jādara katru
mīļu brīdi!
Kā katru gadu tradicionāli, arī šogad
„Aizvēja” aktieri devās uz skeču parādi

Fantāzija.

Lubānā, tikai šoreiz kā viesi, jo Lubānas amatierteātris „Priekšspēle” svinēja
20. gadu jubileju.
Savukārt vokālā ansambļa „Fantāzija” meitenes un vadītāja Teresija Pelša
godam pārstāvēja Varakļānu novadu
27. februārī Madonas 90 gadu svētku ietvaros rīkotajā koncertā „Ai, kaimiņi, nāburdziņi”, kur bija sabraukuši Madonas
novada kaimiņi no Ērgļiem, Lubānas,
Cesvaines, Jaunpiebalgas, Rēzeknes,
Jēkabpils un Varakļāniem, lai kopīgi muzicētu, sadziedātu un sadancotu.
Liels paldies visiem pašdarbniekiem
par aktīvu darbošanos, kā arī pasākumu
apmeklētājiem par labiem atzinības vārdiem!
Personisks paldies Kristapam un
Amoriem – Edžum un Laurim par uzdrīkstēšanos!
Murmastienes KC vadītājas v. i.
Sintija V.
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Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference
3. martā Varakļānu vidusskolā notika 6. skolēnu starpnovadu ZPD konference, kurā tikās Riebiņu un Varakļānu
vidusskolas audzēkņi. Skolēni darbus
aizstāvēja humanitāro, dabas zinību un
sociālo zinību jomās. Darbu temati bija
interesanti un daudzveidīgi. Skolēni pētīja valodas jautājumus, vēsturi, tradīcijas,
veselīgu dzīves veidu, atpūtas iespējas
novadā, skaņas ierīces, apskaņošanu
pasākumos, SMU darbību, jauniešu fiziskās aktivitātes, sociālo portālu lietošanu
un atkarību no sociālajiem tīkliem. Divas
jaunietes aizstāvēja savu biznesa plānu.
Gandarījums par paveikto gan audzēkņiem, gan viņu pedagogiem.
A. Kazāka, teksts un foto

Es saliku vārdu ziedus kā puķītes vainagā...
Laikā, kad sniegpārslas vēl mijas ar
maldīgi siltiem saules stariem, šur tur puķudobēs savas galviņas kautrīgi slej mazi
sniegpulkstenīši, Murmastienes pamatskolā viesojās Varakļānu novada skolu
skanīgāko un izteiksmīgāko balsu īpašnieki, lai piedalītos skatuves runas konkursā
„Ieskandināsim pavasari!” Katrs dalībnieks
priecēja publiku ar iepriekš sagatavotu
dzejoli un prozas darba fragmentu. Šogad
cildinājām dažādu dzejnieku un rakstnieku
literāros darbus. Visi dalībnieki bija sagatavojuši fantastiskus priekšnesumus, žūrijai
nebija viegli izvērtēt dalībniekus, bet kā jau
katrā konkursā, tā arī šoreiz uzvarēja labākie. Konkursa dalībniekus vērtēja 3 grupās.
2. – 3. kl. grupā 1. vieta – Esterei Ščuckai (Varakļānu vidusskola), 2. vieta – Everi-

tai Marijai Mačuļskai (Murmastienes
pamatskola), 3. vieta – Laimai Melnei (Varakļānu vidusskola)
5. – 6. klašu grupā 1. vieta –
Indrai Pelšai (Murmastienes pamatskola), 2. vieta – Elizabetei Pelsei
(Murmastienes pamatskola), 3.vieta –
Patrīcijai Masaļskai (Varakļānu vidusskola).
Sīva dalībnieku konkurence valdīja 7. –
9. klašu grupā. 1. vieta – Edgaram Žeikaram (Murmastienes pamatskola), 1. vieta –
Ingai Madžulei (Stirnienes pamatskola), 2.
vieta – Enijai Zaķei (Murmastienes pamatskola), 3. vieta – Elvīrai Stafeckai (Stirnienes
pamatskola).
APSVEICAM! Izsaku lielu pateicību
skolotājiem par ieguldījumu bērnu sagata-

vošanā skatuves runas konkursam!
Novada skolu pirmo vietu ieguvēji 30.
martā dosies uz Jēkabpili, lai piedalītos
skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārtā.
Veiksmīgu startēšanu Jēkabpilī!
Murmastienes pamatskolas
direktores v. i. Inguna Pelše

Digitālās ērģeles Varakļānu Romas katoļu baznīcas kora telpā

Varakļānu Romas katoļu draudzes vecās ērģeles dievnamā ir skanējušas no
pēckara gadiem līdz mūsdienām. Pēdējo
triju gadu laikā ar jūsu ziedojumu palīdzību
veikti instrumenta reanimēšanas un glābšanas darbi, lai tas vispār skanētu un būtu
daļēji izmantojams spēlēšanai un baznīcā
dievkalpojumu laikā nevaldītu klusums.
Kā jau norādīja ērģeļmeistari, instrumenta
problēmu pirmais cēlonis ir sākotnēji veikta nepareiza uzbūve (pēckarā ērģeles samiksētas no divām citām), diemžēl arī laiks
instrumentu nav saudzējis – tiklīdz novērš
vienus bojājumus, uzrodas citi, no vecuma
plēšās radušās plaisas. Risinājums būtu
ērģeļu pilnīga pārbūve un restaurācija, taču

tas ir ārkārtīgi dārgs un uz labākiem laikiem
atliekams pasākums.
Šā gada februārī ar tēva Jakoba Fjorga
(Austrija), priestera Andra Kravaļa un komponista Riharda Dubras atbalstu Varakļānu
draudze saņēma dāvinājumu – digitālās ērģeles. Taču, lai ērģeles skanētu visā baznīcā
un pilnvērtīgi notiktu draudzes dievkalpojumi un koncerti, vajadzīga apskaņošanas
sistēma (uzstādīs SIA „Audio R”), nākotnē
iecerēta arī kora apskaņošana un kopējās
baznīcas apskaņošanas uzlabošana.
Lūdzam arī jūsu atbalstu apskaņošanas
aparatūras iegādei, būsim priecīgi un pateicīgi par palīdzību.
Ziedojumus lūdzam ieskaitīt kontā:
Varakļānu Romas katoļu draudze, Reģ.
Nr. 90000471580, A/S Swedbank konts
LV72HABA0551038164535 ar norādi „Ērģeļu apskaņošanas sistēmai”.
No sirds pateicamies visiem dāsnajiem
ziedotājiem, kas šo projektu jau ir atbalstījuši – visiem anonīmajiem ziedotājiem, Annai
Āboliņai, Jānim Bārbalam ar ģim., Broku ģimenei Grozās, Andrejam Cakulam ar ģim.,

Gunāram Gabrišam ar ģim., z/s „Jaudzimi”,
SIA „JM SLAT”, SIA „Kamil Pluss”, Jurim
Kazākam ar ģim., Marijai Kārklai ar ģim.,
z/s „Ķimenes”, Annai Ķuzānei ar ģim., z/s
„Laduži”, SIA „Maveks – V”, Valdim Mediniekam ar ģim., SIA „Meļņi – 3”, Leopoldam
Naglim ar ģim., Anetei Opulei ar ģim., z/s
„Oškalni”, Mārtiņam Počam ar ģim., SIA
„Ripo”, Kristīnei Ručai, z/s „Rudzīši”, Martai
Sparānei ar ģim., Aivaram Tropam ar ģim.,
Andrim Upeniekam ar ģim., SIA „V 55”,
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „VAKS”, Janīnai Valenīkai,
Līgai Veikšānei-Dmitrijevai, Annai Zepai Silakrogā, z/s „Žugures”.
Paldies par atbalstu Varakļānu novada
pašvaldībai, personiski Ivaram Ikauniekam, par darbu – Aināram Ančevam, Raitim Stiukam, vīru komandai – Voldemāram
Bondaram, Naurim Lazdam, Edgaram
Vilkaušam, Anatolijam Tučam, Ēvaldam
Strodam, Zigmāram Rugainim, Andrim Petrovskim, Andrejam Grigorjevam, Albertam
Grandānam un Jurim Jaškam.
Draudzes vārdā – Ieva Zepa
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PROJEKTU NEDĒĻA

Projektu nedēļa Varakļānu vidusskolā
notika no 8. līdz 12. februārim. Nedēļas
ietvaros skolēni piedalījās ēnu dienās,
viena diena tika veltīta sporta stafetēm.
2.– 4.klašu skolēni izzināja savu skolu,
mājdzīvniekus, ģimenes finanses. 5. – 9.
klašu audzēkņi darbojās dažādās sekcijās: „Es skolā”, „Finanšu pratība”, „Mediju pratība”, gatavoja prezentācijas darbu
„Mūsu klases avīze”.
A.Kazāka, teksts un foto

Teic, Laimiņa, manu darbu

««« Sākums 1. lpp.
Lai veiksmīgāk veidotos tirgus aprite,
2006. gadā uzņēmums iestājas Latvijas
tirgotāju kooperācijā „AIBE”, 2007. gada
novembrī pāriet uz „LaTA” tīklu. Uzņēmums
veic pastāvīgu tirgus izpēti un piedāvā
iedzīvotājiem nepieciešamās preces. Ja
2002. gadā preces saņēma no 52 pasūtītājiem, tad 2016. gadā jau ir vairāk kā 482
preču piegādātāju.
Šajos gados pastāvīgi tiek domāts par
darbinieku darba apstākļu uzlabošanu,
rekonstruēta katlu māja, tiek meklēti jauni
veidi uzņēmuma attīstībai, kā paplašināt
uzņēmuma darbības jomas, kā nodrošināt
uzņēmuma nākotni.
2008. gadā uzņēmums saņēma Pasaules tirdzniecības līderu kluba balvu par
pakalpojumu kvalitāti. Starptautisko tirdzniecības līderu klubu pārstāv 7500 biedri no
112 valstīm. 2008. gadā laikraksts „Dienas
Bizness” apbalvo SIA „JILLS” ar iekļūšanu
visstraujāk augošo Latvijas uzņēmumu sarakstā „Gazele 2008” Vidzemes reģionā.
Pašreiz 1. Maija laukumā 3 vienkopus

Lilija Ziemule, Skaidrīte Zorģe.

atrodas veikali: „Būvmateriāli. Saimniecības preces. Mēbeles”, „Lauma”, „Pārtika”,
iedzīvotāju ērtībām darbojas „Tirdzniecības
centra viesnīca”. Uzņēmumā ļoti apzinīgi
savus pienākumus veic 19 darbinieki, visilgākais darba stāžs šajā uzņēmumā – Lilijai
Zeimulei un Skaidrītei Zorģei.
SIA „JILLS” ir lielākais Varakļānu novadā reģistrētais privātais uzņēmums. Būdami
sava novada patrioti, SIA „JILLS” nesavtīgi
palīdz dažādu pasākumu organizēšanā,
paši organizē tradicionālās autosacensības
uz ledus, atbalsta Zemessardzes aktivitātes.
Pateicībā par labo sirdi, atbalstu līdzcilvē-

JILLS.

kiem un sekmīgu sadarbību pelnīti saņemtas neskaitāmas pateicības un atzinības.
Cilvēkus mēs vērtējam pēc darba, ko
tas padarījis, nevis pēc ārējā spožuma. SIA
“JILLS” kolektīvs savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas, domājot par iedzīvotāju
ērtībām un labsajūtu, rūpējoties par izdarītā
kvalitāti – tā ir mēraukla padarītajam. Lai izdodas visas nākotnes ieceres!
Sveiciens 20 gadu jubilejā!
Aina Jaunzeme,
teksts un foto
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Labākās atmiņas
Tuvojas skolas jubilejas laiks, kad
atmiņās kavējamies par vidusskolā
pavadītajiem gadiem, sakām skolas
gados nepateikto PALDIES skolotājiem, ar smaidu atceramies izdarītās
nebēdnības.
Arī martā meklēju novada iestādēs
strādājošos Varakļānu vidusskolas
absolventus.

SIA „KAMIL PLUSS”

Marija Kanča – 1972. gada absolvente, klases audzinātājs Jānis Lukasevičs.
Kad Marija mācījās, skolā bija 650
skolēni, un viņu klase bija vienīgā, kur
nebija paralēlklases. Atmiņā palikušas rudens talkas kolhozā, ekskursija
uz Ļeņingradu, kopā ar klasi braukusi arī skolotāja Aina Jirjena. Neierasti
mūsdienu apstākļiem – klases devās

SIA „JILLS”
Jānis Erels – 1973. gada absolvents, audzinātāja Vilma Lukaseviča.
Jānis atzīst, ka vidusskolas gadi
bijuši aizraujoši un interesanti, kas
sagādājuši klases audzinātājai zināmas raizes. Padziļināti patikuši mācību
priekšmeti – fizika, ķīmija, sports un militārā apmācība. Pie skolotāja Raimonda
Sprūdža aktīvi trenējušies vieglatlētikā,
vēlāk kopā ar klasesbiedriem Jāni Senkānu, Jāni Grandānu un Ilmāru Bernānu noorganizējuši brīvās cīņas sekciju.
Patika armijas lietas, ir zemessargs pēc
pārliecības no 1993. gada, kad nodeva
Zemessargu zvērestu. Arī tagad, būdams vecākais zemessargs, godprātīgi
veic dienesta pienākumus, kas sekmē
Nacionālo bruņoto spēku attīstību.
Jānim nekad nav patikusi ikdienas
rutīna, tāpēc jau vidusskolas gados
notikuši dažādi izmēģinājumi. Ir ko atcerēties! Par vienu notikumu nedaudz
sīkāk... Starpbrīdī pirms matemātikas
stundas ar klasesbiedru Jāni steidzīgi
uzlādē pašgatavotu elektrolītisko kondensatoru (elektroierīce, kuru uzlādējot,
rodas dzirkstele). Ienākot klasē, audzinātāja klasesbiedram Jānim ierauga
rokās kaut ko aizdomīgu un pieprasa
atdot. Lai kā puisis cenšas to nedarīt,

Marija Kanča, Ināra Bikovska.

ekskursijās vaļējās automašīnās, kur
no vēja pasargāja tikai priekšā izliktais
brezents, sēdēšana uz pašgatavotiem
koka soliem. Jau skolas laikā patika
bioloģija un anatomija. Skolotāja Smaida Graudumniece rosināja interesi par
šiem priekšmetiem, dodot grāmatas ar
izzinošu literatūru. Bioloģijas stundās
pie skolotājas Teklas Garančas preperēja sliekas, vardes, vasarās strādāja
skolas lauciņā. Pēc vidusskolas beigšanas aizgāja studēt medicīnu, izmācījās
par feldšerīti.
Ināra Bikovska – 1990. gada absolvente, klases audzinātāja Genovefa
Melne.
„Visi skolas gadi cieši saistīti ar audzinātāju, jo viņa bija kopā ar mums jau
no otrās klases. Viņa bija mums kā otrā
mamma. Atmiņā palikuši dažādie skolas
pasākumi, zāles kārtošana Jaungadam,
klases vakari, krievu valodas stundas
pie skolotājas Raisas Sokolovas, matemātikas stundas pie skolotājas Teklas
Ikaunieces. Ļoti jauks bija divu dienu
klases pārgājiens uz Meirānu kanālu pie
Lubānas ezera. Paši pelnījām ekskursiju
uz Igauniju, lasījām akmeņu no laukiem.
Patika pionieru aktivitātes – hronikas
rakstīšana, ugunskuri. ”

Sarmīte Kalniņa, Jānis Erels,
Maruta Stivka.

skolotājas pavēlei jāklausa... un viņa
saņem elektrisko lādiņu!!! Tracis briesmīgs! Par sodu puišiem jāmācās fizikas
likumi līdz vēlam vakaram, jo skolotājs
viņus nejauši ieslēgtus aizmirsa fizikas
kabinetā.
Sarmīte Kalniņa – 1980. gada absolvente.
Atskatoties uz saviem skolas gadiem, varu teikt, ka tagad viss ir ļoti
mainījies. Atceros savu pirmo audzinātāju Veroniku Selicku, kura mūs audzināja kārtībai. Disciplīna bija gan mācību stundās, gan starpbrīžos. Piebūves
gaitenī starpbrīžos staigājām pāros organizētā aplī. Neviens pat neiedomājās
skriet un klaigāt. Tajā laikā visiem bija
vienādi formas tērpi – sarafāni, kleitas

un zilas jaciņas. Arī vecākajās klasēs
nedrīkstēja uz skolu nākt košās drēbēs.
Atmiņā palikusi klases audzinātāja Raina Rotkeviča, ķīmijas skolotāja Maija
Sprūdža, fizkultūras skolotāji Vladislavs
Locāns un Raimonds Sprūdžs. Tekla
Ikauniece mācīja algebru, bija ļoti prasīga. Paldies skolotājai Rozālijai Golubevai par dotajām zināšanām matemātikā.
Atceros, kā gājām dežūrēt skolas
virtuvē – mizojām kartupeļus un kārtojām galdus.
Kur tagad atrodas slidotava, tajā
laikā bija skolas izmēģinājumu lauciņš.
Skolotājas Teklas Garančas vadībā
mums katram vasarā vismaz 6 dienas
bija jānostrādā, ravējot un kopjot puķes
un zaļumus.
Skolas laikā esmu dziedājusi gan
korī, gan ansamblī pie skolotāja Viktora
Čerņecova. Tāpat patika sporta treniņi
Raimonda Sprūdža vadībā.
Ar sajūsmu atceros to laiku, kad
skolā darbojās meiteņu vokāli instrumentālais ansamblis. Tajā spēlēja mana
vecākā māsa Anita, Rita Visnape, Dace
Cīrule, Anita Viļuma.
Ziemā fizkultūras stundās slēpojām
pa parku, kur notika arī sacensības. Patika arī slidošana pie skolas ierīkotajā
slidotavā.
Vidusskolas gados bijām ļoti atraktīva klase, dažreiz pat par daudz. Par
skolu labas atmiņas. Skolā iegūtās zināšanas ir paliekošas vērtības turpmākajos dzīves gados.
Maruta Stivka
Par Varakļānu vidusskolu palikušas
jaukas atmiņas. Caur skolas gadiem
mani pavadīja trīs ļoti jaukas audzinātājas – Anna Mičule, Leonora Ziemele un
Daira Zepa, visas ļoti stingras, bet taisnīgas skolotājas. Esmu mācījusies pie
ļoti zinošiem pedagogiem – J. Piļpuka,
V. Čerņecova, G. Melnes, M. Sprūdžas,
A. Kazākas, A. Salenieces, M. Pušmucānes, M. Mālnieces, V. Brokules,
A. Gatiņas, V. Locāna, A. Stroda. Katrs
no viņiem atdeva mums, zinātkārajiem
palaidņiem, daļiņu no sevis. Esmu lepna par to, ka mana skola ir Varakļānu
vidusskola.
Klase mums bija ļoti forša. Katrs bijām ar savu raksturu, bet visi kopā ļoti
unikāls grupējums. Par jautrību klasē,
protams, rūpējās zēni.
Skolā notika daudz interesantu pasākumu – tematiskās pēcpusdienas,
ierindas skates, sporta un ražas svētki,
iestudējām lugu „Maija un Paija”, diskotēkas, klases vakari, bet vismīļākās bija
Jaungada eglītes.
Skolas laiks bija brīnišķīgs, pozitīvu
emociju laiks un stabils pamats turpmākai dzīvei.
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STIRNIENES BIBLIOTĒKA

Ināra Kasparāne
Manas skolas gaitas aizsākās vēl
vecajā skoliņā Lubānas ielā un, kad
pārcēlāmies uz jauno skolu, tā likās tik
milzīgi liela, bet tajā laikā skolēnu bija
tik daudz, ka tāpat nepietika telpu. Mācījāmies divās maiņās, sporta stundas
notika koridoros, vēlāk gājām sportot
uz pili un pēc tam vēl uz tagadējo luterāņu baznīcu, darbmācības stundas
arī notika pilī. Pēc dažiem gadiem skolai
uzcēla piebūvi.
Manas atmiņas par skolu vēl arvien
ir vispozitīvākās un vissiltākās, kaut aizritējis jau labs laika posms. Tajā laikā
skola bija starp labākajām valstī gan
mācību darbā, gan ārpusklases darbā,
gan sportā. Darbojās spēcīgi pašdarbības kolektīvi.
Skolotāji – tādas personības! Bezgala erudīti, interesanti vadīja stundas.
Nevaru nepieminēt izcilos skolotājus
Viļumus, Sondori Annu, Sprūdžu Maiju,
skolotājus Lukasevičus, Tutānus, Locāni Tamāru. Skolotājas Tekla Garanča un
Mihalina Ornicāne meitenēm iemācīja
daudzas praktiskas lietas dzīvei.
Un kur vēl mūsu jaukā audzinātāja
Aina Jirjena – cik radoši un ieinteresēti
viņa vadīja stundas! Viņai, tikko Universitāti beigušai jaunajai skolotājai, mēs
bijām pirmā audzināmā klase – negantie piektklasnieki. Rīkojām klases vakarus, braucām ekskursijās. Tieši skolas
laikā, viņas ieinteresēti, apceļojām tik
daudzas Latvijā un apkārtnē ievērojamas vietas. Pats interesantākais, ka
ceļu veicām dažādi – gabalu braucām
ar autobusu, tad gājām kājām, tad brau-

Ināra Kasparāne.

cām ar vilcienu, atkal gājām kājām. Tas
viss ļoti saliedēja klasi.
Vēl arvien atmiņā skolas pasākumi.
Ar kādu vērienu tika organizēti Vakari
par skolas godu, Jaungada pasākumi,
ikgadējie skolas Dziesmu un deju svētki.
Bez mācībām un pasākumiem, skolas laikā mācījāmies arī strādāt – rudens
talkas kolhozā, dežūras skolas virtuvē,
klases uzkopšana, darbs skolas lauciņā.
Skolas gadi arvien būs mūsu atmiņās.

STIRNIENES TAUTAS NAMS

Ieva Zepa
Varakļāni Latvijā ir viena no ļoti retajām pilsētām, kurai ir sava Kosmo-

Stirnienes TN

19. martā 16.00 Jezupa dīnas
lusteigī teijāteri – aicynoj Borkovas,
Murmastīnes, Dekšōru, Stērnīnes
pašdarbnīki. Ieeja brīva
25. martā 13.30 ziedu nolikšana pie represēto pieminekļa
1. aprīlī 11.00 Atašienes skolēnu teātra izrāde
12.00 animācijas filmu programma „Zaķu lielā diena”. Ieeja
brīva
21. aprīlī Lielā Talka Stirnienes
kapos
26. martā 18.00, Lielajā Sestdienā, Varakļānu katoļu baznīcā
garīgās mūzikas koris „Reversium”
un diriģents Jānis Gruduls aicina
uz svinīgajiem Krustaceļa dziedājumiem

nautu iela. Tas gan nekas, ka mūs nav
apmeklējis neviens Visuma lidotājs un
pa ielu varbūt soļo tikai kāds nākamais
kosmonauts. Mācoties Varakļānu vidusskolā, arī mūsu klasei pienāca laiks
stāties pionieros. Un pionieru pulciņam
bija jābūt nosauktam kāda diža cilvēka
vārdā. Ilgi domājām un strīdējāmies,
līdz kāds atgadījums visu izšķīra. Bija
saulains un priecīgs pavasaris, taču
tajos laikos skolēni cītīgi apmeklēja
skolu arī sestdienās. Viens no mūsu
lustīgākajiem klasesbiedriem bija mājās sadarījis pavairāk blēņu, un vecāki, braukdami uz laukiem strādāt, viņu
par grēka darbiem ieslēguši dzīvoklī,
lai netiek laukā dauzīties. Īstam trešās
klases džekam tas nav nekas – pa otrā
stāva logu izlidoja spilvens, tad pats
piezemējās puķudobē. Tā nu varonis
tika pie lauztas rokas, bet mūsu pionieru pulciņš – pie kosmonauta Jurija
Gagarina nosaukuma.

29. aprīlī plkst. 19.00
Varakļānu kultūras namā koncerts

„MANAI SKOLAI – 95”
Stirnienes pamatskola aicina uz

150 gadu jubileju
š.g. 25. jūnijā
Sirsnīgs paldies visiem radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem tiem,
kas atnāca atvadīties un bija kopā ar mums smagajā brīdī, pavadot
pēdējā gaitā mīļo dēlu, tēvu, vīru un brāli Gintaru Budinu. Īpašu
paldies par sniegto atbalstu un palīdzību sakām Mārtiņam Ziedam un
Gunāram Mālniekam.
Tuvinieki
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NEPIEĻAUSIM, LAI GAVĒŅA LAIKS PAIETU TUKŠĀ!
Žēlsirdības jubilejas gada Lielais gavēnis mums visiem ir lieliska iespēja beidzot sakārtot savu dzīvi ar Dieva Vārda
klausīšanos un žēlsirdības darbiem. Ja ar
miesas žēlsirdības darbiem savos brāļos
un māsās, kurus ir nepieciešams paēdināt, apģērbt, kuriem vajag dot pajumti un
kurus jāuzņem, mēs pieskaramies Kristus
miesai, tad garīgie žēlsirdības darbi – padoma došana, pamācīšana, piedošana,
aizrādīšana, lūgšana – tiešākā veidā skar
mūsu kā grēcinieku stāvokli. Tāpēc miesas darbus un garīgos darbus nekad nedrīkst šķirt. Patiešām, tieši saskaroties ar
Krustā sistā Jēzus miesu visnabadzīgākajos, grēcinieks kā dāvanu var saņemt apziņu, ka viņš pats ir nekas cits kā nabaga
lūdzējs.
Pateicoties šim ceļam, „augstprātīgajiem”, „varenajiem” un „bagātajiem”,
par kuriem runā Magnificat, ir iespēja atzīt, ka arī viņus nepelnīti mīl Kristus, kurš
arī par viņiem tika piesists krustā, nomira
un aug
gšāmcēlās. Šī mīlestība ir vienīg
gā
augšāmcēlās.
vienīgā
atbi
bild
lde
e sl
slāp
āpēm
ēm p
ēc llaimes
aime
ai
mess un b
ezga
ez
galīlīatbilde
slāpēm
pēc
bezgalī-

DER ZINĀT ŽĒLSIRDĪBAS
JUBILEJAS GADĀ
pievērsīsim uzmanību miesas
žēlsirdības darbiem un neaizmirsīsim
garīgos žēlsirdības darbus:
* pabarot izsalkušos
* padzirdīt izslāpušos
* apģērbt kailos
* uzņemt svešiniekus
* palīdzēt slimajiem
* apmeklēt cietumniekus
* apbedīt mirušos
* dot padomu šaubīgajiem
* mācīt nezinošos
* brīdināt grēciniekus
* mierināt nomāktos
* piedot aizvainojumus
* pacietīgi paciest garlaicīgos
* lūgt Dievu par dzīvajiem un
mirušajiem.
gās mīlestības, ko cilvēks maldīgi domā
remdēt ar zināšanu, varas un bagātību
dieviem. Tomēr jjoprojām
op
projā
j m pa
p
stā
āv risks,, ka
pastāv
augs
au
gstp
tprā
rātī
tīgi
gie,
e, b
agāt
ag
ātie
ie u
n va
vare
reni
nie
e, a
izvi
iz
vien
augstprātīgie,
bagātie
un
varenie,
aizvien

ciešāk aizverot savas durvis Kristum, kurš
nabagajā cilvēkā turpina klauvēt pie viņa
sirds durvīm, beigās varētu pakļaut sevi
pazudināšanai šajā mūžīgajā vientulības
bezdibenī, ko sauc par elli.
Tādējādi viņiem un mums visiem no
jauna atskan griezīgie Ābrahama vārdi:
„Viņiem ir Mozus un pravieši, lai viņi tiem
klausa!” (Lk. 16,29) Šī darbīgā klausīšanās mūs vislabāk sagatavos Līgavaiņa,
kurš nu ir augšāmcēlies un vēlas šķīstīt
savu nākamo Līgavu, kas gaida Viņa atgriešanos, galīgās uzvaras pār grēku un
nāvi svinēšanai.
Nepieļausim, ka šis Lielā gavēņa
laiks, kas ir labvēlīgs atgriešanās laiks,
paietu tukšā! Mēs to lūdzam ar Vissvētākās Jaunavas Marijas mātišķo aizbildniecību. Viņa bija pirmā, kura dievišķās žēlsirdības priekšā, ko tā par velti saņēma,
saskatīja savu niecīgumu (sal. Lk. 1,48),
atzīstot sevi par pazemīgo Kunga kalponi
(sal. Lk. 1,38).
Pāvests Francisks.
(
(No
„Vēstījuma Lielajā gavēnī 2016”)

DĪVKOLPOJUMU KORTEIBA 2016. GODA MARTA MĒNESĪ
Gaveņa laikā dorbdīnos Krista ceļš.
trešdīnos un pīktdīnos plkst. – 17.30; svātdīnos plkst. – 10.30;
19.03. – sastdīna – SV. JEZUPA DĪNA – leli svātki sv. Mises plkst. – 9.00 un 11.00

STĒRNĪNES DRAUDZĒ

20.03. – PYUPŪLU jeb PALMU SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. – 9.00 un 11.00 – Pyrms lelos sv. Mises pyupūlu svietiešona un
procesija, Ryugtos sopes

Lyugums sīvītem Klusajā nedeļā
apmeklēt dīvnomu ar golvassagom

24.03. – LELO CATURTDĪNA
Sv. Mise plkst. 14.00 procesija uz tumsību altāri. Vissvētākā sakramenta
adorācija. Plkst. 18.00 – Rūgtās sāpes
25.03. – LELO PĪKTDĪNA, Kunga Jēzus Krystus cīšonu un noves pīmiņa
8.30 – svāto Krusta pagūdynošona; piļneigas atlaidas; pec dievkalpojuma Vissv.
Sakramenta adorācija pie Kristus kapa. Plkst. 18.00 – Krustaceļš
26.03. – LELO SASTDĪNA
8.00 – Dīvkolpojuma sokums; Uguns svētīšana; Kristības solījumu atjaunošana;
sv. Mise; Adorācija plkst. 18.00 – Krustaceļš; Kompletorijs
27.03. – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI
10.00 – Dievkalpojuma sākums
28.03. – pirmdiena – II Lieldienas
9.00 – Sv. Mise
2.04. – Atlaidu ievads
18.00 – Vesperes, procesija
3.04. – Adorācijas svātdīna;
Svāto mūcekļa Viktora atlaidas – Baltā žēlsirdības svētdiena
9.00 – sv. Mises un 11.00 – procesija; Rožukroni dziedās. Stykonu, Sprukstiņu s. t.

19. martā sv. Jezupa svātki
13.00 sv. Mise
20. martā Pyupūlsvātdīna
12.00 Krystaceļš
13.00 sv. Mise
24. martā Lelō Catūrtdīna
16.00 dīvkolpōjums
25. martā Lelō Pīktdīna
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums
26. martā Lelō Sastdīna
11.30 Krystaceļš
13.00 dīvkolpōjums,
svētej guni, yudini, Lēldiņu ēdīņus
27. martā Leldīnas
7.00 procesija un sv. Mise,
svētej Lēldiņu ēdīņus
3. aprelī dīvkolpōjums nanūtiks –
sv. Viktora atlaidas Varakļōnūs 9.00
un 11.00
10. aprelī sv. Mise 13.00
17. aprelī sv. Mise 13.00
24. aprelī sv. Jura atlaidas
13.00 sv. Mise un procesija, svētej
zyrgus un mašynas
ĢĒRBITĒS SILTI – BAZNEICA
PAVĀSA!
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Varakļānu postenī amata vakance:
UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (AUTOVADĪTĀJS).
Obligātās prasības dienestam:
(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma
4. un 7. panta prasībām):
•kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
•fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un
psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta
noteiktajām prasībām;
•nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu,
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no
soda;
•vecums no 18 līdz 40 gadiem;
•vismaz vidējā izglītība;
•vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.
Prasmes:
•prasme peldēt;
•vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
•C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
•vismaz 1 gadu ilgs C kategorijai atbilstošā
transportlīdzekļa vadītāja stāžs.
Amata pienākumi:
veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus (tai
skaitā sniegt pirmo palīdzību cietušajiem), kā arī
avāriju un to seku likvidācijas neatliekamos darbus.
Uz vakanto amatu var pieteikties piezvanot uz mob.
tālruni 29392420.

Murmastienes KC
9. aprīlī plkst. 11.00

Aicinām konkursā pieteikties Murmastienes
mazos dziedātājus līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot). Pieteikšanās līdz 31. martam.
Nolikums un anketa pieejami Murmastienes
KC vai pie skolotājas T. Pelšas
Papildus informācija pa t. 27790027

Gaidīsim!

SIA „Austrumu būvnieks”
Aicina darbā
LIETVEDI – UZSKAITVEDI
Prasības:
• Vēlama iepriekšēja darba pieredze
attiecīgajā jomā;
• Pozitīva attieksme pret darbu,
kolēģiem un spēja strādāt kolektīvā;
• Augsta atbildības sajūta;
• Vēlama B kategorijas autovadītāja
apliecība.
Piedāvājam:
• Interesantu, atbildīgu darbu augošā
uzņēmumā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un
motivējošu bonusu sistēmu;
• Profesionālas izaugsmes iespējas un
atsaucīgus kolēģus.
Darba vieta:
Ozolu iela 7, Varakļāni.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam
sūtīt uz
e-pastu: austrumubuvnieks@inbox.lv

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

IESPĒJAMS
KREDĪTS.
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Pieredzējuši meistari veic
ŪDENSAPGĀDES un
KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi
privātmājām un iestādēm.
Bezmaksas tāmes izstrāde.
Visa veida santehnikas darbi.
Kāpurķēžu ekskavatora pakalpojumi.
T. 22339868
PAZIŅOJUMS. Šā gada 2. aprīlī garāžu īpašnieki Miera ielā 2 „MELIORATORS”
tiek aicināti uz sapulci un garāžu apkopšanu. Garāžu īpašniekiem, kuri nebūs norēķinājušies par patērēto elektroenerģiju, ar
03.04. tiks pārtraukta elektrības padeve.
Tel. 26424078 J. SILIŅŠ

Jau klusas san kokles
un dziesmas,
Un nakts rasa
pumpuros mirdz,
Bet zaļajā dieva namā
Uz zvaigznēm dzied mana sirds.
/F. Bārda/
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
februārī mūžībā aizgājušajiem:
Varakļāni
Gintauts Budinas – 52
Murmastienes pagasts
Julianna Grudule – 67
Antons Gruduls – 82
Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
Izsakām patiesu līdzjūtību
GENOVEFAI BROKAI
un viņas ģimenei, mīļo dēlu guldot
zemes klēpī.
SIB „Varakļānu Aspazijas”
Pēkšņi pagalmā ienāca klusums,
Tik negaidīts un spalgs...
Un tad no sāpēm aizvērās acis un
sažņaudzās sirds.
Laiks paņem to, ko tu visvairāk mīli...
Mūsu patiesa līdzjūtība
DIĀNAI BROKAI,
tēti mūžības ceļos pavadot.
Varakļānu vidusskolas 11. klase
un audzinātāja

IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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