NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
2016. gads

JŪNIJS

Varakļānu novada svētki
Varakļānu novada svētki ir kļuvuši par pavasara
a a gaidītāko
pasākumu. Arī šogad šis pasākums pulcēja
ja simtiem ļaužu,
lai kopīgi nosvinētu novada septīto gadadienu.
nu. Visas dienas
garumā bija iespējams jautri pavadīt brīvo laiku, taču šīs
sestdienas galvenā kulminācija bija par godu
u novada svētkiem rīkotais velobrauciens, šogad braucienā
ā piedalījās 238
dalībnieki.
as, un šogad
Velobrauciens notiek otro gadu pēc kārtas,
savas velobraukšanas spējas bija iespējams pierādīt
ierādīt arī
mazajiem pirmskolas bērniem, tāpat pieredzējušākie
ušākie
un izturīgākie cīnījās, pievarot 11 km un 25 km distanci. Rezultātu apkopojumu var apskatīt Varakļāānu mājas lapā
Laikā, kad aktīvākie atbalstītāji gaidīja pirmos
dalībniekus finišā, citi varēja apmeklēt tirgotāju bodītes, lai iegādātos kādas kārotas lietiņas. Taču ilgii
iepirkties laika nebija, jo jau pēc 20 minūtēm, skaaļiem aplausiem skanot, finišēja pirmais velobraucējs.
s.
Tik pat skanošā un pozitīvā atmosfērā tika sagaidīti visi
pārējie dalībnieki.
Turpinājums 6. lpp.

Nr. 6 (263)

Sagaidot Varakļānu pilsētas
dzimšanas dienu,

VARAKĻĀNU BIBLIOTĒKA
IZSLUDINA LITERĀRO
DARBU KONKURSU

„Mana mazā,
baltā pilsēta”
Aicinām visu vecumu radošos
varakļāniešus izteikt savas domas
un sajūtas par mūsu pilsētu!
Konkursa darbi tiks vērtēti trīs
vecuma grupās un labākie saņems
balvas.
Visa informācija –
konkursa nolikumā – 3. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 18. maijā
Nr. 6
1. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par projektu „Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos”.
3. Par projekta pieteikumu „Sporta
inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai”.

2016. gada 18. maijā
Nr. 7

1. Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par
pašvaldības nodevām par būvatļauju vai
būvniecības ieceri Varakļānu novadā”
apstiprināšana.
2. Par konkursu „Varakļānu novada
sakoptākā sēta 2016”.
3. Par adreses noteikšanu un adreses maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma „Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Liepāres
1” sadalīšanu
6. Par zemes nomu
7. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā
6-3, Varakļānos, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.
8. Par naudas balvas piešķiršanu
Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu
absolventiem.
1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar
9. klases beigšanu 30,00 euro apmērā
šādiem Varakļānu novada skolu absolventiem:
1.1. Stirnienes pamatskolā – Raimondam Ubagovskim;
1.2. Murmastienes pamatskolā – Dāvim Brokam;
1.3. Varakļānu vidusskolā – Agnesei
Strodei.
2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar
12. klases beigšanu 50,00 euro apmērā
šādiem Varakļānu vidusskolas absolventiem:
– Kasparam Eidukam;
– Signei Viškai.
9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta
„Zeltiņi” apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Poči”
sadalīšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Par pašvaldības nodevām par būvatļauju vai
būvniecības ieceri Varakļānu novadā
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu
vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojumu rakstā vai apliecinājuma
kartē (turpmāk – Nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas
kārtību un atvieglojumus Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldības nodevas objekti un apmērs, izsniedzot būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:
Nr.
p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nodevas objekts
Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves
laukums nav lielāks par 25 m2)
Vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta
dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piem., saimniecības ēka, noliktava,
šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2
ārpus pilsētu un ciemu teritorijām
Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu
līdz 60 m2, t.sk. konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku,
kurā izvietota bīstamā iekārta
Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un
ciemu teritorijām
Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales
ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas
ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas
Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un
ciemiem
Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai
iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu
Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi
Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve
Inženiertīklu pievads (1. – 9. punktā minētajām būvēm)
Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, t.sk. Elektroapgādes
sadalnes (piem., uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas),
komutācijas un aizsardzības iekārtas
Inženiertīklu pievads (10. punktā minētajām būvēm)
Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā
Ar radiācijas drošību saistītas būves
Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā
– soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un
apgaismes ķermenis, laipa, gājēju celiņš, karoga masts, ielu norādes
stabs, velosipēda statīvs u.tml.
Sporta laukums ar segumu
Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts
reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada
Žogs un mūris
Gājēju ceļš
Veloceļš
Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
Inženiertīklu pievads (13.– 22. punktā minētajām būvēm)
Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u.c.) bez
inženiertīkliem
Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
Tornis vai masts līdz 10 m
I grupas būvju nojaukšana
Ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana
Vienkāršota atjaunošana

Nodevas
apmērs
(EUR)
20,00
20,00

10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00

10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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3. Pašvaldības nodevas objekti un apmērs, izsniedzot būvatļauju:
Nr.
p.k.

Nodevas objekts

1.

Dzīvojamās mājas – II un III grupa
Viena dzīvokļa māja (1110)

2.

Divu vai vairāku dzīvokļu māja (1121)

3.

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (1130)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nedzīvojamās ēkas
Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās vietas
(1211; 1212)
Biroju ēkas (1220)
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (1230)
Satiksmes un sakaru iestāžu ēkas (1241; 1242)
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (1251; 1252)
Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai
sabiedriskās aprūpes iestāžu vajadzībām (1261; 1262;
1263; 1264)
Citas nedzīvojamās ēkas (1271; 1272; 1273; 1274)
Inženierbūves
Autoceļi, ielas un ceļi (2111; 2112)
Sliežu ceļi (2121; 2122)
Lidlauku skrejceļi (2130)
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi (2141; 2142)
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves (2151;
2152; 2153)
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un
elektropārvades līnijas (2211; 2212; 2213; 2214)
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi (2221; 2222; 2223;
2224)
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
(2301)
Citas sporta būves (2411; 2412)
Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves (2420)

Nodevas
apmērs (EUR)
30,00
(15,00+15,00)
30,00
(15,00+15,00)
30,00
(15,00+15,00)
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
20,00
40,00
40,00
60,00
40,00
40,00
80,00
30,00
60,00
30,00
30,00

4. Nodeva par reklāmas vizuālā izskata saskaņošanu EUR 5,00.
5. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem būvvaldē (turpmāk – Būvvalde), kas
pārzina būvniecības procesu Varakļānu novadā, būvatļauju vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
6. Nodevas samaksas kārtība:
6.1. nodeva par būvatļaujas izdošanu – 50% apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;
6.2. nodeva par būvniecības ieceres akceptu – pirms dokumentu iesniegšanas
Būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu (Būvvaldes lēmumu). Ja Būvvalde pieņem lēmumu par
atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek
atmaksāta;
6.3. ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu neatmaksā.
7. No nodevas samaksas tiek atbrīvota Varakļānu novada pašvaldība, Varakļānu
novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības ar 100% pašvaldības kapitālu.
8. Nodeva maksājam Varakļānu novada pašvaldības kasē vai ieskaitāma Varakļānu novada pašvaldības bankas kontā.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūliju.
10. Ar 30.06.2016. spēku zaudē Varakļānu novada domes 29.10.2009. saistošie
noteikumi Nr. 6 „Par Varakļānu novada pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai”.
M. Justs, Varakļānu domes priekšsēdētājs
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Literāro darbu konkursa

„Mana mazā,
baltā pilsēta”
nolikums

Konkursu organizē:
Varakļānu tautas bibliotēka
Konkursa norises laiks:
No 2016. gada 20. jūnija līdz
5. augustam.
Konkursa mērķis:
# Radīt iespēju ikvienam, kurš jūtas
saistīts ar Varakļānu pilsētu, izpaust savu
literāro talantu.
# Veicināt literāro jaunradi, mudinot autorus saskatīt un aprakstīt pozitīvas norises
sabiedrībā, pilsētas un novada attīstībā.
Konkursa dalībnieki:
Ikviens, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu, līdz šim nepublicētu darbu latviešu (latgaliešu) valodā.
Konkursa noteikumi:
# Konkursam jāiesniedz pašsacerēts,
līdz šim nepublicēts literārs darbs (dzejolis,
eseja, stāsts u.tml.) par tēmu „Mana mazā,
baltā pilsēta”.
# Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne
vairāk kā divus literāros darbus.
# Darbus jāiesniedz datorrakstā, Times
New Roman vai līdzīgā fontā, burtu lielums
– 12. Daiļdarba apjoms – līdz divām A4 formāta lapām.
# Iesniedzot darbu, jānorāda literārā
darba nosaukums, autora vārds un uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs,
e-pasts), autora vecums.
# Konkursa darbi jāiesniedz Varakļānu
tautas bibliotēkā (1. maija laukums 4, Varakļāni) vai elektroniski, sūtot uz adresi bibliotēka@varaklani.lv līdz 2016. gada 5. augustam (ieskaitot).
# Iesūtītie konkursa darbi no to iesniegšanas brīža kļūst par Varakļānu tautas bibliotēkas īpašumu. Bibliotēka nodrošina šo
darbu saglabāšanu novadpētniecības krājumā, publicēšanu vietējā laikrakstā, popularizēšanu literārajās izstādēs un pasākumos.
# Kontaktinformācija uzziņām par konkursu: tālr. 64860965 vai 27790020, e-pasts
bibliotēka@varaklani.lv
Konkursa darbu vērtēšana:
# Konkursa žūrijas komisiju vismaz 3
(trīs) cilvēku sastāvā izveido tā organizētāji.
# Darbi tiek vērtēti trīs dalībnieku grupās:
1. grupa – dalībnieki līdz 10 gadu vecumam, 2. grupa – no 11 līdz 18 (ieskaitot)
gadu vecumam, 3. grupa – vecāki par 18
gadiem.
# Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība
konkursa nolikumam un mērķim, oriģinalitāte un valodas stils.
# Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Varakļānu bibliotēkas Dzejas dienu pasākumā
2016. gada septembrī (laiks tiks precizēts).
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Sirsnīgi sveicam
jūnija, jūlija jubilārus
novadā!
15
Mareks Strods
Arnolds Upītis
Līga Višķere
Edgars Žeikars
18
Dārta Pelse
Renāte Pelša
Sabīne Pelša
Edīte Poča
Raivis Vilciņš
20
Oksana Antoņa
Džeina Halturina
Toms Kumačevs
Viktorija Laura
Jānis Strods
Ieva Zīmele
25
Diāna Jaška
Jānis Litinskis
Simona Locāne
Lienīte Skudra
Jānis Šteinbergs
30
Edgars Eriņš
Kristīne Pelša
Aivars Pušmucāns
Ritma Skangale
Armands Stikāns
35
Indra Balode
Irēna Onufrijeva
Mārtiņš Taukuls
Sandis Trops
40
Kristīne Ikauniece
Jana Ivanauska
Ruta Opule
45
Biruta Brice
Anžela Buļa
Līksma Dreiškina

Inese Moroza
Andris Murinskis
Mārīte Nagle
Dainis Tučs
50
Māris Gruduls
Raimonds Počs
55
Larisa Bitenbindere
Zigurds Mickevičs
Daiga Puntuža
Vilis Salenieks
Valentīns Ulnicāns
Silvija Uzuliņa
60
Marija Greisle
Aleksandrs Leitāns-Šķēls
Dainis Lezdiņš
Pēteris Putniņš
65
Edvards Avdevičs
Marija Nagle
Andris Strods
Genovefa Upeniece
70
Jānis Erdmanis
75
Anna Brizgo
Anna Grigale
Aleksejs Pavlovs
Ēvalds Strods
Veronika Upenīka
80
Rasma Kampāne
85
Viktors Briška
Antons Sondors
15
Jana Kazakeviča
Signe Zalužinska
18
Diāna Broka
Lauris Onukrāns

Vasarai līdzi plauksti un ziedi,
Ej rudenim pretī ar cerību viedu,
Līdzi dabai un cilvēkiem dziedi,
Tad lielus darbus vēl spēsi veikt;
Aizvien siltus vārdus atrast un teikt, –
Ir šodien tā diena, kad Tevi nāk sveikt.
(J. Rapša)

20
Sintija Juška
Jānis Naglis
Elizabete Švalbe
Māris Trūps
Amanda Vingre
25
Leonards Latkovskis
Madara Leitāne
Sarmīte Saleniece
Zane Sipoviča
Kristīne Šķena
Linda Upeniece
Sergejs Vlasovs
30
Ivo Celmans
Egils Luters
Inita Mitkeviča
Ira Volkova
35
Indra Broka
40
Sergejs Kuzņecovs
Andris Upenieks
45
Ilga Juška
Elmārs Kalniņš
Aina Mozule
Inga Rubene
Laila Zepa
50
Jānis Groza
Ivars Trušels
55
Anna Eiduka
Aina Kanča
Māris Mozga
Anastasija Rautenberga
Anna Strode
60
Fevronija Burtina
Voldemārs Celmans
Konstantīns Eiduks
Juris Eriņš
Anastasija Laizāne

65
Staņislavs Brūders
Veronika Kanča
Arvīds Miška
Nelija Tropa
70
Pēteris Glinskis
Genovefa Mikule
Pēteris Ščuckis
Pēteris Tiļs
75
Veronika Bernāne
Zenta Tropa
80
Maiga Aizsilniece
Antoņina Broka
85
Veneranda Kazela
Anna Kļaviņa
Konstancija Poča
90
Konstantina Leimane
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„VARAK

Muzeju nakts 2016
Muzeju nakts ir tradicionāls Eiropas mēroga
ga pasākums maijā, kad vienu nakti durvis ver lielākā
ā daļa
muzeju, rīkojot īpašus pasākumus un aicinot apmeklēt
pmeklēt
muzejus bez maksas. Varakļānu Novada muzejs
zejs ir aktīvs Muzeju nakts dalībnieks. Muzeju nakts, kas
as šogad
bija 21. maijā, Varakļānu Novada muzejā pulcēja
cēja turpat 200 apmeklētāju. Šā gada Muzeju nakts moto
oto bija
„Durvis”. Jau ienākot muzejā, apmeklētājus gaidīja
pirmais pārsteigums – mīms, kurš pavisam negaidot
gaidot
varēja paklanīties apmeklētājam, uzlikt uz pleca
a roku,
izraisot neviltotus smieklus un jautrību. Gūtās emocijas varēja iemūžināt fotostūrītī. Varakļānu Novada
ovada
muzejs saviem apmeklētājiem piedāvāja izglītojoši
tojoši –
izklaidējošu programmu, kura sākās ar izstādess „Durvis
uz izglītību”atklāšanu. Izstāde veltīta Varakļānu
u vidusskolas
95 gadu jubilejai un vēl šobrīd ir apskatāma muzejā.
zejā. Apmeklētājiem bija vienreizēja iespēja izstādes materiālos
ālos – skolas
albumos, planšetēs atrast sevi, vecākus vai vecvecākus,
atcerēties savus klasesbiedrus, skolotājus, arīī kuriozus atgadījumus no skolas dzīves un vienkārši gremdēties
dēties jaukās
atmiņās. Vēlāk muzeja viesus priecēja populārais
ārais estrādes
dziesmu izpildītājs un dzejas autors Hardijs Madzulis
adzulis ar savu
koncertprogrammu. Koncertprogramma bija veidota divās
daļās. Pirmajā daļā dziedātājs izpildīja savas dziesmas ģitāras pavadījumā, otrajā daļā skanēja dziesmas ar aranžējumu.
Katrai dziesmai bija pārdomāta vizualizācija.
Savu popularitāti dziedātājs H. Madzuliss ieguva 1994.
gadā ar savu hītu – dziesmu „Pīlādzītis”, kura arī izskanēja Muzeju naktī pilī un koncerta apmeklētāji ar prieku
eku dziedāja tai
līdzi.
Pēc sirsnīgas dziedāšanas muzeja apmeklētājiem piedāvājām vakaru turpināt ar
dejām kopā ar grupas
„Ginc un Es” līderi Gintu. Grupas „Ginc un
Es” aizsākumi meklējami vienā no latviskākajām vietām, Balvu novada Bērzpilī. Daudzo
gadu pastāvēšanas
laikā „Ginc un Es”
mūzikas pavadījumā
ir dejojuši neskaitāmi
simti, tūkstoši ballētāju, arī muzeja apmeklētājiem bija šī
vienreizējā iespēja.
Paldies visiem, kuri
izrādīja atsaucību
un interesi par Muzeju nakts programmu Varakļānu
Novada muzejā. Uz
tikšanos Muzeju naktī nākamgad!
Līga Osipova
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Turpinājums no 1. lpp.

Savos pieredzes stāstos dalījās arī
daži no dalībniekiem, apgalvojot, ka galvenais veiksmīgam startam ir dalībnieka
fiziskā sagatavotība, labs velo, kā arī iepriekš obligāti ir jāizbrauc trase, lai pārzinātu tās segumu, kā arī laicīgi izvērtētu
savus spēkus. Neskatoties uz fiziskām
grūtībām, visi dalībnieki bija ļoti priecīgi
un gandarīti, sasniedzot finiša taisni, tāpat dalībnieki aicina arī pārējiem nebaidīties un piedalīties nākošgad.
Kad velobraucēji bija sagaidīti, svētku dalībniekus priecēja deju priekšnesumi no deju grupām „Dreamteam” un
„Gymboy”. Šogad visi velomaratona
dalībnieki ieguva piemiņas medaļas, bet
spēcīgākie kāpa uz uzvaras podestiem,
lai saņemtu uzvarētāju balvas.
Pēc tāda sportiska pasākuma visi
interesenti devās baudīt kultūru Varakļānu estrādē, kur 28. maija vakarā uzstājās
novada pašdarbības kolektīvi, koncertu
vadīja Dailes teātra aktieris Aldis Siliņš,
taču ar koncertu svētki vien nebeidzās,
deju atmosfēra līdz pat rīta gaismai valdīja „Sabīnes un Rassela”, grupas „Pērkons” un „Ceļojums”, kā arī Dj Jāņa Baloža pavadījumā.
Varakļānu novada svētki jau septīto
gadu pēc kārtas ir nosvinēti uz „Urrā!”
Laura Prusakova
Foto: Laura Prusakova, Māris Kančs

Krāšņi aizvadīti
Varakļānu novada
svētki – 2016
28. maijā svinējām sava – Varakļānu novada svētkus. Svētki aizsākās ar
amatnieku un mājražotāju tirdziņu, kurā
piedalījās vairāk kā 30 tirgotāji. Pircējiem
tika piedāvāts viss iespējamais – stādi,
puķes, augļi un dārzeņi, pašmāju zivju
un gaļas izstrādājumi, pašdarināts alus,
dažādi konditorejas izstrādājumi, mājās
ceptās maizes un smalkmaizītes, tāpat
arī neizpalika saldie pārsteigumi bērniem.
Svētu neatņemama satāvdaļa bija
tautas velobrauciens, kurš šogad norisinājās jau otro reizi un kurā bija krietni
vairāk dalībnieku nekā pagājušajā gadā.
Velobraucējiem, atbilstoši savām spējām
un sportsikajai sagatavotībai, tika piedāvātas trīs dažādu garumu distances, un
visās dalībnieku skaits bija ievērojams.
Tas tikai pierāda, ka šī tradīcija ir jāturpina, jo mūsu novadā dzīvo un to apciemo
aktīvi un sportiski cilvēki.
Svētku turpinājums bija vakara
koncertprogramma Varakļānu pilsētas
estrādē, kas aizsākās ar sava novada
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pašdarbības kolektīvu koncertu kopā ar
Dailes teātra aktieri Aldi Siliņu. Turpinājumā jauniešiem bija iespēja dziedāt un
dejot kopā ar „Sabīni Berezinu un Rassellu”, kam sekoja leģendārās grupas
„Pērkons” koncerts un līdz pat rīta gaismai varēja ballēt kopā ar Radio 1 dīdžeju
Jāni Balodi un grupu „Ceļojums”.
Šoreiz novada svētku pasākums
bija par simbolisku samaksu, jo nešķirojām un neatdalījām pašmāju dziedātājus
un dejotājus no viesmāksliniekiem. Tas,
ka mūsu pašdarbnieki ir ļoti labi sagatavoti un var apgūt tiešām sarežģītu repertuāru, nevienam nav pārsteigums, viņi
mūs priecē ļoti bieži bezmaksas koncertos visā novadā, bet tas varbūt ne līdz
galam atkāj viņu iespējas, jo ne visu, ko
gribētos un kā gribētos, tehniski mēs saviem spēkiem varam nodrošināt.
Manuprāt, novada svētki arī būtu
tā reize, kad varam pierādīt un parādīt
sev un novada viesiem, ka mūsu pašdarbības kolektīvi ne ar ko nav sliktāki
par citiem māksliniekiem un ir pelnījuši,
lai viņu sniegumu ikviens klausītājs un
skatītājs varētu tiešām izbaudīt, un to var
izdarīt, izmantojot attiecīgu skaņas un
gaismas tehniku, kas, protams, nav „lēts
prieks”! Bet es domāju, ka visi, kas bija
šajā koncertā skatītāju rindās, un arī tie,
kas klausījās no savu māju pagalmiem,
man šoreiz piekritīs, ka mūsu pašdarbnieki bija to pelnījuši! Pelnījuši, lai kopkori un ikvienu solistu perfekti varētu
dzirdēt,un lai ikviens dejotājs līdz pat
pašam koncerta noslēgumam nepazustu kaut kur puskrēslā, bet būtu redzams
visā savā krāšņumā, jo gan skatuve,
gan visa estrāde tika kvalitatīvi apskaņota, un svētku koncertu varēja dzirdēt visā
pilsētā!
Kopā mēs esam to paveikuši! Vēl
vieni krāšņi svētki mūsu novadā ir aizvadīti.
Paldies ikvienam apmeklētājam,
kurš ar savu klātbūtni atbalstīja šo svētku norisi. Paldies visiem novada pašdarbības kolektīviem un viņu vadītājiem par
viņu ieguldījumu, šie svētki ļāva atskatīties uz to, ko mūsu pašdarbnieki ir sezonas laikā apguvuši un paveikuši.
Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākuma sagatavošanas darbos, kā arī
pilsētas un estrādes sakopšanā pirms
un pēc svētkiem. Paldies ikvienam pašvaldības darbiniekam un brīvprātīgajiem
darboņiem, kuri neskaitīja laiku, kas tika
ieguldīts svētku tapšanā.
Īpašs paldies novada pašvaldībai,
kā arī visiem uzņēmējiem, kuri atsaucās
aicinājumam atbalstīt svētkus un kļuva
par pasākuma sponsoriem.
Uz tikšanos nākošajos pasākumos!
Līga,
Varakļānu KN direktora p.i.

KONKURSA

„VARAKĻĀNU NOVADA
SAKOPTĀKĀ SĒTA 2016”
NOLIKUMS

1. Konkursa organizētājs:
Varakļānu novada pašvaldība
2. Konkursa mērķi:
2.1. veicināt Varakļānu novada teritorijas sakopšanu;
2.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
2.3. motivēt novada iedzīvotājus būt
atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;
2.4. atbalstīt īpašnieku labo gribu
namu un to apkārtnes sakopšanai;
2.5. ar laikraksta „Varakļōnīts” un Varakļānu novada mājaslapas www.varaklani.lv starpniecību popularizēt konkursa
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties:
3.1. ikviens Varakļānu novada individuālo māju vai viensētu īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs;
3.2. daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji,
īpašnieki vai apsaimniekotāji;
3.3. uzņēmumi un pašvaldības iestādes.
4. Konkursa nominācijas:
Konkursā balvas tiek piešķirtas šādās nominācijās:
1. nominācija – sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja Varakļānu pilsētā 2016;
2. nominācija – sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Murmastienes ciemā
2016;
3. nominācija – sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Kokaru ciemā 2016;
4. nominācija – sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja Stirnienes ciemā 2016;
5. nominācija – sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu pilsētā 2016;
6. nominācija – sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu novada lauku teritorijā 2016;
7. nominācija – sakoptākais apkalpojošās sfēras uzņēmums Varakļānu novadā 2016;
8. nominācija – sakoptākais ražošanas uzņēmums Varakļānu novadā 2016;
9. nominācija – sakoptākā pašvaldības iestāde Varakļānu novadā 2016;
10. nominācija – sakoptākā lauku
sēta Murmastienes pagastā 2016;
11. nominācija – sakoptākā lauku
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sēta Varakļānu pagastā 2016.
5. Konkursa noteikumi:
5.1. potenciālie nominanti dalībai
konkursā var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā vai pa tālruni 64860840
līdz 2016. gada 1. jūlijam;
5.2. pieteikt dalībniekus konkursam
var arī radi, draugi, kaimiņi un ikviens
līdzcilvēks, kurš ir pamanījis kādas nominācijas cienīgu pretendentu;
5.3. iepriekšējo divu gadu nomināciju uzvarētāji konkursā netiek vērtēti;
5.4. objektu vērtēšana dabā notiek
līdz 2016. gada 31. augustam;
5.5. konkursa žūrija ir tiesīga filmēt
un fotografēt vērtējamo objektu, iegūtos
materiālus, fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai medijos.
6. Konkursa vērtēšanas darba grupa:
Konkursa vērtēšanas darba grupu 7
cilvēku sastāvā izveido ar Varakļānu novada pašvaldības rīkojumu. Vērtēšanas
darba grupas vadītāju ievēl pirmajā darba grupas sanāksmē.
7. Vērtējums:
7.1. galvenie vērtēšanas kritēriji un
maksimālais punktu skaits katram kritērijam:
7.1.1. kopskats – 10 punkti;
7.1.2. iebraucamais ceļš – 6 punkti;
7.1.3. zāliens, celiņi – 6 punkti;
7.1.4. augu kompozīcijas – 6 punkti;
7.1.5. ēkas – 6 punkti;
7.1.6. atkritumu savākšanas organizēšana – 6 punkti;
7.1.7. „īpašā odziņa” – 5 punkti;
7.1.8. parādes ieeja un objekta nosaukuma noformējums (tikai iestādēm
un uzņēmumiem) – 5 punkti;
7.2. par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktu.
8. Apbalvošana:
8.1. konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti Latvijas Valsts svētku pasākumā Varakļānu kultūras namā;
8.2. katras nominācijas pirmās vietas
ieguvējam pasniedz goda plāksni;
8.3. visiem 1., 2., 3. vietas ieguvējiem tiek pasniegtas balvas attiecīgi EUR
40,00; EUR 20,00; EUR 15,00 vērtībā;
8.4. vērtēšanas darba grupa ir tiesīga
apstiprinātā balvu fonda ietvaros noteikt
balvu sadalījumu nominācijām, kā arī piešķirt veicināšanas balvas vai nepiešķirt
balvu kādā no nominācijām;
8.5. konkursa finansēšanas kopējais fonds tiek noteikts līdz EUR 1000,00
(viens tūkstotis).
M. Justs,
Varakļānu domes priekšsēdētājs
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Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts”
sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts”, turpmāk tekstā PAP, 2015./2016.
gadā sadarbojas ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, piedaloties fonda rīkotajos
projektu konkursos un saņemot finansējumu sekojošu projektu realizācijai:
No 2015. g. 1. decembra līdz 2016.
g. 30. septembrim realizējam
projektu „Mēs varam, mēs
darām”. Projekta mērķis ir
popularizēt aktīvu, veselīgu
dzīvesveidu dažādām iedzīvotāju grupām, sniegt atbalstu jaunajām māmiņām, ģimenēm. Dažādās aktivitātēs
iesaistās 30 dalībnieku. Ir
iegādāti 10 nūjošanas komplekti, 5 vingrošanas komplekti. Nūjošanas treneres
Valentīnas Svilānes- Dūdas
vadībā notika lekcijas par pareizu nūjošanu un praktiskās
nodarbības, kurās dalībnieki
nūjoja pa Varakļānu parku.
Vingrošanas
nodarbības
notiek Varakļānu KN, kur aktīvi iesaistās biedrības PAP
biedri. Lekcijas par veselīgu
Praktiskās nodarbības ierāda nūjošanas trenere
dzīvesveidu lasa daktere
Valentīna Svilāne-Dūda (pirmā no labās).

Klausītāju auditorija.
Gundega Purmale. Praktiskās nodarbības par ārstniecības augu vākšanu un
uzglabāšanu notiek izbraukumā pie dakteres Liezerē.
Projekta ietvaros tika iegādātas krāsas, tapetes un, izmantojot brīvprātīgo
darbaspēku, biedrības PAP telpās tika
veikts kosmētiskais remonts.
Projekta turpinājumā būs veselīgas
ēst gatavošanas apmācības jaunajām
māmiņām. Par šīm un citām projektā paredzētajām aktivitātēm informēsim turpmāk.
Pateicamies Borisa un Ināras Teterevu fondam par finansējumu un Varakļānu
novada domei par līdzfinansējumu.
Staņislava Poče,
biedrības PAP valdes priekšsēdētāja

MĒS LEPOJAMIES!
Ar patiesu prieku, saviļņojošu satraukumu un lielu mīlestību kupls klausītāju
pulks Stirnienes baznīcā 27. maija vakarstundā baudīja mūsu solistes Ilzes Grēveles solokoncertu – diplomeksāmenu. Ilze
ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras doc. Airas
Rūrānes klases studente. Koncertā izcilā
izpildījumā dzirdējām G.F. Hendeļa, J.S.
Baha, D. Mazzochi un L. Rossi skaņdarbus. Kopā ar Ilzi uzstājās baroka orķestra
Collegium Musicum Riga solisti un diriģents Māris Kupčs. Senā mūzika skanēja
tikai uz vēsturiskajiem instrumentiem –
baroka vijoles, baroka čella, baroka obojas, klavesīna un pozitīva – pārnēsamajām ērģelēm. Programmā bija gan daudziem zināmi populāri skaņdarbi – G.Fr.
Hendeļa Morganas ārija no operas „Alcina” un Kleopatras ārija no operas „Guilo
Cesare”, gan seni un pavisam nezināmi
dziedājumi, gan vakara pārsteigums un

reizē pateicības himna – K.H. Grauna
oratorijas „Jēzus nāve” fragments Vecā
Stendera tulkojumā – viens no pirmajiem
zināmajiem baroka skaņdarbiem ar tekstu latviešu valodā!
Dseedajt swehtam Pestitajam,
Kas us augschu zeļļu rahda,
Un tur dwehseles apgahda,
Dseedajt wissi tam Paldies!
/tulk. Vecais Stenders/
Ilzes krāšņo, nevainojami graciozo,
spilgto un patiesi aizkustinošo māksliniecisko sniegumu klausītāji sveica ar bagātīgiem aplausiem, un eksāmenu komisija
novērtēja ar „izcili”.
Paldies par atbalstu Varakļānu novada pašvaldībai, Irēnai un Jānim Ereļiem,
Aldim Naglim, Martai Sparānei, Laimonim
Stafeckim, Annai un Kārlim Zeimuļiem,
z/s „Sābri” un anonīmajiem labdariem.
Ieva Zepa

„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada jūnijs

9

Paveiktais mācību jomā 2015./2016. m.g.
Varakļānu vidusskolā
Noslēdzies 2015./2016. mācību
gads, apgūtas jaunas zināšanas, iegūtas vērtīgas iemaņas. Mācību stundās
kā galvenais šā gada uzdevums tika akcentētas mūsdienu pasaulē nozīmīgas
prasmes: digitālā un medijpratība, kā
arī lasītprasme.
Lai spētu ātri un kvalitatīvi darboties
ar programmvadāmajām ierīcēm un
internetu, nepieciešams apgūt digitālo
pratību. Datorzināšanas nepieciešamas
ne tikai tehniskā darba veicējiem, bet arī
radošo profesiju pārstāvjiem, jo, attīstoties tehnoloģijām, ar datorprogrammu
palīdzību iespējams „spēlēties ar realitāti”.
Mūsu apkārtējā vide kļūst arvien
datorizētāka. Jebkura ikdienas ierīce
ir ieprogrammēta konkrētu funkciju
veikšanai, sākot ar kafijas automātu,
veļasmašīnu, televizoru vai runājošo rotaļlietu un beidzot ar viedtālruni un planšetdatoru. Proporcionāli šo lietu paliek
arvien vairāk, tādēļ programmēšanas
pamatiemaņas tiek attīstītas jau skolas
solā, lai ne tikai radītu interesi apgūt
programmētāja profesiju, bet arī spētu
iekļauties mūsdienu vidē. Programmētāji rada jaunus rīkus, programmas un
sistēmas, kas atvieglo mūsu ikdienas
gaitas visdažādākajās jomās, piemēram, trenažierus, datorspēles, palīgus
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, informācijas sistēmas (reģistrus). Jāatzīmē,
ka pastāv arī profesijas, kurās programmēšanas prasmes noder ikdienas pienākumu veikšanai, piemēram, strādājot
ar izšūšanas mašīnu, ir jāiestata noteikts
algoritms, lai veidotu izšūšanas rakstu,
tāpat arī kokapstrādē programmēšanas
prasmes nepieciešamas darba galdu
vadīšanai.
Informācijas laikmetā ir svarīga
prasme lielo datu daudzumu atspoguļot
pēc iespējas uzskatāmāk, saprotamāk
un vizuālāk, izmantojot grafikus, modeļus un simulācijas.
Apgūstot digitālās prasmes, skolēni
mācās lietu secīgumu, attīstot loģisko
un algoritmisko domāšanu.
Internetā var atrast atbildes gandrīz
uz jebkuru jautājumu. Tomēr ne visas
ziņas ir balstītas uz patiesiem faktiem,
kvalitatīviem datiem un uzticamiem avotiem, tādēļ arvien pieaug nepieciešamība pēc spējas orientēties informācijas
pārbagātībā un kritiski izvērtēt tās saturu. Mediji nepārtraukti sniedz dažādus
vēstījumus, kas cenšas ietekmēt mūsu

viedokli un rīcību. Pašreizējā pieredze
liecina, ka nākotnē būs arvien vairāk
vēstījumu un kanālu, pa kuriem tos nodot.
Tāpēc mūsdienu skolā ļoti svarīga
prasme ir medijpratība, tā palīdz ātri un
kvalitatīvi atrast nepieciešamo informāciju konkrētās problēmas risināšanai,
īpaši svarīgi ir skolēnus tam sagatavot,
attīstot kritisku un patstāvīgu domāšanu, meklējot informācijā faktus un pierādījumus.
Lai attīstītu šīs prasmes, ir nepieciešama moderna materiāli tehniskā bāze:
datorklases, interaktīvās tāfeles u.c.
Skolā pieejamo bāzi atsevišķos priekšmetos izmanto pietiekoši, ar interaktīvajiem materiāliem strādā bioloģijas, ķīmijas un fizikas stundās. Digitālās prasmes izmanto arī valodu, sociālo zinību,
kulturoloģijas priekšmeta apguvē.
Nākotnes uzdevums – iegādāties
nepieciešamo aprīkojumu, lai ar digitālajām prasmēm varētu mūsdienīgāk
apgūt mācību vielu jau sākumskolas
posmā.
Konkrēti skaitļi, procenti un fakti
raksturo mācību gada zināšanu līmeni.
Augsts zināšanu līmenis – 1,8% (4
skolēni).
Mācību gadu noslēdza ar teicamām
un izcilām sekmēm Amanda Ikauniece
(5. kl.), Patrīcija Masaļska (5. kl.), Paula
Strode (7. kl.), Kaspars Eiduks (12. kl.).
Optimāls zināšanu līmenis – 40,7%
(92 skolēni).
Pietiekams zināšanu līmenis –
50,4% (114 skolēni).
Nepietiekams zināšanu līmenis –
7,1% (16 skolēni).
Kopā augsts un optimāls līmenis
42% (96 skolēni).
No mācību priekšmetiem augstākais vidējais vērtējums mājsaimniecībā
– 8,83, mājturībā un tehnoloģijās – 8,00,
vizuālajā mākslā – 7,65, tehniskajā grafikā – 7,61.
Eksaktajos priekšmetos, ņemot vērā
grūtības pakāpi, vidējais vērtējums ir no
5,41 fizikā, 5,44 bioloģijā, 5,49 ķīmijā,
5,90 dabaszinībās līdz 6,01 matemātikā. Tas liecina, ka arī šajos priekšmetos
skolēnu zināšanu līmenis pietiekams.
Vidējais vērtējums skolā labs – 6,64.
Augstākais visu priekšmetu novērtējums
mācību gada noslēgumā 5. klasē – 7,22,
12. klasē – 6,89, 6.a klasē – 6,81.
Mācību gada laikā skolēni piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas Ma-

donas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības olimpiādēs.
Signe Viška (12. kl.) – 1.v. vācu valodas olimpiādē, 2.v. valsts vācu valodas
olimpiādē Rīgā, 1.v. latviešu valodas un
literatūras olimpiādē, ar panākumiem
piedalījusies valsts latviešu valodas un
literatūras olimpiādē Rīgā.
Marta Jaunzeme (11. kl.) – 3.v. latviešu valodas un literatūras olimpiādē.
Kaspars Eiduks (12. kl.) – 2.v. fizikas
olimpiādē, atzinība matemātikas olimpiādē, 3.v. – angļu valodas olimpiādē, 3.v.
Latgales reģiona atklātajā angļu valodas olimpiādē.
Līga Grigorjeva (11. kl.) – atzinība
krievu valodas olimpiādē.
Laura Prusakova (11. kl.) – atzinība
krievu valodas olimpiādē.
Solvita Latkovska (8. kl.) – 1.v. latviešu valodas un literatūras olimpiādē,
atzinība ģeogrāfijas olimpiādē.
Amanda Ikauniece (5. kl.) – 2.v. matemātikas olimpiādē.
Robijs Lūkass Mālnieks (6. kl.) – atzinība matemātikas olimpiādē.
Ēriks Ikaunieks (8. kl.) – atzinība
ģeogrāfijas olimpiādē.
Karīna Vingre(1. kl.) – 3.v. glītrakstu
olimpiādē.
Laura Kassaliete (2. kl.) – 2.v. glītrakstu olimpiādē.
Inta Ragause (8. kl.) – 2.v. angļu valodas olimpiādē.
Ernests Kokars (3. kl.) – 2.v. vizuālās mākslas olimpiādē.
Beāte Kuzņecova (3. kl.) – 3.v. vizuālās mākslas olimpiādē.
Patrīcija Pelša (6. kl.) – 3.v. vizuālās
mākslas olimpiādē.
Paldies par veiksmīgo sadarbību
un audzēkņu motivāciju papildināt zināšanas dažādās jomās, gatavojoties
olimpiādēm, skolotājiem Lolitai Briškai,
Margaritai Selickai, Velgai Stepiņai, Inārai Laurai, Ingrīdai Melnei, Ainai Kazākai,
Ievai Mozgai, Līgai Mālniecei, Ilzei Strodei, Maijai Mālniecei, Gaļinai Steļmahai,
Aijai Caunei.
Novēlu visiem saulainu un veiksmīgu vasaru, jaunus iespaidus un
neparastus piedzīvojumus, kas pozitīvi
ietekmēs jaunās personības briedumu,
attīstīs iztēles un fantāzijas pasauli, rosinās izzināt un atklāt, darboties un izdarīt.
Anita Saleniece,
direktora vietniece mācību darbā
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Ceļš uz ZZ čempionātu
Mēs, Varakļānu vidusskolas 10. klase, šogad piedalījāmies ZZ čempionātā piekto gadu pēc kārtas. Finālā ieguvām 6. vietu no sešdesmit
stiprākajām Latvijas klasēm 9. – 12. klašu grupā. Lai iekļūtu pusfinālā, klasē par katru skolēnu bija jāuzraksta īpašība, kas vislabāk raksturo
šo klasesbiedru un viņa personību. Tā mēs arī uzzinājām kaut ko jaunu
par katru klasesbiedru, ko nezinājām, mācoties šos desmit gadus kopā.
Lai izcīnītu tiesības piedalīties finālā, nācās krietni papūlēties pusfinālā, kurš
šogad norisinājās Valmierā, kur kopā ar klasi veicām dažādu veidu stafetes,
kurās bija nepieciešams prāts, veiklība, atjautība, ātrums un komandas darbs.
ZZ čempionāta fināls jeb ZZ festivāls jau otro gadu norisinājās Jūrmalā,
Dzintaru-Majoru pludmalē. Saule, jūra un smiltis, lieliski un vienreizīgi pavadīts laiks kopā ar klasi! Papildus visām stafetēm mums sniedza koncertus
slaveni mūziķi: grupas „OLAS”, „Triānas Parks”, Frankie Animals no Igaunijas, Eirovīzijas finālists Justs, reperis Edavārdi un citi populāri mūziķi. Tā
vien dēļ bija vērts piedalīties un darīt, lai pretī saņemtu brīnišķīgo atpūtu.
Nepārspējams iedegums, kurš iegūts, un neaizmirstamas emocijas, kuras
paliks mūsu atmiņās vienmēr.
ZZ čempionāts tiek organizēts jau 10 gadus, katru gadu ir kāds mājas darbs, kuru, veiksmīgi izpildot, var iekļūt pusfinālā. Šogad par tiesībām
piedalīties cīnījās arī mūsu skolas 6.a un 8. klase. 6.a klase izcīnīja tiesības
piedalīties pusfinālā Valmierā.
Esam gandarīti, ka mums bija iespēja piedalīties ZZ čempionāta finālā
Jūrmalā, un pateicamies Varakļānu novada pašvaldībai, skolas vadībai un
visiem līdzjutējiem, vecākiem un klases audzinātājai.
Sintija Ikauniece

Uzņemšanas noteikumi

Varakļānu vidusskolas
10. klasē
2016./2017. mācību gadā

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
2016./2017. m. g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena izglītības programmā (kods 31011011)
(mācību priekšmeti: latviešu 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, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija,
tehniskā grafika, mājsaimniecība).

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (kods 31013011) (mācību priekšmeti:
latviešu 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, kulturoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika)
Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu
(vācu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu 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 autoapmācības skola
SIA „Auto Flora”, kas piedāvā par maksu iegūt
autovadītāja apliecību.
Ir pieejama dienesta viesnīca.
Varakļānu vidusskolā ir iespēja apgūt gan
vidējo izglītību, gan profesiju!
Interešu izglītības programmas ietvaros iespēja iegūt profesionālajās programmās kvalifikāciju un sertifikātu:
 Apdares darbu strādnieks
 Šuvējs
Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē,
jāiesniedz šādi dokumenti:
 direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
 apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu
(iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls);
 skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u),
vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no
stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
 pases kopiju (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls).
Dokumentu pieņemšana:
no13.06.2016. darba dienās skolas kancelejā
no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Informācija pa tālruni 64807086
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M + M = Milestiba
Šogad 23.jūnijā savas Dimanta kāzas
svinēs Marija un Mihails Meļņiki. 60 gadi
kopā nodzīvoti, laimes, prieka un bēdu smagums kopā dalīts, kopīgi rīti un kopīgi vakari,
kopīgs darbs un atpūta.
Ieskatoties pagātnē, Marija stāsta, ka
pēc pamatskolas beigšanas devusies uz
Rīgu, lai mācītos Radio skolā, kur sagatavoja
radistus – metereologus. Uz šo pašu skolu
no Ukrainas ieradies arī Mihails. Tur tad arī iepazinušies un divus gadus kopā mācījušies.
Mihailam iepatikusies skaistule Marija, par viņas uzmanību gan nācies cīnīties, pat vicinot
dūres. Pēc skolas pabeigšanas abi nosūtīti
darbā uz Kazahstanu, uz tālāko novērošanas
staciju, kur ik dienu vajadzējis vērot mākoņu
sistēmu, vēja stiprumu, sniega blīvumu u.t.t.
Tā tālajā pusē pavadīti 13 gadi, tur izveidota ģimene, piedzimusi meitiņa Natālija. Atgriežoties Latvijā, sākumā bijis samērā grūti
adoptēties, dzīvojuši pie Marijas mātes, nekur negājuši. Mihails beidzis šoferu kursus
un visu mūžu nostrādājis par šoferi Lubānas
PMK-3, vēlāk kolhozā „Latgale” , Marija strādājusi Bērnu namā, Varakļānu slimnīcā.
Dievs ir svētījis Meļņiku ģimeni ar krietnu bērnu pulciņu – par mīļiem, gādīgiem un
sirsnīgiem cilvēkiem izauguši Natālija, Anna,
Lidija, Mihails un Vitālijs. 5 bērni, 12 mazbērni un 5 mazmazbērni – tāda tagad ir Meļņiku
ģimene, kuri dzīvo pa visu Latviju, daži devušies uz Izraēlu, Angliju, ASV. Lielajā ģimenē
tagad ir ārsti, ugunsdzēsēji, lidotāji, jūrnieki,
skolotāji, juristi, robežsargi, pavāri un daudzu
citu profesiju pārstāvji. Bērni ļoti rūpējas par
vecākiem, ik dienas zvana, brauc ciemos,
palīdz aprūpēt mazdārziņu, lai gan arī paši
seniori bez darba iztikt nevar. Ik dienas viņi
sastopami savā dārzā, kur ierīkota mājīga lapenīte. Tur iespējams patverties no lietus un
stiprā vēja. Dārzā aug viss ģimenei nepieciešamais – dārzeņi un augļi, pašu rokām kopti
un aprūpēti.
Dimanta kāzu svinības rīko bērni un
mazbērni kā mīļu pārsteigumu. Sabrauks
radi, draugi un kaimiņi, ar kuriem šos gadus
kopā būts.
Labestībā, sirsnībā, rūpēs, taisnīguma
izjūtā, nemitīgā darbā aizritējis Marijas un Mihaila kopīgais mūžs, šīs īpašības viņi centušies ieaudzināt savos bērnos, lai tas kā mantojums pārietu tālākajās paaudzēs.
Skaitiet savu dārzu pēc augļiem, kas pēc
darba tikuma smaržo,
Skaitiet savas dienas pēc zelta stundām,
kas kopā pavadītas,
Skaitiet savu dzīvi pēc smaidiem un
smiekliem, kas izdaiļo stundas,
Skaitiet savu veikumu pēc draugiem un
bērniem, un ar prieku sagaidiet katru nākošo
dzīves dienu!
A. Jaunzeme
Foto no ģimenes arhīva

Mihails un Marija Meļņiki.

Marija ar mazbērniem.
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Pavasaris Murmastienē
Pumpuri sprāgst pauksķēdami, putni
un zvēriņi spodrina savus kažokus – viss
dabā tiecas pretī pavasarim. Pavasarī
daba mostas, viss plaukst un arī cilvēkā
viss mostas – ir sācies jauns cikls. Bieži
vien šajā laikā jūtamies vientuļāki. Ko darīt? Iet ārā no mājas! Kļūs labāk! Nudien!
Un arī Murmastienes KC kolektīvs
bija sarūpējis svētkus, kas izrotāja mūsu
ikdienu.
Par tradīciju ir kļuvusi kopābūšana
Ģimeņu dienā. Arī šogad pirmsskolas
bērnu deju kolektīvs
„Saulstariņi” (vad. V.
Pelse) kopā ar Varakļānu KN pirmsskolas
bērnu deju kolektīvu
(vad. M. Kanča) aicināja uz sadancošanās
koncertiņu. Pēc smaga
darba – uzstāšanās
publikas priekšā prasa
ne mazums piepūles
un drosmes – bērni
priecājās piepūšamajā
atrakcijā, aktivitātēs un
iestiprinājās ar pankūkām (arī šis pusdienu
stiķis ir kļuvis par tradīciju un tas priecē
ne tikai bērnus, bet arī vecākus – šogad
sasniegts savdabīgs rekords – tika saceptas un apēstas rauga pankūkas no
4 kg miltu, garšas pastiprināšanai izēsti
2 l zemeņu ievārījuma, 1,5 l aveņu ievārījuma, 1 l upeņu un 1 l ķiršu ievārījuma,
izdzerti 10 l piena, 10 l sulas). Nekas tā
nesagādā prieku kā smaidīgi, priecīgi un
laimīgi bērni!
Savukārt mūsu vokālais ansamblis „Fantāzija” (vad. T. Pelša)
uz pavasara ieskandināšanu aicināja tuvākus un tālākus vokālos
ansambļus. Šogad sadziedāšanās pasākumā
piedalījās 11 kolektīvi:
Varakļānu KN senioru
vok. ans. „Sidrablāses”
(vad. A. Strūberga),
Dekšāru jauktais vok.
ans. „Vālodzīte” (vad. A.
Strūberga), Riebiņu vīri (vad. I. Grēvele),
Māris Skutelis un draugi, Barkavas KN
sieviešu vok. ans. „Pauze” (vad. T. Pelša),
Sīļukalna jauniešu vok.ans. (vad. A. Solozemniece), Sīļukalna senioru vok. ans.
„Atbalss” (vad. A. Solozemniece), Sīļukalna sieviešu vok. ans. „Aicinājums” (vad.
A. Solozemniece), Sīļukalna jauktais vok.
ans. (vad. A. Solozemniece), Rīgas Tehniskās universitātes jauniešu vok. ans.
„Jauna nianse” (vad. A. Kuzmina), Mur-

mastienes KC jauniešu vok. ans. „Fantāzija” (vad. T. Pelša). Pavasaris, protams,
sagādā ne mazums pārsteigumu. Arī šis
pavasara vakars uz mūsu Kultūras centru
atvilināja divus pārsteigumus – ieradās
„geišas” (Murmastienes folkloras kopa)
un izpildīja dziesmu „Dāvāja Māriņa”, savukārt kādreizējais Murmastienes jauktais
vokālais ansamblis „Taktika”, kurš pēc 10
gadu pastāvēšanas ietur radošo pauzi,
sanāca kopā, lai ielūkotos nākotnē – kādi

viņi varētu būt pēc 10 gadiem...
Un maija izskaņā mūsu kolektīvi piedalījās Varakļānu novada svētkos.
Radošā sezona nebūt vēl nav beigusies. Bet šobrīd – visiem kolektīviem saku
paldies par ieguldīto darbu, vadītājiem
par entuziasmu, pasākumu apmeklētājiem par atbalstu! Lai saulaina, jauniem
notikumiem bagāta vasara!
Rita
21. jūnijā plkst. 20.00 aicinām visus
pie pagastmājas ielīgot Jāņus –

„Auniet kājas,
dziediet dziesmas,
nāciet Jāni ielīgot!”
!””
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13. augustā svinēsim

Varaklanu pilsetas svetkus
Sīkāka informācija par pasākumiem: www.varaklani.lv
kā arī portālā draugiem.lv / Varakļānu Kultūras Nams

Stirnienē
Jūnijs

20. jūnijā 10.00 Saulgriežu radošā
darbnīca bērniem – Jāņu siera un pīrāgu
gatavošana un ielīgošana pie ugunskura
ar folkloras grupu „Rikši”
25. jūnijā Stirnienes skolas 150 gadu
jubileja

Jūlijs
15. jūlijā 20.00 Stirnienes Ērģeļnakts
„Stirnienes baznīcas ērģelēm 140”
Liliju izstāde
16. jūlijā kapusvētki Stirnienes kapos

Pasākums

Svētku izskaņai...
Ar gaišām domām gan mazie, gan
lielie, gan jaunie, gan ne tik jauni, gan
strādājošie, gan pensionāri gaidījām
mūsu novada – Varakļānu novada ikgadējos svētkus un to kulmināciju – koncertu. Bet gaišās domas aptumšojās, kad
uzzinājām, ka koncerts būs par maksu.
Cik zināms, pat Rīgā un citos novadu
svētkos iedzīvotājiem koncerts ir dāvana
no savas pašvaldības, nevis pērkams pakalpojums. Daudzi pensionāri, un ne tikai,
palika mājās un pa logu vai lodžiju klausī-

jās aizkustinošās dziesmu un deju taktis.
Domās izdejoja līdzi mazbērnu vai bērnu
deju soļiem. Kas šogad tik īpašs, ka tika
noteikta maksa? Nekas! Tā pati pašdarbnieku saime uzstājās, un no sirds sakām
viņiem lielu PALDIES! Skaisti un sirsnīgi!
Algas un pensijas arī mūsu pusē ir
dažādas, bet mazākās, protams, vairumā.
Bet pensionāram ir savs gods, savs ES,
savs devums mūsu novadam. Ja nu nevarēja kultūras iestādes galīgi savilkt galus, tad pensionāriem un bērniem varēja

iedot atlaides ieejas maksai uz koncertu.
Būtu daudz plašākas skatītāju rindas.
Lai jauka, saulaina, ražīga un darbīga
vasara visiem! Lai Dieviņš atsūta lietutiņu,
un mūsu lēmēju kungiem un kundzēm
skaidras, gudras, radošas un vienlīdzīgas idejas turpmāko svētku organizēšanā
un ikdienas darbā! Uz sirsnīgu tikšanos
kuplākā skaitā mūsu pilsētas un novada
svētkos!
Neapmierināto pensionāru grupa
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Sociālā
aprūpekarnevāls
mājās – pakalpojums,
Līnijdejotāju
no kura nav jābaidās
Likums nosaka, ka aprūpe mājās ir
pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. To nodrošina pašvaldības sociālais dienests. Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās ietver:
personisko aprūpi (palīdzība personiskās
higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties, palīdzība ēdienreizes nodrošināšanā
vai barošana, ārstu un citu medicīnas darbinieku izsaukšana, apmeklējumi slimnīcā
u.c.) un ikdienas mājas darbu veikšanu
(dzīvojamo telpu uzkopšana, palīdzība gultas klāšanā, pārtikas produktu un ikdienas
preču pirkšana un piegāde, palīdzība ēdienu gatavošanā un veļas mazgāšanā, telpas
kurināšana, sadzīves atkritumu iznešana,
maksājumu (rēķinu) kārtošana u.c.).
Cilvēkam, kuram radusies nepieciešamība pēc sociālās aprūpes mājās, vispirms
jādodas uz dzīvesvietas sociālo dienestu,
jāraksta iesniegums un jāizklāsta problēma. Iespējams, viņš pats jau zina tās varbūtējo risinājumu – pakalpojumus, kurus
vēlas saņemt no pašvaldības. Tad sociālais
darbinieks izvērtē situāciju – kādus darbus
persona var veikt pati un kādu veikšanai
viņai vajadzīga palīdzība vecuma vai invaliditātes dēļ. Tad abas puses vienojas par iespējām, ko var piedāvāt sociālais dienests
un ko cilvēks akceptē.
Ziņot par sociālās aprūpes nepieciešamību mājās kādai personai var arī tās
radinieki, kaimiņi vai citas personas, bet
tālāk jebkura cita darbība norisinās uz
konkrētās personas iesnieguma pamata.

Dažkārt citu personu ieteiktais cilvēks pats
nav gatavs sadarboties ar sociālo dienestu
– ielaist savā dzīvoklī sociālo darbinieku un
sākt sarunu, lai gan palīdzība viņam būtu
nepieciešama
Mājas aprūpe nepieciešama veciem
cilvēkiem vai cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, kuriem ir kāds veselības vai funkcionālais traucējums. Tie var būt arī gados
jauni cilvēki ratiņkrēslā – ir dažas lietas, ko
viņi paši nevar veikt. Ja nespēj palīdzēt ģimenes locekļi un radi, tiek lūgta pašvaldības palīdzība.
Sociālā dienesta darbinieks izvērtē
apstākļus, bet pašu aprūpi veic aprūpētājs
– sociālā dienestā izveidotās mobilās aprūpes grupas darbinieks. Šai specialitātei
nav nepieciešama augstākā izglītība, bet
darbinieki ir beiguši attiecīgu apmācības
kursu.
UZZIŅAI
 Lai saņemtu sociālās aprūpes
pakalpojumu, personai ar iesniegumu jāvēršas viņas dzīvesvietas sociālajā dienestā. Iesniegumā jānorāda, ar kādām sevis
aprūpēšanas grūtībām persona pati nespēj
tikt galā un kādu sociālo pakalpojumu labprāt saņemtu. Pēc šī iesnieguma sociālais
dienests pārbauda saņemto informāciju,
novērtē personas vajadzības, materiālos
un personiskos resursus un lemj par sociālā pakalpojuma sniegšanu.
 Sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai,
un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms
nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā

aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Klienta pienākums ir samaksāt
par saņemtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Ja klients vai viņa apgādnieki
nespēj samaksāt, tad pakalpojums tiek
apmaksāts no pašvaldības budžeta. Vientuļām personām un trūcīgām personām
sociālais pakalpojumu ir bez maksas.
 Ja personai nepieciešama aprūpe dzīvesvietā, sociālais dienests vispirms
izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā
dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī ar viņu.
 Sociālo aprūpi mājās pamatā regulē divi MK normatīvie akti – „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”,
21.04.2008. noteikumi Nr. 288 „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Varakļānu novada
pašvaldības 29.03.2012. pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 5 ,,Pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
 Varakļānu novada pašvaldības
Sociālais dienests 2015. gada aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināja 31 personai,
no kurām 4 pakalpojumi bija par maksu.
Aina Kanča,
Varakļānu novada Sociālā dienesta
vadītāja

Mobilo telefonu lietotājiem
Kopš 2002. gada jūliju daudzviet pasaulē atzīmē kā Mobilo telefonu pieklājības
mēnesi, tāpēc eksperti atgādina par pieklājības normām, izmantojot telefonu gan
darbā, gan privātajā dzīvē.
„Telefonsaruna ir viena no grūtākajām
komunikācijas formām, jo sarunu biedrs
nav redzams un intonācija, balss, izmantotais vārdu krājums rada priekšstatu par
runātāju. Māksla sarunāties pa telefonu
spēj būtiski ietekmēt lietišķās saskarsmes
kvalitāti,” atgādina lietišķās etiķetes pasniedzēja Gunta Krasta.
Lūk, Guntas Krastas svarīgākie mobilā telefona etiķetes padomi.
1. Runājot pa telefonu, pieklājība ir tikpat svarīga, kā tiekoties klātienē. Vienmēr
nepieciešams sasveicināties un atvadīties,
tāpat nepārtrauciet sarunu biedru un izvairieties no žargona. Uz neatbildētu zvanu
atbildiet ar zvanu, uz jums adresētu īsziņu
atbildiet ar īsziņu.
„Mūsdienās telefoni ir nodrošināti ar

dažnedažādām papildfunkcijām ērtai lietošanai – klusuma režīms, viegla zvanu
noraidīšana, automātiskas atbildes nosūtīšana ar īsziņu, ekrāna spilgtuma samazināšana. Atliek vien izvēlēties situācijai
piemērotāko, jo dažkārt pat vibrozvans
var būt traucējošs, piemēram, ja telefons
nolikts uz cietas virsmas. Turklāt īpaši svarīgās sanāksmēs var lieti noderēt pavisam
vienkāršs žests – apgriezt telefonu ar ekrānu uz leju, lai nepievērš uzmanību,” papildina Māris Ķikāns, Samsung Electronics
Baltics Telekomunikāciju vadītājs Baltijas
valstīs.
2. Būtiska personiska attieksme. Uzsākot sarunu ar svešu cilvēku, iepazīstieties, kā arī uzrunājiet zvanītājus vārdā. Tāpat ņemiet vērā, ka zvana saņēmējam var
nebūt saglabāts numurs, tāpēc piesakiet,
kas zvana.
3. Esiet pozitīvi noskaņots. Ar atvērtu
un priecīgu cilvēku komunicēt ir patīkamāk, pat neredzot sarunu biedru, var just,

vai cilvēks smaida un ir labvēlīgs. Arī sarunu noslēdziet pozitīvi.
4. Cieniet citu laiku. Nepametiet zvanītāju, tomēr, ja ļoti nepieciešams uz mirkli novērst uzmanību, pieklājīgi palūdziet
uzgaidīt un atgriezieties pie sarunas pēc
iespējas ātrāk, atvainojoties par aizkavējumu.
5. Veltiet nedalītu uzmanību telefonsarunai. Vienas sarunas laikā sarunājieties
tikai ar vienu zvanītāju, tiešām klausieties
sarunu biedrā, paralēli nelasot žurnālu,
nesērfojot internetā vai nesarunājoties ar
apkārtējiem.
6. Respektējiet apkārtējos. Nerunājiet
pa telefonu, kad veiciet darbības pie veikala kases, bankā vai restorānā un tml., bet
gan veltiet uzmanību cilvēkam, kas Jūs
apkalpo. Neklausieties svešu cilvēku telefonsarunās, kā arī sabiedriskās vietās nefotografējiet slavenības un nepazīstamus
cilvēkus, jo īpaši tuvplānus.
7. Pievērsiet uzmanību videi. Novēr-
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„Dragoon Ride II”
No 6. līdz 9. jūnijam Latgali un Vidzemi šķērsoja ASV 2. kavalērijas pulka mācību marša „Dragoon Ride II” pirmās 200
tehnikas vienības, tai skaitā kājnieku kaujas mašīnas „Sryker”, militārās apvidus
automašīnas un smagās automašīnas,
kas devās uz Tapu Igaunijā, lai piedalītos
starptautiskajās mācībās „Saber Trike”
2016.” Mācību marša laikā iedzīvotājiem
bija iespēja apskatīt
ASV un Latvijas militāro tehniku.
7. jūnijā tehnikas
apskate norisinājās
pie Varakļānu vidusskolas, kas izraisīja
dažādu paaudžu neviltotu interesi. Mazākie bērni izmantoja iespēju iekāpt
militārajās mašīnās,
visu aptaustīt un pagrozīt, jaunieši dzīvi
komunicēja ar atraktīvajiem amerikāņu
karavīriem, daudzi izmantoja iespēju nofotografēties pie kaujas mašīnām, vecāka gadu gājuma vīri dzīvi interesējās par
kaujas tehnikas iespējām un salīdzināja
to ar kara dienestā redzēto, tiem, kuri
pārdzīvojuši kara šausmas, tikšanās ar
kara tehniku izraisīja visai negatīvas emocijas. Amerikāņu karavīri labprāt stāstīja
par sevi, par kara dienestu, sadzīves apstākļiem, par to, kas patīk Latvijā, tie, kuri
angļu valodu nepārvalda, izmantoja tulka
pakalpojumus.
Pasākuma kulminācija, protams, bija
futbola mačs starp amerikāņu karavīriem
un Varakļānu vidusskolas komandu. Pārtējiet, vai fona trokšņi netraucēs sarunai.
Centieties izvairīties no skaļām telefonsarunām sabiedriskajā transportā, skaidrojot
attiecības vai, vēl jo vairāk, konfidenciālus
darba jautājumus. Ieteicamā pieklājības
distance ir trīs metri no apkārtējiem.
8. Ir brīži, kad bez telefona var iztikt.
Vienmēr izslēdziet telefonu pirms intervijas,
sanāksmes, koncerta un kino, kā arī baznīcā, muzejos un bibliotēkās. Nerakstiet
īsziņas un nesērfojiet internetā kultūras
pasākumu, publisku runu, sanāksmju laikā un arī brīžos, kur uzmanības novēršana
var apdraudēt savu un citu drošību – ejot
pa ielu, vadot automašīnu vai velosipēdu.
“Jāatzīst, ka mobilo telefonu kultūra
Latvijā vēl ir bērnu autiņos. Piemēram, Londonas Nacionālajā teātrī ir bloķēta zona
mobilajiem sakariem, tiklīdz ieiet teātrī, tā
pazūd gan zona telefonam, gan piekļuve
WiFi. Šāda iekārtas iegāde prasa zināmas
izmaksas, bet mēs ceram, ka tuvākajā
nākotnē arī Vidzemes koncertzālē tādu
varēsim uzstādīt. Kā jau esam minējuši arī
savos iekšējās kārtības noteikumos, neizslēgts telefons var neatgriezeniski sabojāt

dzīvojumi un emocijas sita augstu vilni!
Spēles rezultāts – 3:1 Varakļānu vidusskolas komanda labā, bet uzvarēja draudzība.
Amerikas vēstniecības pārstāvji, kas
māksliniecisko kvalitāti, koncertierakstus, sajūtas māksliniekiem un skatītāju
auditorijai. Šī problēma īpaši aktualizējas
akadēmiskās mūzikas koncertos un teātra
izrāžu laikā. Mūsdienu auditorija ieslēdz
telefonu klusuma režīmā, bet koncertu laikā ir ieurbušies savos sociālo tīklu profilos,
tādejādi sabojājot koncerta baudījumu
blakussēdētājiem, tāpēc koncertzāles pienākums ir brīdināt skatītājus, lai visi būtu
lojāli gan pret savu blakussēdētāju, gan
māksliniekiem, kas uzstājas,” stāsta Juris
Žagars, Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
valdes loceklis.
9. Neapvienojiet maltītes ar telefonsarunām. Aizmirstiet par telefonu, ieturoties
restorānā un citviet, jo īpaši, ja neesat
viens. Tāpat zvanot nolieciet ēdienu un
dzērienu malā.
10. Telefons – profesionalitātes vizītkarte. Izvēlieties sava telefona skaņas melodiju un līmeni atbilstoši videi un savam
statusam. Tāpat arī jāpārdomā aksesuāru,
fona attēlu, maciņu, piekariņu atbilstība.
Pārpublicēts no interneta portāla LA.LV

arī bija ieradušies uz šo tikšanos, pozitīvi
novērtēja iedzīvotāju ieinteresētību un izteica varbūtību par turpmāko sadarbību.
A. Jaunzeme
Foto: seržants Ēriks Kukutis

Policijas informācija
03.05. Varakļānos, Preiļu ielā 12,
pie mājas atrasta kara laika nesprāgusi granāta.
06.05. Varakļānu pag., „Puntuži”,
uz tīruma atrasts kara laika lādiņš.
06.05. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. I.T. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,50 promiles alkohola.
08.05. Varakļānos, Kosmonautu
ielā 15, pils. A.B. huligāniski uzvedies
kāpņu telpā.
26.05. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. D.P. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 2,92 promiles alkohola.
31.05. Varakļānu pag., „Mežastrodos”, uz tīruma atrasts nesprādzis
kara laika lādiņš.
M. Lindāns
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Viens mazs prieks, lai Jums būtu
katra diena!
Viens skats, viens zieds, viens
laimes stūrītis,
Viens saules stariņš un mazliet
debesis!
Un daudz labu vārdu, kas dzīvi dara
skaistu!

Sirsnīgi sveicam mūsu
cienījamos kaimiņus
MARIJU un MIHAILU
MEĻŅIKUS
DIMANTA kāzu jubilejā!
Vēlam ilgus gadus kopā būt
veselīgiem, enerģiskiem,
mīlošiem un labsirdīgiem!
Mājas Kosmonautu ielā 22
iedzīvotāji
Jūs mīlestību gadiem cauri
Savā dzīvē iznesāt.
Lai dimantkāzu serenādi
Jums bērni, mazbērni un
mazmazbērni dzied!

MARIJU un MIHAILU
MEĻŅIKUS
Dimanta kāzu jubilejā
sveic
kāpņu telpas kaimiņi

Pieredzējuši meistari
veic ŪDENSAPGĀDES un
KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi
privātmājām un iestādēm.
Bezmaksas tāmes izstrāde.
Visa veida santehnikas darbi.
Kāpurķēžu ekskavatora pakalpojumi.
T. 22339868
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

IESPĒJAMS
KREDĪTS.
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IK piedāvā pārvietojamā
lentzāģa pakalpojumus
(benzīns, elektrība).
KVALITATĪVI! T. 27450715

IZNOMĀJAM PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU
bērnu ballītēm, dzimšanas dienu
svinībām, ģimenes svētkiem un citiem
jautriem pasākumiem.
Atrakcija paredzēta bērniem
2 –7 gadiem.
T. 26454727, 29110696
PĀRDODAM
• smilti, melnzemi, dolomīta
šķembas – ar piegādi (šķembām
pieejamas dažādas frakcijas)
SNIEDZAM
• ekskavatora un smagās
automašīnas pakalpojumus

Mūžība pasauca mani,
Nu krustcelēs akmens celts.
Skaniet, dvēseles zvani,
Jums pieder Visuma zelts.
(J. Veselis)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
maijā mūžībā aizgājušajiem:
Varakļānu pagasts
Antons Vēvers – 74
Varakļāni
Voldemārs Salinieks – 74
Astrīda Saliniece
Murmastienes pagasts
Adelaida Mičule – 84
Dekšāres pagasts
Edmunds Sardiko – 75
To, cik trausla ir dzīvības liesma,
To tik vēji un liktenis zin...
Izsakām līdzjūtību HOFMAŅU
ĢIMENEI ar meitas Intas zaudējumu.
Mājas iedzīvotāji
Es saucu tevi, tikai atbalss nava,
Un dziesma lūst kā gulbja brēciens
žēls.
Skumst kapu smilts kā izdegusi pļava,
Un rīta gaisma liekas vakars vēls.
(A. Vējāns)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ARVĪDAM
STRODAM, sievu mūžībā pavadot.
SIA „Meļņi – 3” kolektīvs

T. 29219120; 29486023
Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.

Izsakām patiesu līdzjūtību
DIĀNAI, DMITRIJAM,
JURIM ATAJEVIEM,
tēti mūžībā pavadot.
Dekšāru pamatskolas 3., 4. ,5. klases
skolēni un audzinātājas
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Sniedzu ekskavatora
pakalpojumus.
T. 28466721
Vajadzīga aprūpētāja vecam cilvēkam
Varakļānu pagasta „Kokaros”
no š.g. 1. augusta.
T. 28642547

Visdziļākā līdzjūtība
ĀRIJAI RUDZGAILEI, māmiņu mūžībā
aizvadot.
Kora „Dzelvērte” dziedātājas un
diriģente

Avīzītes nākošais numurs iznāks
augustā.
Izbaudiet vasaru!

Kad vakaram neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām klusu un patiesu līdzjūtību
EDGARAM SVILĀNAM un viņa
ģimenei, tēvu mūžībā pavadot.
SIA „Pārtikas veikalu grupa” kolektīvs

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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