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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 6. jūnijā
Nr. 8
1. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana valsts
nozīmes aizsargājamā arhitektūras
piemineklī Varakļānu muižas pilī”.
2. Par nedzīvojamo telpu nomas
līguma termiņa pagarināšanu.
3. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr.
12.4 „Par Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu
turētāja pārstāvja maiņu”.

2016. gada 30. jūnijā
Nr. 9
1. Varakļānu novada pašvaldības
2015. gada publiskā pārskata apstiprināšana.
2. Par projektu „Krēslu iegāde
Varakļānu kultūras nama skatītāju
zālei”.
3. Par projektu „Stāvlaukuma
labiekārtošana pie dzejnieces Martas
Bārbales parka Murmastienē”.
4. Par biedrības „Sinerģija V”
projektu „Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos”.
5. Par zemes ierīcības projekta
„Liepāres 1” apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Ozolaine” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Vārpas” sadalīšanu.
8. Par grozījumiem Varakļānu
novada domes 26.05.2016. lēmumā
Nr. 7.4 „Par nekustamā īpašuma „Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu”.
9. Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra.
10. Par nedzīvojamo telpu Rīgas
ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību
izsoli.
11. Par termiņa pagarināšanu ar
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA noslēgtajam nomas līgumam.
12. Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu S.P. un Dž.M.
13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
14. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
15. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
Mārim Justam.
16. Varakļānu pensionāru biedrī-

bas „Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana .
17. Par biedrības „Dzērvenīte”
projektu „Acis darba izbijās, rokas
darba nebijās”.

2016. gada 28. jūlijā
Nr. 10

VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKI 2016

„Ziedu un dziesmu raksti
Varakļānos”
Svētku nedēļa aizsāksies jau 07.08. ar
mākslas plenēru, uz kuru sabrauks gleznotāji
un fotogrāfi no visas Latvijas un citām valstīm.
Plenēra noslēgumā, 13.08., varēs aplūkot
nedēļas laikā tapušo mākslas darbu izstādi.
Interesenti varēs piedalīties meistarklasēs un
iegādāties sev tīkamākos darbus.

1. Par konkursu „Mana pilsēta
ziedos skan”.
Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot žūriju 6 cilvēku sastāvā:
žūrijas priekšsēdētājs – Ivars
Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
žūrijas locekļi: Māris Gruduls –
Varakļānu mūzikas un mākslas skolas
pedagogs;
Ilga Mestere – Varakļānu PII „Sprīdītis” vadītāja;
Modra Vilkauša – domes priekšsēdētāja vietniece;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe;
Līga Rubīne – Varakļānu kultūras
nama direktora p.i.
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
3. Par nenotikušu nedzīvojamo
telpu nomas izsoli.
4. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
5. Par sociālā dzīvokļa statusa
noteikšanu.
6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
7. Par sociālo dzīvokļu īri.
8.Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
10. Sieviešu invalīdu biedrības
„Aspazijas” iesnieguma izskatīšana.
11. Par nekustamā īpašuma „Ritas” sadalīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
13. Par nekustamā īpašuma
„Poči” sadalīšanu.
14. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām.
15. Par ielu futbola komandas
„Varakļāni” apbalvošanu.

No plkst. 20.00 svētkus turpināsim Varakļānu estrādē ar „Tautas sadziedāšanos”
un apvienības „Raxtu – Raxti” koncertu, kā
arī ballēsimies līdz pat rītam ar grupām „Credo”, „Z-scars”, „Kiwi”. Par labu garastāvokli
pasākuma laikā gādās Radio1 DJ Jānis Balodis.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Svētkos neizpaliks arī pusnakts pārsteigums.
Uz tikšanos
„VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKOS 2016”!

Jau no 10. augusta mazākajiem pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvātas atrakciju parka „MILAN LUNAPARK” aktivitātes
pie Varakļānu kultūras nama.
Varakļānu pilsētas svētkus sāksim ieskandināt 12. augustā ar Annas Dančas
(Anemone) situāciju komēdiju „MILJONĀRS
PAR KATRU CENU” Varakļānu amatierteātra izpildījumā. Vakara gaitā un 13. augustā
līdz plkst. 13.00 kultūras nama foajē Labo
vārdu un domu akcija „ ES SAVAI PILSĒTAI UN VALSTIJ...”. Sagaidot Latvijas simtgadi un Varakļānu 90 gadu jubileju, aicinām
rakstī savus labos vēlējumus savai pilsētai un
valstij. Svētku turpinājumā Milleru – Balandīnu ģimenes un grupas „CanZone” koncertprogramma „BALTĀ MELODIJA”.
No 12. augusta plkst. 18:00 līdz 13. augusta plkst. 9.00 pilsētā tiks izvietotas ziedu
kompozīcijas un instalācijas „Mana pilsēta
ziedos skan...”, kuras aicināti veidot pilsētas
un novada iedzīvotāji, darba kolektīvi, iestādes, uzņēmēji, floristi, utt.
Varakļānu novada muzejs no 12.08.2016.
piedāvās iespēju aplūkot „Emīlijai Klīdzējai
– 100” jubilejas gleznu un „Varakļānu vidusskolai 95 – Durvis uz izglītību” izstādes.
13. augustā – pilsētas svētku dienā jau
no rīta, svētku viesi un dalībnieki tiek aicināti apmeklēt „Amatnieku un mājražotāju
tirdziņu”, kā arī sākot no rīta un visas dienas garumā būs iespējams apskatīt ziedu
kompozīcijas un instalācijas „Mana pilsēta
ziedos skan...” . Savukārt mazākie Varakļānieši kopā ar savām ģimenēm tiks gaidīti uz
„Bērnu rītu” pie Varakļānu kultūras nama, lai
ietu spēlēs un rotaļās kopā ar multiplikāciju
varoņiem.
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Ghetto Football komanda „Varakļāni” ( Rinalds Zeps, Rolands Putāns, Jānis Pastars, Romāns Rožkovskis) 21. jūlijā devās uz
Vāciju, lai aizstāvētu Latvijas godu Eiropas čempionātā ielu futbolā „European Soccer Championstrip 2016”, kur izcīnīja 1. vietu.
Latvijas komanda Vācijas pilsētā Prorā jau kvalifikācijā uzrādīja lielisku sniegumu – puiši uzvarēja visas 10 spēles. „Varakļānu”
komandas pārstāvis Jānis Pastars:„Turnīrs bija ļoti aizraujošs un emocijām bagāts. Tie bija īsti futbola svētki ar augstākā līmeņa
organizētību. Grupu turnīrā aizvadījām 13 spēles, kur uzvarējām 12 un piedzīvojām vienu zaudējumu Ungārijai. Ar Ungārijas
komandu vēlāk tikāmies finālā, kur pierādījām, ka mūs nevar uzvarēt divas reizes pēc kārtas. Mums bija patiess prieks, gods un
lepnums pārstāvēt Latviju un Ghetto Games šajā turnīrā. Paldies visiem, kas turēja īkšķus, sekoja un ticēja mums!”
No Interneta materiāliem

Nodrošinās minimālās sociālās garantijas mazo algu saņēmējiem
Lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās
garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks
par minimālo mēneša darba algu, no 2017. gada
1. janvāra, noteiks minimālo sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu līmeni. To paredz 2015.
gadā Saeimā apstiprinātās izmaiņas likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu”.
No visiem sociāli apdrošinātajiem cilvēkiem
31,2% apdrošināšanas iemaksas ir mazākas
par valstī noteikto minimālo darba algu. Līdz ar
to pastāv iespēja, ka trešdaļa sociāli apdrošinātie cilvēki sev “nevarēs nopelnīt” pat minimālo
pensiju. Tā rezultātā nākotnē viņiem nebūs pietiekami līdzekļi ikdienas iztikai, kā arī tas var radīt
slogu pārējiem valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veicējiem.
No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim paredzēts pārejas periods, kad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas būs
75% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas.
Savukārt no 2018. gada 1. janvāra par katru
darba ņēmēju, kuram atlīdzība ir noteikta mazāka
par minimālo algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas būs jāveic no valstī no-

teiktās minimālās algas.
Atbilstoši izmaiņām vispārējā nodokļu režīmā – no starpības starp faktiski noteikto algu
un valstī noteikto minimālo algu – valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas veiks darba
devējs no saviem līdzekļiem. Savukārt mikrouzņēmumu nodokļu režīmā – par katru darbinieku
darba devējam valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas būs jāveic no saviem līdzekļiem no valstī noteiktās minimālās algas.
Paredzētas izņēmuma kategorijas, par kurām valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas varēs veikt samazinātā apmērā –
vispārējā nodokļu režīmā – no faktiskās algas,
mikrouzņēmumu darbiniekiem – 50% apmērā
no minimālās algas (2017.gadā 75% no pusminimālās mēneša darba algas). Tie ir:
• vecuma pensiju saņēmēji;
• notiesātie, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
• cilvēki, kuriem līdz vecuma pensijas saņemšanai ir palikuši pieci gadi vai mazāk un
viņi pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas
vismaz 1 gadu ir bijuši bez darba;

• cilvēki ar I un II grupas invaliditāti;
• cilvēki, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmējiem (pirmos trīs mēnešus);
• cilvēki līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās
vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku,
kad mācības vai studijas ir pārtrauktas.
Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas veiks tas darba devējs, pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena darba
devēja, tad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no minimālā objekta veiks tas
darba devējs, pie kura darba ņēmējs ir agrāk
ieguvis darba ņēmēja statusu. Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā
būs atzīme, kam jāveic minimālās iemaksas. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
aprēķinās un atmaksās pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021581, 29538825
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Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus
novadā!
18
Artis Garančs
Anete Trušele
20
Pauls Mesters
Ilona Začeste
25
Mārtiņš Bārbals
Jānis Bernāns
Aldis Čevers
Anda Seržante
Aigars Silavnieks

Katram rītam ticību iededzini,
Katru dienu ar smaidu sveic!
Katru noskumušo uzmundrini,
Un labus darbus ar prieku sveic!

45
Andris Bernāns
Biruta Grudule
Andrejs Klinovs
Ināra Ķepure
Ināra Latkovska
Anita Seile
Vineta Viļumsone
Irīna Višķere
50
Ivans Antoņs
Aivars Brencis
Anna Broka
Jānis Pelšs

30
Agita Boikova
Rinalds Broks
Gatis Čarpa
Nauris Eriņš
Zane Kanča
Deniss Soloveiko

55
Arvīds Bartusevičs
Ilgonis Gruduls
Oskars Kančs
Anatolijs Tučs

35
Māris Kančs
Guntis Vilkaušs

60
Andrejs Boļšakovs
Viktors Fjodorovs
Ausma Golubcova
Grigorijs Prusakovs

40
Ainārs Cvilikovskis
Sergejs Šeršņevs
Māris Vilkaušs
Jānis Voverovs

65
Valentīna Grudule
70
Alla Avdeviča
Zinaida Senkāne
75
Ināra Indričāne
Miervaldis Radziņš
80
Zenons Zeimuls
Zinaida Zvaigzne
85
Marija Juste
Zinaida Pelse
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Fitnesa nodarbības jaunajām māmiņām
Aktīvs dzīvesveids un sevis uzturēšana formā mūsdienās kļūst par normu.
Katrs izvēlas sev tuvāko – citi skrien krosu
un maratonus, citi izvēlas riteņbraukšanu
vai peldēšanu, dažiem labāk patīk vienatnē nodarboties ar jogu vai iztrakoties zumbas nodarbībās.
Lielpilsētās jāspēj tikai izvēlēties no
plašā klāsta, savukārt, Varakļānos piedāvājums noteikti ir krietni mazāks, bet ikviens, kurš tiešām vēlas izkustēties, atradīs
ko sirdij tīkamu. Ir viena sabiedrības grupa,
kurai ir ļoti sarežģīti atrast laiku sev... Tās
ir jaunās māmiņas, kurām ikdiena paiet
rūpēs par mazuļiem un citiem mājas darbiem. Lai izrautos uz treniņu, mammai jārēķinās ar to, ka jāatrod kāds,
kurš pieskata mazo, jāpieņem,
ka treneris ne vienmēr izpratīs
jauno māmiņu nepieciešamības. Kopumā – stress, uztraukums par mazo, par sevi,
pilna galva, un beigās no treniņa nav ne prieka, ne gandarījuma. Tad nu beidzot un
svarīgākais tepat Varakļānos
ir pieejamas fitnesa nodarbības tieši jaunajām māmiņām.
Latvijā jau 2 gadus darbojas
biedrība MomyFit, kuru izveidojusi Veronika Dolgina (Vero
Kim). Tās ir fitnesa nodarbības
lielākoties ārā svaigā gaisā,
kurās piedalās jaunās māmiņas kopā ar mazuļiem. Māmiņas vingro,
mazie sēž ratos, lielākie bērni spēlējas rotaļu laukumā. Svaigs gaiss un aktivitātes,
kas var būt vēl labāks. Un ziniet, varbūt
arī vēl labāk – arī trenerītei ir līdzi mazulis, un neviens nepukst, ja kāds mazais
niķojas vai ja kādā vingrojumā hanteļu
vietā klēpī mammai ierāpjas mazs ķipars.
Iespēja sportot, būt kopā ar mazo, atrast
jaunus draugus un domubiedrus – šīs ir

svarīgākās lietas, kas raksturo MomyFit
nodarbības. Kā paši idejas autori stāsta
par šo fitnesa biedrību – MomyFit ir oriģināla un nenozagta ideja, kuras galvenais
mērķis pielikt pozitīvu nokrāsu jauno māmiņu ikdienas rutīnai. Aktīvs dzīvesveids,
jaunas paziņas, pozitīvas emocijas, kā arī
ātra formas atgūšana pēc dzemdībām, to
visu var darīt, neatejot no bērna ratiem.
Varakļānos fitnesa nodarbības jau divus

mēnešus nemainīgi notiek katru otrdienu 18:00 rotaļu laukumiņā pie Kultūras
nama. Nodarbības vada sertificēta un ļoti
pozitīva trenere Līga Zvejsalniece, beigusi Rīgas Stradiņa universitāti, Veselības
sporta speciālistus un turpina mācības
Veselības sportā. Kā arī bieži apmeklē dažādus kursus, kas tikai palielina profesionalitāti savā jomā. Viņa vada nodarbības
arī Rēzeknē un Nagļos. Divu mēnešu laikā
vingrojošo māmiņu skaits no dažām mammām ir izaudzis līdz kuplam pulciņam,
kas uztur sevi formā un pavada stundu
jautrā sabiedrībā. Uz treniņiem ierodas un
vienmēr ir laipni gaidītas ne tikai jaunās
māmiņas, bet arī vecmāmiņas, krustmāmiņas un māmiņu draudzenes. Nodarbināti būs arī tēti, kuriem tiks piedāvāts
īpašs vingrojumu komplekss. Veicināsim
aktīvu dzīvesstilu jauno māmiņu vidū, kā
arī visiem apkārtējiem rādīsim piemēru!
Sekot līdzi jaunumiem un treniņu grafikam
iespējams sociālā tīkla Facebook profilā
Momyfit bootcamp.
Anete Urka

Latvju bērni danci veda
Mācību gada izskaņā Murmastienes pamatskolas 1. – 4.
klašu deju kolektīvs devās uz
vienu no skaistākajām Latgales
pilsētām. Rosība, mūzika, bērnu
smiekli un čalas – tas visas dienas
garumā valdīja Ludzā, jo tur norisinājās Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda – 2016”.
Svētki bija labi organizēti un
sagādāja prieku kā dalībniekiem,
tā arī skatītājiem.
Svētku organizatori bija padomājuši par to, lai bērni starp mēģinājumiem varētu apskatīt skaisto
pilsētu, kā arī izbaudīt dažādas aktivitātes.
Dienas kulminācijā – svētku gājiens no
gleznainā Ludzas pilskalna līdz pat parka

estrādei, kur norisinājās svētku lielkoncerts
„Eža kažociņš”. Deju uzvedumā piedalījās
235 deju kolektīvi no 32 Latvijas novadiem.

Bijām ļoti priecīgi un lepni par to, ka šo kolektīvu
vidū bijām arī mēs un ar
savu dejotprami pārstāvējām Varakļānu novadu.
Pēc tam paguruši, bet
gandarīti par paveikto devāmies
mājup. Tā bija skaista, prieka pilna un pozitīvu emociju piepildīta
diena.
Paldies deju skolotājai Vijai
Pelsei par iniciatīvu piedalīties
deju festivālā, kā arī līdzjutējiem,
kas devās līdzi un palīdzēja sapost mūsu dejotājus svētkiem.
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i. Inguna Pelše
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„Dziedot dzimu, dziedot augu...” Aglonā
Tā gadskārtējie... aizraujošie, saviļņojošie svētki, kad atkal tikāmies ar daudzkārt iepazītiem draudzīgiem visas Latgales senioru kolektīviem, ir godam realizējušies. Un šogad pacēlums vēl neparastāks, jo 15. festivāls notiek mūsu Latgales
svētajā, izredzētajā Māras zemītē, Aglonā.
Un, patiesi, neapstrīdams apliecinājums
Dievmātes gādībai, jo svētku svinīgumu
un svētīgumu neizjauca metereologu paredzētais lietus – tai laikā spīdēja spoža
saulīte. Šai Latgales sirdī, šķiet, viss ir
svētīgs – gan zeme, gan ļaudis – sakopta
,skaista, ainaviski pievilcīga pilsētas panorāma – ezeri, kalni, nogāzes, ielejas,
skvēri ar puķu kaudzēm, dobēm, laivām,
krāšņiem puķu lietussargiem, piemāju
dārzu krāšņo puķu klāstu. Majestātiskā
bazilika ar plašo laukumu – apbur, iedvesmo, liek justies kā septītajās debesīs. Bet
mazliet par visu pēc kārtas, turpat tūkstoš
skaitlīgai dalībnieku publikai, nav nekāda
joka lieta attrāpīt ikvienam indivīdam. Bet
patiešām ir attrāpīts! Vēl taču arī skatītāju pulks. Jo patiesi lieliska organizētība,
pārdomāta sakārtotība, laipnība visās

Policijas informācija
03.06. Varakļānu pag., „Robežveipos”, veicot rakšanas darbus, atrasts nesprādzis kara laika lādiņš.
04.06. Varakļānu pag., „Mežābeles”,
aizdedzies skurstenis.
06.06. Varakļānu pag. „Kokaros”,
pa Latgales prospektu, pils. I.S. vadīja
velosipēdu, būdams alkohola reibumā,
pārbaudē konstatētas 2,89 promiles alkohola.
06.06. Varakļānu pag. „Kokaros”,
pa Latgales prospektu, pils. E.P. vadīja
velosipēdu, būdams alkohola reibumā,
pārbaudē konstatētas 1,76 promiles alkohola.
08.06. Varakļānos, pa Zemgales ielu,
pils. A.S. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas
1.05 promiles alkohola.
10.06. Varakļānu pag., „Jaudzimos”,
ģimenes konflikts.
10.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām pils.
J.O. nozaga 0,7 L tilpuma degvīnu.
11.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām pils.
J.O. nozaga 0,7 L tilpuma degvīnu un 2
L alu.
12.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām pils.
J.O. nozaga 0,7 L tilpuma degvīnu.
12.06. Varakļānu pag., „Kokaros”,
Latgales prospektā 8, konflikts starp pils.
A.G. un I.K.

saskarsmes jomās. Tā ir liecība – pilsētā
ir pamatīgi spējīgi saimnieki. Piemēram,
līdz šim nesastapts īpašs rādītājs, garšīgo pusdienu pasniegšanas laukumā, ļoti
civilizēti ierīkota, aptuveni desmitvietīga
roku mazgātava ar visu aprīkojumu. Neaprakstāmi svētsvinīgais Dievkalpojums
žilbinoši baltzeltainā Dievmātes altāra
priekšā, ko celebrēja dekāns Daumants
Abrickis. „Bokonu Bryuklenēm” tas bija
vēl iespaidīgāks, jo godprātīgais priesteris
mums personiski pazīstams no Varakļānu
draudzes kalpošanas laikiem – Bokānu
nomainītā Krucifiksa svētīšanas, Vasaras
svētku svētceļojuma uz viņa dzimto Sarkaņu baznīcu. Un mūžam aizkustinošās
dziesmas vārdi – Mameņa myusu kreitam
mes pret Tevi – mierina, drošina, šķīstī un
stiprina. Stiprina un iedvesmo arī visas šīs
skaistās svētku dienas kārtības pasākumi
un svētku koncerts. Par šo bagāto piedzīvojumu un pārdzīvojumu buķeti jāpateicas ikvienam, kas pielicis roku, prātu,
spēku, lai šis tik liela mēroga „jampadracis” realizētos. Pieminēšu tikai tos, ar kuriem nācās kontaktēties:

Reģistrācijas un ēdināšanas meitenes, svētku režisore Gunta Gulbe-Kalvāne, domes videooperatore, nepārspējamā novada priekšsēdētāja Helēna Streiķe
un pašsaprotami, mūžam jaunā Zofija
Zujeva, kā arī interesantā programmu piesakošā ģimene. Īpašs tencinājums mūsu
danču virsvadītājai, sirsnīgajai Dinai Staškevičai un horeogrāfam Dainim Jezupovam no Kārsavas, kā arī Anitai Upeniecei
no Sīļukalna. Svētku gaismas signālaparātā nu ir iedegta zaļā gaisma nākamam
gadam ceļā uz Līvāniem pie vērienīgā
saimnieka Jāņa Vaivoda. Jālūdz Dievs, lai
ļauj atkal satikties visai Latgalei Latgalē!
Paldies Viļānu novadam un personiski Jekaterinai Ivanovai, Dekšāru pagastam un
autobusa stūrmanim Jurim Trokšam.
P.S. Ja estrādē vēl būtu pieejams
dzeramais ūdens – vairāk nav ko vēlēties.
(tas nākamajiem rīkotājiem).

13.06. Varakļānos, uz Rēzeknes ielas, pret veikalu „Mini top” stāvlaukumā
novietots nesprādzis kara laika lādiņš.
13.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām pils.
J.O. nozaga 2gb. 0,7 L tilpuma degvīna
pudeles.
14.06.
Varakļānos,
Pils
ielā
25A,Varakļānu veselības aprūpes centrā
pils. A.B. huligāniski uzvedās.
14.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām, pils.
J.O. nozaga 0,7 L tilpuma degvīnu.
15.06. Varakļānos, uz Rīgas ielas,
piekauts pils A.I.
16.06. Varakļānos, Lubānas ielā 15,
nodarīti miesas bojājumi pils. S.K.
17.06. Varakļānos, Pils ielā 21-3, ģimenes konflikts.
19.06. Varakļānos, Rīgas ielā 36, sociālajā mājā konflikts starp iemītniekiem.
20.06. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu,
pils. J.S. vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 2,14
promiles alkohola.
22.06. Varakļānos, Rīgas ielā 28, ģimenes konflikts.
02.07. Varakļānos, Lubānas ielā 12,
dega pagraba jumts.
02.07. Varakļānos, Kosmonautu ielā
22-22, nozagta nauda un planšetdators.
06.07. Varakļānos, Kosmonautu ielā
13A, no veikala „Mini top” telpām, pils.
P.B. nozaga 0,7 L tilpuma degvīnu.
07.07. Varakļānos, Rīgas ielā 13, nozagts velosipēds.

09.07. Varakļānos, Raiņa ielā 2, konstatēts, ka no mājas pazudušas dažādas
mantas.
13.07. Murmastienes pag., „Inčārniekos”, pils. I.A. konflikts ar trīs personām.
14.07. Varakļānos, Pils ielā 42-2,
konflikts starp pils. Ē.Z. un J.S.
17.07. Varakļānos, Daugavpils ielā
12, alkohola koplietošanas laikā nozagts
portatīvais dators un mobilais telefons.
17.07. Varakļānos, Skolas ielā 26,
pils. O.Š. konflikts ar divām personām.
19.07. Murmastienes pag., pa Jaunatnes ielu, pils. J.B. vadīja velosipēdu,
būdams alkohola reibumā, pārbaudē
konstatētas 2.64 promiles alkohola.
22.07. Murmastienes pag., „Kantes”,
nodarīti miesas bojājumi pils. I.B.
24.07. Varakļānos, Daugavpils ielā
14A, suņi nokoduši vistas.
24.07. Murmastienes pag. meža masīvā apmaldījies pils. K.V.
25.07. Varakļānu pag., „Lazdās”, ar
a/m izbraukāts kartupeļu dārzs.
28.07. Varakļānos, Daugavpils ielā
14, pils. A.Z. konfliktē ar savu māti.
29.07. Varakļānu pag., „Jaudzimos”,
ģimenes konflikts.
29.07 Varakļānos, Kosmonautu ielā
15-2, ģimenes konflikts.
30.07. Varakļānu pag., „Jaudzimos”,
ģimenes konflikts.
31.07. Murmastienes pag., „Ābolainēs”, mazgadīgā E.Ā. nokrita no kāpnēm,
nogādāta Madonas slimnīcā.
M. Lindāns

Cieņā un pateicībā –
„Bokānu Bryuklene”
Dzidra Bruzgule, 29514085
Viļānu novads, Dekšāru pagasts
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Termiņš zālāju
nopļaušanai un
novākšanai pagarināts
līdz 15. septembrim
Šā gada jūlijs un augusta sākums
lielā daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu,
kas daļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā
iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības
nopļaut un novākt sienu vai zāles masu
lopbarības vajadzībām. Ziņas par siena
un skābsiena ieguves grūtībām saņemtas
no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un arī no pašiem
lauksaimniekiem dažādos Latvijas novados, īpaši no lauksaimniekiem Vidzemē
un Latgalē.
Šogad, gaidot piemērotus laikapstākļus siena vai skābsiena ieguvei, var rasties
situācija, ka daļu zālāju platības nevarēs
pagūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam. Savukārt 15. augusts ir datums, līdz
kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, ja lauksaimnieks ir
pieteicies ES platību maksājumu atbalstam, tai skaitā vienotajam platību maksājumam, zaļināšanas maksājumam, mazo
lauksaimnieku shēmas maksājumam,
maksājumam par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumam par apgabaliem, kuros
ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.
Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku
ierosinājuma tiem lauksaimniekiem, kuri
izmanto zālājus lopbarības vajadzībām,
tiek sniegta iespēja nopļaut un novākt līdz
šī gada 15. septembrim tos zālājus, kurus
biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nevarēs nopļaut un novākt līdz 15. augustam.
Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālājiem
un bioloģiski daudzveidīgajiem zālājiem
attiecīgais datums – 15. septembris – jau
paredzēts noteikumos.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498

Lubānas ezera noslēpumi 2016
Varakļānu novada pensionāru biedrības „Pīlādzītis” organizētajā ekskursijā
apskatījām vairākus tūrisma akcijā minētos objektus. Vispirms devāmies uz „Liepsalām”, kur atrodas piemiņas memoriāls
Latvijas bruņoto spēku pirmajam komandierim pulkvedim O. Kalpakam. Pabijām
arī Visagala kapos.
Pēc tam devāmies uz Lubānu, kur bija
norunāta tikšanās ar Lubānas pensionāru
biedrības pārstāvēm. Guvām daudz jaunu
ierosmju pensionāru darba organizēšanā.
Paldies par jauko uzņemšanu! Apskatījām
arī Lubānas tūrisma informācijas un amatnieku centru un tur izvietoto amatnieku
darbu izstādi.
„Vaidavas” – akmeņu parks, krūzīšu
izstāde, seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekcija, dabas veidojumu „Spoku

Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu
krāsns, gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002

namiņš” apskate kopā ar atraktīvo saimnieku bija īsts baudījums acīm un ausīm.
„Vecajā ceplī” – operdziedātāja Jāņa
Zābera muzejā kavējāmies atmiņās par
dziedātāja skanīgo balsi, viņa dziedātajām
operām un dziesmām.
Lauku sēta „Rozas” visiem bija pirmatklājums. Barojām strausus, priecājāmies par dažādo putnu daudzveidību un
nogaršojām strausa olu. Vienas olas pietika visiem.
Ekskursijas noslēgumā pabijām zvejnieku sētā „Zvejnieki”, ar interesi klausījāmies Jāņa Macāna aizrautīgajā stāstījumā
par Lubānas ezera apkārtnes vēsturi, baudījām zivju zupu un kūpinātas zivis.
Jauka diena un pozitīvas emocijas!
A. Jaunzeme, teksts un foto

„Liepsalās” vienojamies kopīgā dziesmā.

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 euro/
diennaktī
• palīgtelpa – 0,71 euro/h
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„Vaidavās”.

Strausu barošana
Z/S „Rozas”.
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Par novada skolu 9. klašu absolventiem
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņemam sev līdz.
Vasaras vidū, kad dabā viss zied,
zeļ, priecē acis, kad putni izlido no ligzdām, kad bites vāc saldo medu ... Ir patīkami atcerēties neaizmirstamus mirkļus
Stirnienes pamatskolā.
Laba novēlējumus turpmākajām
gaitām saņēma 9. klases audzēkņi Vineta Justele, Raimonds Ubagovskis.
Skolēniem līdzās ir peda-gogi, klases audzinātāja Iveta Pauniņa, kas
palīdzēja atrast būtisko
starp izbirušiem burtiem, komatiem, starp
piepildītām dienām un
sapņainām naktīm, lai atrastu sevi šajā vietā, laikā,,
pasaulē.
Vineta – sirsnīga, attsaucīga, piedalījās skolas,
s,
novada pasākumos, labprāt
rāt
organizēja un vadīja dažāžādus pasākumus. Lai izdodas
odas
savas spējas, idejas realizēt nākošajā
skolā – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, kā arī strādājot pašreizējā darbā.
Raimonds pabeidza skolu ar labām
sekmēm mācību priekšmetos, aktīvi
iesaistījās ārpusstundu aktivitātēs. Raimonds radoši piedalījās skolas, novada
pasākumos, labprāt dziedāja, runāja dzeju, spēlēja teātri, kā arī piedalījās dažādos
konkursos. Brīvajā laikā Raimonds labprāt sportoja, piedalījās sacensībās. Lai
iegūtās zināšanas, īpašais humors palīdz
Raimondam turpināt mācības Madonas
valsts ģimnāzijā.
Jūnijā skolas darbinieki un absolventi svinēja Stirnienes skolas 150. jubileju,
izbaudot atkal redzēšanās prieku, satikšanos, pārsteigumus, ...
Lai starp mākoņiem vairāk spīd saule, dod spēku, enerģiju turpmākajiem
darbiem, radošām idejām. Uz tikšanos,
jauno mācību gadu iesākot, 1. septembrī
Stirnienes pamatskolā.
Rita Pelša
Vasara tuvojas izskaņai, skolās izskanējis izlaiduma valsis un absolventi
devušies pretī savu mērķu realizācijai.
Pagājušajā mācību gadā Murmastienes
pamatskolā apliecību par pamatizglītību
ieguva 7 izglītojamie: Uvis Andriksons,
Dāvis Broks, Ermīns Trušelis, Mārīte Murinska, Ligita Grudule, Edmunds Grudulis

un Ardis Gatis Trups Kalns
Kalns.
Turpinot skolas iesākto tradīciju,
izlaiduma dienā, saņemot izglītības dokumentu, skolas Goda grāmatā ierakstu
veica Uvis Andriksons, Edmunds Grudulis, Dāvis Broks un Ermīns Trušelis.
Šie skolēni ir nesuši skolas vārdu ārpus pagasta un novada robežām, gūstot
godalgotas vietas starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā
arī izcīnot augtus sasniegumus sportā.
Visi absolventi devuši ieguldījumu
skolas attīstībā un izaugsmē, spējuši apvienot mācības ar nodarbībām mūzikas
skolā, piedalījušies skolas deju kolektīvā
vai arī pasākumos priecējuši ar savu skanīgo balsi.
Trim no septiņiem skolēniem, mācību
gadu beidzot, vidēja atzīme bija nedaudz
augstāka par 8 ballēm. Arī ar valsts eksāmenu rezultātiem varam būt apmierināti,
jo dažos iegūts augstākais novērtējums
9 un 10 balles.
Bet ne jau visu var izteikt ar skaitļiem.
Svarīgi, lai jaunieši savas iegūtās zināšanas prastu pielietot ikdienā, lai tās palīdz
profesijas izvēlē un apguvē. Pēc pašreizējās informācijas visi Murmastienes
pamatskolas absolventi savas zināšanas
vēlas pilnveidot kādā no šīm izglītības
iestādēm: Madonas ģimnāzijā, Madonas
1. vidusskolā, Ogres tehnikumā, Priekuļu
tehnikumā un Rīgas Tūrisma un radošās

industrijas tehnikumā
tehnikumā.
Mūsu absolventu durvis uz pasauli ir
atvērtas. Tagad viss līdz pat apvārsnim,
paša iepazīstams, iemīlams un sajūtams.
Lai izdodas sasniegt iecerēto!
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i. Inguna Pelše
Šī vasara 15 Varakļānu vidusskolas
9. klases absolventiem atmiņā paliks nedaudz citāda kā iepriekšējās. Tā sākās
ar spraigu darbu, gatavojoties eksāmeniem, un satraukumu, uzzinot rezultātus,
kam sekoja prieks un atvieglojuma sajūta, saņemot Apliecību par pamatskolas
beigšanu.
Vasaras turpinājumā gan jau zināmas izjūtas – saule, draugi, piedzīvojumi
un pārdzīvojumi.
Un tā nemanot pienāk brīdis, kad
rītos virs pļavām migla kļūst biezāka un
netālu no skolas sārtojas pīlādžu aleja.
Tas liecina vien par to, ka vasara ir nonākusi finiša taisnē un drīz sāksies nākošais darba cēliens. Gandrīz visi šie
jaunieši izteikuši vēlēšanos satikties un
turpināt kopā mācīties Varakļānu vidusskolas 10. klasē.
Lai vasarā uzņemtās saules enerģijas pietiek ražīgam, radošam darbam nākošajā mācību gadā!
Foto: Audzinātāja Lolita Briška
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Lai senās amatu prasmes neizzustu
No 25. jūlija līdz 31. jūlijam vairāk
nekā 30 bērni no Ludzas, Rēzeknes,
Dekšārēm, Valmieras, Ikšķiles, Siguldas,
Baldones un Rīgas piedalījās biedrības
„Latgales tradicionālās kultūras centrs
„Latgaļu sāta”” rīkotajā tradicionālās kultūras nedēļā Viļānu novada Dekšārē.
Dalībnieki apguva senās amatu
prasmes – celaiņu aušanu, keramiku,
grozu pīšanas tehniku, maizes cepšanu.
Neparasts paņēmiens, kā apgūt latviešu
rakstu zīmes, bija to gleznošana uz stikla un rakstu zīmju veidošana mozaīkā.
Radošās nedēļas princips bija vērsts uz
praktisku darbošanos, izmantojot „Latgaļu sātas” plašo uzskates materiālu
klāstu. Daiņa Mjartāna ievadlekcijā par
arheoloģiju bērni iepazina neolīta laika
keramikas veidošanu. Eksperimentējot
tapa trauki, kas vēlāk tika apdedzināti
zemes ceplī.
Kā saka tradicionālās kultūras nedēļas organizatore Marika Zeimule: „Pats
svarīgākais šīs nedēļas laikā ir veicināt
bērniem interesi par latviešu tradicionālo kultūru un tās daudzveidību. Parādīt,
ka tā vēl aizvien pastāv ne tikai vēstures
grāmatās un vecmāmiņas pūra lādēs un
ka to var jebkurā laikā arī pielāgot mūsdienās”.
Nedēļas laikā bērniem bija iespēja
apgūt kokles spēli, rotaļas un dančus, ar
ko vecāki tika iepriecināti nedēļas noslēguma koncertā. Dziesmas un rotaļas
tika mācītas arī latgaliešu valodā, kas
bija īpašs pārbaudījums tiem, kuri ar latgaliešu valodu sastapās pirmo reizi. Kā
ikgadēja tradīcija skanēja galda dziesmas „Ai, galdeņi”, ko klātesošie dziedāja
pirms katras maltītes. Viena no iecienī
iecienī-

tākajām nodarbībām bija maizes cepšana un sviesta kulšana. Katrs dalībnieks
ar īpašu rūpību izgatavoja savu maizes
kukulīti, savukārt sviesta kulšanai bija
nepieciešams spēks un pacietība. Bērni
īpaši novērtēja silto un patīkamo smaržu, kad maizes kukulītis senajā krāsnī
bija izcepies, kā arī nogaršoja pašu sarūpēto sviestu. Tradicionālās kultūras
nedēļa notika jau trīspadsmito reizi.
Tādā veidā biedrība „Latgaļu sāta” pilda
savu misiju – rūpēties par seno amatu
prasmju pārmantojamību. Liels paldies
visiem pasniedzējiem: Marikai Zeimulei,
Mārai Vucinai-Bērziņai, Astrīdai Vucinai,
Mārim Karlsonam, Dainim Mjartānam,
Gatim Staprēnam, Gregoram Spoģim,
Jurim Strušelim, Ivaram Mediniekam un
Rasmai Naglei.
Šāda veida tradicionālās kultūras
apguve bērniem ir tikai pirmais solis,
taču, lai Latvijā nodrošinātu tradicionālās kultūras ilgtspējīgu attīstību, vēl
daudz darāmā.
Kā norāda Marika Zeimule: „Nepieciešams sniegt mērķtiecīgu valsts
atbalstu tiem, kas organizē pasākumus,
kuros jaunieši var apgūt izzūdošās amatu prasmes (aušanu, celošanu, podniecību, rotkalšanu u.c.), kā arī tradicionālo
mūzikas instrumentu (kokles, cītaras,
cimbalas, ermonikas u.c.) spēlētprasmi. Tradicionālās kultūras apguvei jāieņem noteikta vieta skolu mācību programmā.”
Pēc M. Zeimules domām, jāmaina
līdzšinējā attieksme arī pret amatniecību, jo tā veido noteiktu daļu no valsts
iekšējā kopprodukta un tradicionālajai
amatniecībai ir liela loma tūrisma veici-

nāšanai daudzos Eiropas reģionos. Lauku reģionos tradicionālā amatniecība
apvieno pensijas vecuma ļaudis brīvā
laika aizpildīšanai un papildus ienākumu
gūšanai. Diemžēl vidējā un jaunā paaudze reti par savas iztikas avotu izvēlas
tradicionālo amatniecību, daudziem tas
ir hobijs vai piepelnīšanās.
Iemesli tam ir vairāki, taču šāda attīstība var novest pie tā, ka daudzas Latvijā tradicionālās amatu prasmes izzudīs vispār un daudzas jau ir izzudušas.
Esošajai amatnieku paaudzei nav kam
nodot tālāk zināšanas, jaunās paaudzes
vidū nav gribētāju. Ja nu vienīgi savas
ģimenes ietvaros tālāk tiek nodotas aušanas vai podniecības iemaņas, kā tas
vērojams Latgales podnieku Vogulu
dzimtā.
Latvija var mācīties no citu valstu
piemēra, norāda M. Zeimule: Šveices
Profesionālās izglītības un tehnoloģiju federālā biroja uzdevumā veikts
apjomīgs pētījums par tradicionālās
amatniecības stāvokli. Tā ir sava veida
inventarizācija, kuras laikā konstatētas
307 tradicionālās amatu prasmes, katrai
piešķirot noteiktu apdraudētības pakāpi.
79 amatu prasmes atzītas par ļoti apdraudētām. Konstatēts, ka 23 tradicionālās amatu prasmes uzskatāmas par
izmirušām. Pētījumā analizēti tradicionālās amatniecības apdraudējuma cēloņi,
iekļauti ekspertu ziņojumi, vērtējumi un
ieteikumi stratēģijai un konkrētiem valsts
institūciju pasākumiem, lai nākamajām
paaudzēm saglabātu Šveicē vēsturiski
piekopto amatu prasmes.
Agate Vucina
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Darbi un svētki Stirnienē
Stirnienes pamatskolai 150!
Krāšņi, ar pateicību Dievam sv. Misē
un prieku par padarīto koncertā nosvinēta Stirnienes pamatskolas 150 gadu
jubileja. Sapostās skolas telpas, tvanīgi
smaržojošais parks, dziesmas, atmiņas
un atkalredzēšanās prieks valdīja 25. jūnija pēcpusdienā. Skolas ēkā izstādītas
Gitas Palmas un Līnas Dzērvānes gleznas, tautasnamā aplūkojami Kazimira
Laura zīmējumi, Daiņa Ozoliņa gleznas,
keramiķes Inetas Dzirkales, mākslinieku
Rinalda Slavika, Jāņa Zīmeļa, Rēzeknes
mākslas vidusskolas audzēkņu darbi,
pie strūklakas muzicēja pūtēju orķestris
„Dekšāres” Andra Vīksnas vadībā. Ar
lepnumu Stirniene var lūkoties uz savu
skolu – viena no pirmajām skolām Latgalē, kas dibināta pēc dzimtbūšanas
atcelšanas 1866. gadā, pirmā skola Vitebskas guberņā, kur 1869. gadā mācīties sāka arī meitenes. Dažādi laiki pārdzīvoti, dažādas varas un dažādi likteņi.
Un tomēr – esam lepni par savējiem, kuri
bijuši labi ļaudis un labu darījuši savai
pusei, Latvijai un pasaulei. Lepojamies ar
nacionālās atmodas dalībniekiem un veicinātājiem, ārstiem, skolotājiem, garīdzniekiem, cīnītājiem par Latvijas brīvību visos laikos, Lāčplēša ordeņa kavalieriem,
māksliniekiem un mūziķiem, sportistiem,
zemniekiem, kārtīgiem katram sava amata darītājiem.
Stirnienes skola piedzīvo vairākus
mitekļus – pirmā ir Rīgas lielceļa malā,
kur tagad Aizkalniešu sādžas meža malā
redzami tikai zemē iedubuši pamatu akmeņi un kārtīgās rindās stādītās lazdas.
Seko II-ās pakāpes pamatskola, paralēli
skološanās notiek Pušmucānos, Brokās
un Bernānos. 1939. gadā skolu pārceļ uz
Stirnienes Muižu. Seko karš, skolā ierīko
hospitāli, atkāpjoties vācieši to uzspridzina. Atkal mācības notiek pielāgotās tel-

Jāņa Pelša foto
pās trijās vietās, līdz 1949. gadā uz vecajiem pamatiem uzbūvē jauno skolas
ēku, un dažādās klasēs mācības uzsāk 246 bērni.
Kopš 1949. gada Stirnienes skolu jaunajās telpās beiguši 897 skolēni
un aptuveni tikpat līdz tam. Izsniegti diplomi, un nosvinēti 67 izlaidumi. Daudzi absolventi atraduši savu mūža mīlestību starp skolasbiedriem un skolas
kolēģiem – svinētas kāzas un kristības, mūžs nodzīvots kopā, un nu jau
svinētas sudraba, zelta un pat dimanta kāzas.
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Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug un
piepildās ar prieku. Tas ir viens no lielajiem dzīves noslēpumiem. Darot kaut ko
citu labā, izrādās, vislielākais labums tiek
mums pašiem – paraugoties uz grūtu,
bet bagātu mūžu.
Stirnienes skolā strādājuši 22 skolas
pārziņi un direktori – 15 kungi un 7 dāmas. Visilgāk nostrādājusi direktore Aina
Grāmatniece – 24 gadus un 8 mēnešus.
Mūsu vidū bija trīs kādreizējie skolas direktori – Marija Pušmucāne, Jānis Stafeckis un Aina Grāmatniece, un tagadējā
skolas direktore Rita Pelša.
Pēc bērnības rotaļām dzimtajā sētā
skola kļūst par otrajām mājām, no vecāku rokām bērns nonāk skolotāju gādībā.
Un skolotājs dāvā katram bērnam zināšanas un prasmes, mīlestību un pacietību,
rūpes un atbalstu, dāvā izglītības ceļasomu lielajai dzīvei.
Kopš skolas dibināšanas līdz šim
laikam Stirnienes pamatskolā strādājuši
170 skolotāji. Stirnienes skolā visilgāk
nostrādājis skolotājs Jānis Stafeckis – 38
gadus, šobrīd skolā jau 33 gadus strādā
bijusī absolvente Valda Eiduka, kā arī
ilggadējās pedagoģes Rita Pelša, Iveta
Pauniņa un Anita Seile.
Paldies visiem, visiem, kuri bijāt kopā
skaistajā un lielajā savas Stirnienes skolas jubilejā! Paldies visiem, visiem, kuri
atbalstījāt un palīdzējāt svētku tapšanā!
Bijām, esam un būsim mēs –
Stirnienes skanīgo zvanu mēles,
Pamāj ar dzeltenu lakatiņu,
Nosauc Stirnieni vārdā!
/A. Rancāne „Stirnienes valsis”/

Un atkal jubileja –
Stirnienes dievnama
ērģelēm 145!
Instrumentu izgatavojis ērģeļbūvētājs
Frošs 1871. gadā Gottinges sv. Mihaela
baznīcai. Ērģeles tur skanēja 119 gadus,
tad, sākoties baznīcas renovācijai, tika
nojauktas, un to vietā uzbūvēja lielāku
elektronisko instrumentu. 10 gadus ērģeles glabājās Frengera un Ēdera ērģeļbūves darbnīcā, netālu no Minhenes. Pēc
ilgu 17 gadu intensīviem meklējumiem
un lūgšanām (jo Dievam nekas nav neiespējams), 2006. gada rudenī ar Zalcburgas Jēzus Sirds misionāru klostera tēva
Jakoba Fjorga (Austrija) un komponista
Riharda Dubras gādību sākās šo ērģeļu
ceļojums uz Latviju un otrā dzīve – ar Gottinges un Stirnienes draudzes ziedotāju,
labdarības koncertu, Madonas rajona padomes un Varakļānu pagasta padomes
atbalstu decembrī instrumentu atveda uz

Stirnienes baznīcu. 2007. gada vasarā
Alvja Melbārža ērģeļdarbnīcas meistari
ērģeles apstrādāja pret ķirmjiem, renovēja, izgatavoja jaunas atsevišķas salūzušās detaļas un uzstādīja. Pirmo reizi
pēc 65 gadu pārtraukuma – jo kara laikā
1944. gada vasarā dievnama instrumentu
sabombardēja – Stirnienes baznīcā atkal
skanēja īstas ērģeles. 2007. gada sv. Laurencija svētkos augusta pirmajā svētdienā skanēja pirmie četri uzstādītie reģistri,
ērģeles iespēlēja Jānis un Iveta Pelšes.
Meistari ērģeles pilnībā uzstādīja rudenī,
un prāvests Genādijs Alferovs iesvētīja
14. septembrī ar vārdu „Marija-Cecīlija”,
koncertēja Ilona Birģele.
Šīs ērģeles ir vērtīgs, skanīgs un
saglabāšanas vērts 19. gadsimta instruments. No jauna uzstādot un izmantojot
gan dievkalpojumos, gan koncertos, ērģeles atkal dzīvo un pilda tām paredzēto
– godina Dievu un priecē ļaudis, pār pasaulīgo telpu tās dveš dievišķo elpu.
Stirnienes baznīcā regulāri notiek dažādi koncerti, dievnams pēc renovācijas
labprāt uzņem ekskursantus, kā arī ir ļoti
skaists un skanīgs laulību un kristību ceremonijām.
Kupls klausītāju pulks apmeklēja VII
Latgales Ērģeļu dienu Stirnienes ērģeļnakts koncertu 15. jūlijā – pie ērģelēm
Ilona Birģele un Amanda Vingre, soliste
Gunta Greisle, Zane Kurme (vijole), īpašie viesi bija labi zināmās un tautā iemīļotās mākslinieces Evita Zālīte, Ieva Akuratere un Ilze Grunte (ģitāra). Dievnamā bija
aplūkojama liliju un seno sakrālo tērpu
izstāde, pasākumu varēja vērot uz lielā
ekrāna videoprojekcijā. Pateicamies par
liliju ziediem dievnama rotāšanai un izstādei - Inārai Vēverei, Ivetai Sondorei, Annai
Mesterei, Annai Erdmanei, Aijai Babrei,
Jevģēnijai Sermajai, Ilonai un Sandrim
Sondoriem, Ritai Pelšai, Antoņinai Dambiniecei, Monikai Eriņai ar draudzenēm,
Aijai Mazurei, Martai Mesterei, Evitai Kas-
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salietei, Annai Justei, Zitai Justei, Mārītei
Pelšai, Anitai Madžulei, Ingrīdai Slaidiņai,
Rutai Eriņai, Sarmītei Kalniņai, Matildei
Zepai, Vijai Leitiņai, Ainai Jaunzemei,
Marijai Pastarei, Antonam Bračkam. Par
greznajiem ziedu kārtojumiem paldies
Ivetai Sondorei un Ilzei Bruno! Par palīdzību pasākuma tapšanā – Varakļānu novada pašvaldībai, Dr. Zigfrīdam Zadvinskim, Jānim Mozgam, Naurim Lazdam,
Marijai Vaļkai, Anitai Puisānei, Artūram
Āboliņam, Kasparam Pauniņam, Kārlim
Caunem, Antonam Vilkaušam, Jurim
Justam, Valdim Justam, Andrejam, Rihardam, Dominikam Zepiem.
Šovasar paveikti lieli un neatliekami darbi – atjaunots draudzes mājas
jumts, notīrīts, nogruntēts un pārkrāsots
baznīcas jumts un torņi, novērsti vēja
radītie bojājumi, nomazgāti un pārkrāsoti torņu logi. Arī ērģeļnakts koncerta
ziedojumi izmantoti Stirnienes dievnama
jumta remontam. Pateicamies visiem
anonīmajiem labdariem un ziedotājiem
uz draudzes kontu – Leontīnai Voverei,
z/s „Zvirgzdi-Varaža”, Albertam Eriņam
ar ģim., SIA „V55”, Marinai Bruzgulei ar
ģim., Aivaram Tropam ar ģim., z/s „Oškalni”, Gundaram Andžānam ar ģim., Jānim Saleniekam ar ģim., Jurim Vēverim ar
ģim., Veronikai Lazdānei ar ģim., Sermū
ģimenei, SIA „Kamil Pluss”, Jurim Leicim
ar ģim., Veronikai Krasovskai ar ģim.
Arī turpmākos darbus un remontus
var atbalstīt, pārskaitot ziedojumus uz
draudzes kontu:
Stirnienes sv. Laura Romas katoļu
draudze
reģ. nr. 99500002201
a/s Swedbank
konts LV19HABA0551007280398
Esam priecīgi un pateicīgi par
ikkatru atbalstu!
Ieva Zepa
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Garīgās
mūzikas
kora „Reversium” darbība
Līnijdejotāju
karnevāls
Garīgas mūzikas kora „Reversium”
aizvadītais laiks bijis piepildīts ar intensīviem mēģinājumiem un visdažādākajiem
garīgiem un laicīgiem pasākumiem. Martā viesojāmies Viļānu baznīcā, kur pēc sv.
Mises bija arī ļoti interesanta ekskursija
pa kapelu un kriptu. 2. jūnijā dziedājām
Madonā arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadītajā dievkalpojumā, kura laikā kronēja Madonas baznīcas Dievmātes svētbildi. Baznīcu naktī bijām priecīgi dziedāt
Varakļānu luterāņu dievnamā, šo pasākumu apmeklēja arī luterāņu bīskaps Elmārs
Alpe un draudzes jaunais prāvests. Paldies mūsu diriģentam Jānim Grudulam
un koncertmeistarei Agnijai Strūbergai,
solistiem Ilzei Grēvelei, Guntai Greislei un
Jānim Zepam! Kā krāšņā karuselī aizzibēja novada svētki un Stirnienes skolas
jubileja, kapusvētki un ērģeļnakts. Jūlija
vidū nedēļu piedalījos ērģelnieku kursos Baznīcas mūzikas nedēļā Zalcburgā
(Austrija), tad 30. – 31. jūlijā koris devās
braucienā uz Talsu novadu – ar diviem
garīgās mūzikas koncertiem Tiņģeres
muižā un Valdemārpils baznīcā diriģentes Agneses Urkas vadībā. Par interesanto ekskursijas programmu un visa veida
atbalstu īpašs paldies Ainai Šteinbergai,
Jānim Mozgam, Varakļānu novada un
Talsu novada pašvaldībai. Šobrīd tuvojas
Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki
Varakļānu baznīcā un Aglonas bazilikā,
arī tur piedalīsies mūsu kora dziedātāji,
diriģenti, solisti. Paldies visiem koristiem
par ieguldīto darbu, un lai mums spēks
un vienotība arī turpmāk!
Ieva Zepa

A. Garanča mūžu pieminot...
4. augustā apritēja 10
gadi kopš mūžībā aizgāja Dr.
med. vet., Varakļānu Goda
pilsonis Artūrs Garančs. Šajā
dienā pēc viņa māsas Annas
iniciatīvas Varakļānu kapsētā
pulcējās radinieki, draugi, domubiedri un muzeja darbinieki, lai pieminētu un godinātu
A.Garanča bagāto, cildeno
un darbiem piepildīto mūžu.
Pēc piemiņas brīža kapsētā
visi pulcējāmies pils kapelā,
kur notika aizlūgums, kuru
vadīja priesteri M. Klušs un V.
Naglis.
Kā teicis A. Garanča brālēns Andrejs
Garančs – „Artūrs nepiederēja tikai sev
un saviem vismīļākajiem cilvēkiem. Artūrs
kā personība pieder mūsu novadam –

jebkuram, kurš viņu pazina. Artūra dzīves devums
ir tālu aizgājis ārpus
mūsu Latvijas.”
Atmiņas
par
A.Garanču
nezūd un
nezudīs. Tās runā un runās no viņa grāmatām,
zinātniskajiem darbiem,
no viņa uzņemtajām fotogrāfijām un video. Mēs
varam būt lepni, ka
Varakļāni deva pasaulei tādu gudru
cilvēku, kāds bija
Artūrs Garančs.
Varakļāniem un varakļāniešiem, mūsu zemītei
Latvijai un visiem saviem
studentiem, draugiem,

Modra Vilkauša
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Ar sveicieniem no Zalcburgas
Šogad atkal bija fantastiska
kora sauciens „Kungs, apžēloiespēja piedalīties Austrijas Bazjies!”. Arī lielajiem dziedājumiem
nīcas mūzikas nedēļā, kas noti„Gloria” („Gods Dievam augstīka jau 57. reizi. Zalcburgā pulcēbā”) un ticības apliecinājumam
jās vairāk nekā 160 ērģelnieki,
„Credo” („Es ticu”) raksturīga
diriģenti, koru vadītāji, kantori
spriedze, kāpinājumi, ērģeļpa(priekšdziedātāji), labākie drauvadījumu papildina stīgu instrudžu koru dziedātāji no Austrijas,
menti, dramatismu ienes tromVācijas, Šveices, Francijas, Lukpetes un timpāni. Emocionālais
semburgas, daži pārstāvji no
sasprindzinājums atkāpjas tikai
Latvijas un Lietuvas, lai uzzinātu
mesai izskanot ar „Agnus Dei”
aktuālāko Baznīcas mūzikā, pie(„Dieva Jērs”), kura noslēgumā
dalītos meistarklasēs, konsultēvienmēr lūdzam „dāvā mums
tos pie izciliem vokālajiem pedamieru”.
gogiem, kopīgi apgūtu jaunu reIespējams, kursu organizapertuāru, gūtu ieskatu dažādās
tori pirms gada, uzsākot plānot
mūzikas tradīcijās (gan senajos
repertuāru, pat nenojauta, cik
gregoriskajos dziedājumos, gan
dramatiski attīstīsies politiskie
mūsdienu modernajā kristīgajā
Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudzes ērģelniece notikumi pasaulē un cik aktuāls
mūzikā, pat afrikāņu ticīgo dziesDigna Markule, komponists Rihards Dubra, Ieva Zepa, šobrīd būs „Missa in Angustis”
mās, kuras pavada dejas), kā arī
tēvs Jakobs Fjorgs. dziedājums, cik aktuāla Eiropai
nedēļas laikā sagatavotu un muun cilvēcei būs vienotība lūgšazicētu trīs nopietnos koncertos.
„Missa in Angustis” nozīmē mesu
nā – dāvā mums mieru.
Intensīvā darba nedēļa vainagojās ar
apspiešanu kara, bēdu laikā. Vēsturiski
Par iespēju piedalīties kursos pateiJozefa Habringera diriģēto koncertu Zalctas ir laiks, kad Eiropā plosās karš un to
cos tēvam Jakobam Fjorgam un Zalcburburgas sv. Pētera katedrālē. Cik zīmīga bija
pavadošais vispārējais posts. Austrija ir
gas diecēzes Baznīcas mūzikas komisijai.
repertuāra izvēle – Jozefa Haidna „Missa
pārdzīvojusi franču aplenkumu, angļi, lorZalcburgas Jēzus Sirds misionāru kongrein Angustis”. Šī mesa komponēta 1798.
da Nelsona vadīti, ir svinējuši uzvaru pār
gācijas tēvs Jakobs Fjorgs ir palīdzējis iegadā. Par komponista daiļrades virsotni
francūžiem. Mesas partitūrā tas izpaužas
gūt ērģeles un bagātīgus nošu materiālus
uzskata laiku no 1796. līdz 1802. gadam,
pielietojot instrumentus, ko izmanto arī midaudziem Latvijas dievnamiem, arī mūsu
kad top oratorijas „Pasaules radīšana”
litārajā mūzikā un karagājienos – trompeVarakļānu baznīcai, atbalstījis Rēzeknes
(„Die Schöpfung”) un „Gadalaiki” („Die Jates un timpānus. „Kyrie” dziedājums, kas
mūzikas vidusskolas ērģeļu nodaļu. Pahreszeiten”), 6 lielas mesas, kas atkaņotas
ir grēku nožēlas akta turpinājums, sākas ar
teiksimies un pieminēsim viņu savās lūgkūrfirstes Marijas Jozefas Hermengildas
karaspēka drasēšanai raksturīgu maršveišanās!
fon Esterhāzi vārda dienā septembrī.
dīgu, satraucošu ievadu, kam seko izmisis
Ieva Zepa

Stirnienes Dziedošās dienas 2016
Jau piecpadsmit gadus augusta sākumā bērni un jaunieši pulcējas Stirnienē uz
Dziedošajām dienām. Arī šogad tikāmies
Stirnienes Muižā, lai kopīgi muzicētu un
apgūtu jaunas dziesmas ar diriģenti Agnesi Urku, Amandu Vingri, koncertmeistari
Agniju Strūbergu un Ludzas draudzes ērģelnieci Solvitu Ivanovu, lai darinātu interesantas lietas radošajās darbnīciņās ar
skolotāju Dainu Derveniku, lai pārdomātu
dzīves fundamentālās lietas un vienotos
lūgšanās ar katehēti Guntu Kolnu. Par izcilajām ēdienreizēm paldies saimniecēm
Emīlijai Stafeckai un Annai Erdmanei, par
lutināšanu ar gardajiem pīrāgiem – Emeritai Bondarei, paldies visiem palīgiem, kuri
nemanāmi darbojās, lai sagatavotu pasākumu, izveidotu darbu izstādi un skaisti
izskanētu noslēguma dievkalpojums –
koncerts. Par visa veida atbalstu paldies
Varakļānu novada pašvaldībai un darbiniekiem, dr. Zigfrīdam Zadvinskim (ASV),
dalībnieku ģimenēm.
Noslēguma dievkalpojumā priesteris
Rolands Abrickis uzrunāja bērnus un visus klātesošos:

„Par laimi – Dievs ir dzīvs. Un Viņš
pats nāk mums pretī, lai sevi darītu zināmu caur radīto pasaules skaistumu, caur
skaistu mūziku, caur Svētajiem Rakstiem.
Lūgsim Dievu, lai mēs spējam atklāt, kāds
ir tas tēls, kāds mūsos ir izveidojies par
Viņu, kāds ir tas tēls, kuru mēs nesam
sevī, jo katram no mums ir savs ceļš, kā

mēs tuvojamies Dievam. Tam Dievam,
kurš ir Mīlestība.”
Pateicamies Dievam par mīlestību, ko
saņēmām Dziedošajās dienās un ko dosim tālāk. Uz tikšanos nākamā gada Stirnienes muzikālajā studijā!
Ieva Zepa
Foto A. Jaunzeme
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Sava ceļa gājējs

Augustā savu 80 gadu jubileju svin
ZENONS ZEIMULS. Varakļānieši droši
vien ir ievērojuši neliela auguma vīrieti,
kurš regulāri apmeklē gandrīz visus pasākumus pilsētā, aktīvi piedalās ziemas
sporta spēlēs, brauc ar velosipēdu, spēlē
dambreti un šahu, ir aktīvs pensionāru
biedrības rīkoto pasākumu dalībnieks.
Zenona dzīves gaitas sākušās Galēnu pagasta Zeimuļu – Puzāku sādžā.
Viņš vēl atceras Ulmaņa laikus, kad pie
katrām mājām valsts svētkos mastā plīvoja karogs. Tā bija obligāta prasība, ko
stingri ievēroja ikviens mājas saimnieks.
Kara gados viņu mājās tika ierīkota redakcija, drukāja avīzes, vāciešiem atkāpjoties, pār jumtu spindzēja lodes un lidoja
šāviņu šķembas. Tagad dzimtajās mājās
saimnieko māsas dēls.
Pēckara gados gan vecāki, gan viņš
pats, kad bija pabeigta Vidsmuižas pamatskola, strādāja vietējā kolhozā „Pirmais Maijs”. Rudenī jaunais puisis apņēmīgi dodas uz Rīgu, lai mācītos Poligrāfijas mākslas arodskolā, taču tajā gadā
audzēkņus neuzņem, tāpēc iegūst kuģu
remonta atslēdznieka specialitāti Rīgas
1. arodskolā, pēc tās beigšanas strādā
Rēzeknes MTS. Armijas gadi aizrit Piemaskavā, aviācijas daļā. Šeit rodas pirmā interese par fotografēšanu, nopirkts
fotoaparāts „Smena”, vēlāk ir bijuši daudzi citi. Fotografēšana bijusi Zenona lielā aizrautība daudzu gadu garumā. Viņš
iestājies Madonas fotoklubā, piedalījies
izstādēs, uz darbu braucot, allaž līdzi bijis
fotoaparāts, lai „noķertu” kādu interesantu mirkli.
Pēc armijas Zenons papildinājis savas zināšanas dažādos kursos – Mālpilī

ekskavatoristu kursos, drenāžu nospraudēju kursos, beidzis neklātienes tehnikuma hidromeliorācijas nodaļu. Strādājis
gan uz vienkausa ekskavatora, gan kā
brigadieris Rēzeknes MSP, Latgales meliorācijas sistēmu pārvaldē Ludzā bijis
tehniskais uzraugs, atbildīgais par darba
pieņemšanas kvalitātes pārbaudi.
Lai gan Zenona darba gaitas vairāk
saistās ar Rēzeknes rajonu, viņš jau no
1965. gada dzīvo Varakļānos, kad dzīvesbiedre Ilona tika pārcelta darbā uz šejieni.
Šeit uzaudzis arī dēls Ainārs. Zenona un
Ilonas sirdi priecē mazmeita Lāsma, kura
pašreiz mācās Anglijā.
Kad Varakļānu kultūras namā sāk
organizēt vecākās paaudzes deju ko-

lektīvu, Zenons ir viens no pirmajiem tā
dejotājiem un dejoja tajā 30 gadus. Visspilgtāk atmiņā palikuši dziesmu un deju
svētki, kad Ilona dziedājusi korī, bet viņš
dejojis deju kolektīvā, abi varējuši izbaudīt svētku vienreizējo gaisotni.
Visus savus dzīves gadus Zenons
Zeimuls bijis draugos ar sportu – armijā
spēlējis volejbolu, galda tenisu, arī tagad
brauc ar velosipēdu, bija Varakļānu velobrauciena dalībnieks. Tā kā dzīvo netālu
no parka, ziemā katru rītu apbrauc tam
apkārt ar slēpēm, ir aizrautīgs arī galda
spēļu entuziasts, braucis pat uz kaimiņu
pilsētu, lai piedalītos sacensībās, trešdienās regulāri ierodas Sociālajā dienestā,
lai uzspēlētu kādu spēli ar līdzvērtīgiem
partneriem.
Kad 1996. gadā Zenons Zeimuls
aiziet pensijā, viņš vēl kādu laiku strādā
par mērnieku, zīmē plānus. Tagad gan
aktīvās darba gaitas beigušās, bet tas
nenozīmē, ka rokas bezdarbībā saliktas
klēpī. No agra pavasara līdz vēlam rudenim viņš rosās pa piemājas dārziņu, pats
gadā malku, lasa sēnes mežā, apgūst
vīna darīšanas noslēpumus. Allaž piedalās dažādos braucienos – ekskursijās, uz
koncertiem, teātra izrādēm, aktīvi seko
līdzi visiem notikumiem Varakļānos. Televīzijā interesē preses klubi, regulāri lasa
„Lauku Avīzi”, „Vietējo Avīzi” un „Staru”.
Ik rītu viņš sāk ar intensīvu iesildīšanos, lai dienā varētu kārtīgi pastrādāt, tāpēc ar nūjiņu iet vēl netaisās.
„Jāpriecājas par to, kas tev dots,
nevis jābēdājas par to, kā tev nav,” tā pa
dzīvi iet Zenons Zeimuls. Lai šis ceļš vēl
tāls un plats!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Varakļānos notiks Zemessardzes mācības
Lai trenētu un pilnveidotu darbības
kaujā apdzīvotā vietā, 26. – 28. augustā Zemessardzes 25. kājnieku bataljons
organizē rotas līmeņa apmācības Varakļānos. Mācībās piedalīsies aptuveni 200
zemessargu un profesionālā dienesta
karavīru no Zemessardzes 25. Kājnieku
bataljona un Zemessardzes 31. Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā Varakļānos un Varakļānu apkārtnē pārvietosies militārā tehnika,
tiks pielietota mācību munīcija un imitācijas līdzekļi, kā arī notiks kaujas imitācija
apdzīvotā vietā. Vēršam uzmanību, ka
mācību munīcija rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību.
Zemessardze atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz iedzīvotājus

ar sapratni izturēties pret notiekošajām
mācībām, radītajiem trokšņiem un iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem
apgrūtinājumiem, kā arī neiesaistīties
mācību norisē. Minētās mācības ir saska-

ņotas ar Varakļānu novada pašvaldību.
Diāna Selecka, virsseržante
2. Zemessardzes novada sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Vasaras lustes

Uzņemšanas noteikumi

Šogad vasara īpaši nelutina ar karstām, saulainām dienām. Bet šķietami drūmo noskaņu gaišāku var darīt pašu smaidi gan ikdienā, gan svētkos.
Mēs ar smaidiem ielīgojām Jāņus. Mūsu folkloras kopa ar skanīgo
dziedāšanu un lustīgajām atrakcijām, spoži kvēlojošais ugunskurs, siers un
alutiņš darīja mūsu sirdis un prātus smaidīgus, priecīgus un līksmus!
Savukārt Bērnības svētku mazo gaviļnieku (šogad 9 bērni) smaidi spēja
izkliedēt ikvienu drūmo domu. Bērnus izšūpoja šūpolēs, bet krustvecākiem
tajā laikā bija jāatbild uz āķīgiem jautājumiem. Saņēmuši dāvanas, bērni
ar krustvecākiem lustējās kopā ar Pilsētas Peli un Lauku Peli – dziedāja,
dejoja, mācījās pieklājību.
Šogad jau pašā augusta sākumā Murmastienē notika arī ikgadējās
Murmastienes Sporta spēles. Šogad svētkos piedalījās – 3 futbola komandas, 5 volejbola komandas, 6 jautrības stafetes komandas. Tika piedāvātas
arī individuālās disciplīnas – spēkavīru konkurss, velosipēdistu sacensības,
lodes grūšana, tāllēkšana no vietas, bumbiņas ripināšana mērķī, kā arī dažādas momentatrakcijas ( šaušana ar loku, bumbiņspēle, futbola soda sitieni u.c.), par kurām uzreiz varēja saņemt balviņas. Par sportistu un līdzjutēju
sāta sajūtu rūpējās pavārīte Silvija. Rūpes par sportistu veselību uzņēmās
medmāsa Anita. Lai visus dalībniekus sasniegtu informācija un priecētu
mūzikas skaņas, rūpējās Kārlis. Lai mēs varētu sportot sakoptā vidē, rūpējās Ivans ar komandu. Pārvaldes vadītājs Jānis un spēļu galvenais tiesnesis
Māris rūpējās par visu kopumā. Svētkus materiāli atbalstīja arī sponsori – IK
„Melita 96”, „Liepas AP”, z/s „Ābeles”. PALDIES visiem!
Paldies visiem par atbalstu un dalību visos svētkos un uz tikšanos jaunajā KC sezonā!
Rita

Ielīgošanas
lustes.

Un sporta diena var
sākties!

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

Murmastienes
folkloras kopa.

Bērnības svētki.

15

Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē,
jāiesniedz šādi dokumenti:
 direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā
izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
 apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
(iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls);
 skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u),
vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no
stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
 pases kopija (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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Es jūtu – tu nāc mani piepildīt,
Šis laiks ir kā jūra – bez gala.
Es zinu – tu nāc mani piepildīt
Līdz pašai dvēseles malai.
/A. Kurcijs/

Sirsnīgi sveicam!
Līgu Smirnovu un Rihardu Teteri ar
meitas Elīnas dzimšanu
Allu Kļimakovu un Juri Stiurinieku ar
meitas Nikolas dzimšanu
Irinu Cēsnieci ar meitas Amandas
dzimšanu
Sandru Āžkalni un Arti Džulu ar
meitas Undīnes dzimšanu
Megiju Cīruli un Nauri Odumiņu ar
dēla Toma dzimšanu
Brendu Vanagu un Raivi Radziņu ar
dēla Renāra dzimšanu
Mīlestību… mīlestību Jums kāzu dienā,
mīlestību laulībā un katrā solī, ko
sperat.
Mīlestību lielās lietās un mīlestību
mazās lietās
un mīlestību visā,
ko dzīve dod.
Stirnienes svētā Laura Romas katoļu
baznīcā noslēgtās laulības:
Inguna Broka un Jānis Ozoliņš
Zane Šlosere un Rimants Mežeriņš
Varakļānu vissvētākās jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas
katoļu baznīcā noslēgtā laulība
Inita Mitkeviča un Guntis Aizpurvietis
Katru rītu pamosties plaukstot un
ziedot,
Katru dienu palīdzi kādam cerību
rītdienai iesēt,
Katru dienu nojauc kādu sāpju un
rūgtuma mūri,
Atraisi krustceļu mezglus un likteni
saņem dūrē.

Sirsnīgi sveicam

NELIJU TROPU
nozīmīgā dzīves jubilejā!
Stipru veselību, darboties prieku
un nenogurstošu enerģiju vēlam

ZENONAM ZEIMULAM
80 gadu jubilejā!
Varakļānu pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”

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

Sniedzu ekskavatora
pakalpojumus.
T. 28466721
PĀRDODAM
• smilti, melnzemi, dolomīta
šķembas – ar piegādi (šķembām
pieejamas dažādas frakcijas)
SNIEDZAM
• ekskavatora un smagās
automašīnas pakalpojumus
T. 29219120; 29486023

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai
par ceļa posma Varakļāni – Poči –
Ceipinieki remontu.
Jana Poča
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
NELIJAI TROPAI UN RAIMONDAM
HARITONOVAM
vīru Biedrības PAP kolektīvs
Un negrib sirds ticēt,
Ka cilvēks var tā:
No gaišas dienas
Aiziet mūžībā.
Izsakām patiesu līdzjūtību ILONAI
ROZIŅAI ar ģimeni, mammu mūžībā
pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa
sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās
mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Klusa, patiesa līdzjūtība NELIJAI,
dzīvesdraugu Anatoliju mūžības ceļā
aizvadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Nu smaga sāpe tevi kļauj
Uz dziļas bēdas sirdī līst,
Nevienas zvaigznes visās debesīs....
(F. Bārda)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
mūžībā aizgājušajiem:
jūnijā miruši
Varakļānu pagasts
Juris Eriņš – 62
Varakļāni
Inta Strode – 56
Anna Roziņa – 69
Tekla Apsīte – 87
Murmastienes pagasts
Anna Sprūdža – 90
Anatolijs Ivanovs – 74
Dekšāres pagasts
Jānis Meinards Svilāns – 72
jūlijā miruši
Varakļāni
Anatolijs Haritonovs – 70
Pēteris Glinskis – 69
Valija Zalāne – 78
Ludovika Garanča – 90
Rita Liuke – 74
Jānis Trūps – 65
No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Tur, kur aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes un bēdas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
KRASTU ĢIMENEI,
znotu kapu kalnā guldot.
Marija, Mihails, Anna, Daiga
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām klusu un patiesu līdzjūtību
EMĪLIJAI ANČEVAI-GRANDĀNEI un
viņas ģimenei, māsu mūžībā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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