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Biļetes iepriekšpārdošanā no 09.06.2017.

Jaunums 
Varakļānu parkā

Varakļānu novada pašvaldība ar AS 
„Latvijas valsts meži” līdzfi nansējumu Va-
rakļānu pils parkā uzstādījusi jaunu tiltiņu.

Tilts uzstādīts pāri grāvim, ejot uz Mī-
lestības akmeni. Pašvaldības izstrādātajā 
parka tiltu atjaunošanas projektā 2017. 
gadā plānots uzstādīt vēl vienu līdzīgas 
konstrukcijas tiltiņu.

Būsim saudzīgi!
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 25. maijā  
Nr. 6

Pirms domes sēdes darba uzsākša-
nas klātesošos ar pašvaldības kapitālsa-
biedrību 2016. gada pārskata rezultātiem 
un analīzi iepazīstina centralizētās grāmat-
vedības vecākās grāmatvedes:

- Anna Mālniece sniedz informāciju 
par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA;       

- Ināra Piziča – par SIA „Varakļānu ve-
selības aprūpes centrs”.

Pašvaldības izpilddirektors I. Ikau-
nieks informē, ka ir paveikti ielu asfaltēša-
nas darbi: noasfaltēti Jaunatnes un Skolas 
ielu posmi Varakļānu pilsētā, kā arī viena 
iela Murmastienē.

Pašlaik notiek intensīvs darbs pie no-
vada svētku, t.sk. velobrauciena, sagata-
vošanas darbiem. Norit Varakļānu kultūras 
nama kāpņu remonts un uzbrauktuves iz-
būve. Turpinās darbi pie parka labiekārto-
šanas, – ir uzstādīts viens jauns tiltiņš, tiek 
veidotas trepītes pie Mīlestības akmens – 
līdz Kažavai.

Tuvākajā laikā sāksies valsts autoce-
ļa A12 remontdarbi, kas skars arī mūs. 
Pilsētai tiks izveidotas 3 iebrauktuves no 
šosejas. Remontdarbu laikā satiksme tiks 
novirzīta caur pilsētu.

Domes priekšsēdētājs M. Justs in-
formē, ka ir noslēdzies iepirkums par pils 
jumta remontdarbiem; visdrīzākajā laikā 
tiks noslēgts līgums.

1. Par konkursu „Varakļānu novada 
sakoptākā sēta 2017”. 

2. Par nekustamā īpašuma „Strautiņi” 
sadalīšanu.

3. Par nekustamā īpašuma nosauku-
ma, platības un zemes lietošanas mērķa 
noteikšanu.

4. Par zemes nomu.
5. Par materiālo palīdzību bērna pie-

dzimšanas gadījumā.
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu.
7. Par dzīvokļa maiņu.
8. Par godalgas piešķiršanu Varakļā-

nu novada vispārizglītojošo skolu absol-
ventiem.

1. Piešķirt godalgu par sasniegu-
miem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs 
sakarā ar 9. klases beigšanu 30,00 euro 
apmērā šādiem Varakļānu novada skolu 
absolventiem:

1.1. Stirnienes pamatskolā – Ingai 
Madžulei;

1.2. Murmastienes pamatskolā
– Edgaram Žeikaram;
– Enijai Zaķei.
2. Piešķirt godalgu par sasniegumiem 

mācībās un ārpusstundu aktivitātēs saka-
rā ar 12. klases beigšanu 50,00 euro  ap-
mērā Varakļānu vidusskolas absolventei 
Laurai Prusakovai.

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

10. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma „Mālaiņi” 
sadalīšanu.

13. Par atbalstu projektam „Amatnie-
cības centra izveide Varakļānu novadā”.

14. Par T.G. ievietošanu pansionātā.
15. Par atļauju iznomāt zemi trešajai 

personai.
16. Par Varakļānu novada domes 

29.12.2016. lēmuma Nr. 16.5 „Par projektu 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 
Varakļānu pagastā”” precizēšanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs 

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Noslēgts līgums par Varakļānu muižas 
pils jumta atjaunošanu 

2017.  gada 31. maijā Varakļānu novada paš-
valdība iepirkuma rezultātā noslēdza līgumu ar PS 
„A.A. & būvkompānijas” par Varakļānu pils jum-
ta atjaunošanu. Līguma summa 163 342,87 euro 
(bez PVN).  Varakļānu muižas pilij tiks veikta  jumta 
seguma nomaiņu uz vēsturisko dakstiņu jumtu.

Darbi notiek projekta „Valsts kultūras piemi-
nekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana”, 
Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000004 ietvaros. 

Pašvaldības 
vēlēšanu 
rezultāti 

Varakļānu 
novadā

Noslēgušās pašvaldību vēlēša-
nas. Varakļānu novada trīs vēlēšanu 
iecirkņos nobalsoja 1457 vēlētāji, kas 
ir 51,98 % no visiem balsstiesīgajiem 
2803 iedzīvotājiem. Derīgas 1438 vēlē-
šanu zīmes.

VĒLĒŠANU REZULTĀTI.
Apvienība „Vienoti novadam” – 6 

deputātu vietas. Par šo sarakstu bal-
soja 926 (63,60%) vēlētāji.

 Apvienība „Strādāsim kopā” – 2 
deputātu vietas. Par šo sarakstu bal-
soja 391 (26,85%) vēlētājs.

 Apvienība „V55” – 1 deputāta 
vieta. Par šo sarakstu balsoja 121 
(8,31%) vēlētājs. 

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI 
Māris Justs, „Vienoti novadam” – 1566 
balsis (659 plusi, 19 svītrojumi).

Anita Saleniece, „Vienoti novadam” – 
1051 balsis (194 plusi, 69 svītrojumi). 

Dina Inķēna, „Vienoti novadam” – 1018 
balsis (192 plusi, 100 svītrojumi).

Gunārs Puntužs, „Vienoti novadam” – 
1000 balsis (171 pluss, 97 svītrojumi). 

Jānis Erels, „Vienoti novadam” – 999 
balsis (172 plusi, 99 svītrojumi). 

Nauris Lazda, „Vienoti novadam” – 
919 balsis (111 plusi, 118 svītrojumi). 

Modra Vilkauša, „Strādāsim kopā” – 
630 balsis (261 plusi, 22 svītrojumi).

Janīna Grudule, „Strādāsim kopā” – 
497 balsis (132 plusi, 26 svītrojumi). 

Austris Kokars, „V55” – 173 balsis (61 
pluss, 9 svītrojumi). 

Balsis aprēķina no kandidātu sa-
raksta derīgajām zīmēm atņemot kan-
didāta svītrojumus un pieskaitot plusus. 
Saskaņā ar likuma prasībām – 10 līdz 
20 dienu laikā novada vēlēšanu komisi-
ja sasauc domes sēdi, kurā tiks vēlēts 
domes priekšsēdētājs un izlemti citi jau-
tājumi. Varakļānu novada jaunievēlētā 
dome uz pirmo sēdi tiks sasaukta 20. 
jūnijā.

Aija Ščucka, 
Varakļānu novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja

EIROPAS SAVIENĪBA
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Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 
2017” nolikums

1. Konkursa organizētājs:
Varakļānu novada pašvaldība
2. Konkursa mērķi:
2.1. veicināt Varakļānu novada terito-

rijas sakopšanu;
2.2. aktivizēt un mudināt novada ie-

dzīvotājus savas darba un dzīves vietas 
sakopšanā un latviskās kultūrvides veido-
šanā;

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 Va-
rakļānu novada mājaslapas www.varakla-
ni.lv starpniecību popularizēt konkursa 
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.

3. Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties:
3.1. ikviens Varakļānu novada indivi-

duālo māju vai viensētu īpašnieks, nom-
nieks vai apsaimniekotājs;

3.2. daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, 
īpašnieki vai apsaimniekotāji;

3.3. uzņēmumi un pašvaldības iestā-
des.

4. Konkursa nominācijas:
Konkursā balvas tiek piešķirtas šādās 

nominācijās:
1. nominācija – sakoptākā individuālā 

dzīvojamā māja Varakļānu pilsētā;
2. nominācija – sakoptākā individuālā 

dzīvojamā māja Murmastienes ciemā;
3. nominācija – sakoptākā individuālā 

dzīvojamā māja Kokaru ciemā;
4. nominācija – sakoptākā individuālā 

dzīvojamā māja Stirnienes ciemā;

Biedrības „Sinerģija V” ir īstenojusi 
projektu „Āra trenažieru laukuma izveide 
Varakļānos”.  Projekta  Nr. 16-05-AL23-
A019.2202-000012.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu 
atpūtas iespēju dažādošanu un fi zisko 
nodarbību pieejamību Varakļānu novada 
iedzīvotājiem. Āra trenažieru laukums ir 
izveidots Pils ielā 25, Varakļānos (mūzi-
kas mākslas skolas iekšpagalmā). Pro-
jekta ietvaros ir  iegādāti un uzstādīti 17 
āra trenažieri. 2017. gada 9. jūnijā trena-
žieru laukums tika svinīgi atklāts. Pasāku-
mā piedalījās ielu vingrotāji no komandas 
„Street Warriors”.

Kopējās projekta izmaksas  EUR 
19 863,36, no kurām EUR 17 877,02 Ei-
ropas Savienības fi nansējums  un EUR 
1986,34 Varakļānu novada pašvaldības 
līdzfi nansējums. 

Īstenots projekts „Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos”  

Būsim saudzīgi un atbildīgi par jaunizveidoto atpūtas vietu!
A. Ščucka, 

biedrības „Sinerģija V” valdes locekle

5. nominācija – sakoptākā daudzdzī-
vokļu māja Varakļānu pilsētā;

6. nominācija – sakoptākā daudzdzī-
vokļu māja Varakļānu novada lauku teri-
torijā;

7. nominācija – sakoptākais apkalpojo-
šās sfēras uzņēmums Varakļānu novadā;

8. nominācija – sakoptākais ražoša-
nas uzņēmums Varakļānu novadā;

9. nominācija – sakoptākā pašvaldī-
bas iestāde Varakļānu novadā;

10. nominācija – sakoptākā lauku sēta 
Murmastienes pagastā;

11. nominācija – sakoptākā lauku sēta 
Varakļānu pagastā.

5. Konkursa noteikumi:
5.1. potenciālie nominanti dalībai 

konkursā var pieteikties Varakļānu nova-
da pašvaldībā vai pa tālruni 64860840 līdz 
2017. gada 30. jūnijam;

5.2. pieteikt dalībniekus konkursam 
var arī radi, draugi, kaimiņi un ikviens līdz-
cilvēks, kurš ir pamanījis kādas nomināci-
jas cienīgu pretendentu;

5.3. iepriekšējo divu gadu nomināciju 
uzvarētāji konkursā netiek vērtēti;

5.4. objektu vērtēšana dabā notiek 
līdz 2017. gada 31. augustam;

5.5. konkursa žūrija ir tiesīga fi lmēt un 
fotografēt vērtējamo objektu, iegūtos ma-
teriālus, fotogrāfi jas izmantot noslēguma 
pasākumā un publicēšanai medijos.

6. Konkursa vērtēšanas darba grupa:
Konkursa vērtēšanas darba grupu ne 

mazāk kā 5 (piecu) cilvēku sastāvā izvei-
do ar Varakļānu novada pašvaldības rīko-
jumu. Vērtēšanas darba grupas vadītāju 

ievēl pirmajā darba grupas sanāksmē.
7. Vērtējums:
7.1. galvenie vērtēšanas kritēriji un mak-

simālais 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 organi-

zēšana – 6 punkti;
7.1.7. „īpašā odziņa” – 5 punkti;
7.1.8. parādes ieeja un objekta no-

saukuma 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 Varakļā-
nu 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 pie-
šķirt veicināšanas balvas vai nepiešķirt 
balvu kādā no nominācijām;

8.5. konkursa fi nansēšanas kopējais 
fonds tiek noteikts līdz EUR 1000,00 (viens 
tūkstotis).

M. Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 
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15
Liene Drozda
Ričards Dzerkals
Guntra Eiduka
Līga Eriņa
Jānis Kančs
Katija Piļpuka

18
Edijs Tučs

20
Laura Broka
Kaspars Eiduks
Reinis Sprindžs

25
Jānis Dokāns
Madara Jukšinska
Gundega Juška
Baiba Stafecka
Dainis Trūps

30
Arita Apeine
Dmitrijs Buduls
Ilona Cvetkova
Dainis Galdiņš
Olita Litčenko
Jānis Madžulis
Jānis Pelšs
Sandris Šķēls
Āris Zeps

35
Jānis Celmiņš
Agnese Čevere-
Ndžozeka
Andis Gruduls

40
Pēteris Sondors

45
Edgars Ciematnieks
Anita Grudule

Vēlu Tev Laimi!
Lielu vai mazu, dižu vai sīku –
tas nav no svara,
galvenais – esi Tu laimīgs!
Vēlu Tev prieku –
ikdienišķu, parastu,
no kāda sīkuma, no dabas dailes,
Bet, lai tas sastopas – ik katru dienu,
Un, lai neskumsti – nekad un ne nieka!
Vēlu Veiksmi,
godu un slavu –
Tev un tieši Tavu!
Vēlu Tev skaistu dzīvi –
lai ne oļus, ne akmeņus,
Tu nesastopi ceļā...
Vēlu Tev iepazīt sevi,
un mazliet citus cilvēkus arī.
Lai esi atvērts un draudzīgs,
Tas laimīgam Liktenim svarīgs...

  (Sigita Sīle)

Sirsnīgi sveicam 
novada jubilārus!

JŪNIJĀ

50
Laila Brence
Inta Cakule
Velta Kalniņa
Zoja Krištopa
Anita Kupča
Anda Seržāne
Irīda Sparāne
Inga Vaška
Aigars Zalāns

55
Pēteris Erels
Monika Frolova
Uldis Gailums
Valentīna Leitāne-
Šķēle
Pēteris Pauniņš
Pēteris Pauniņš
Daina Pelša
Ivars Zeimuls

60
Irēna Bernāne
Voldemārs 
Mālnieks
Silvija Plote
Aina Puisāne
Pēteris Šķēls
Zita Vintiša

65
Anna Inķēna
Maija Trūpa

75
Arnolds Mālnieks
Marta Skutele

80
Zinaida Kalniņa

85
Veneranda 
Mālniece
Anna Puncule

90
Janīna Ivanova
Anna Upeniece

JŪLIJĀ
15
Elvīra Stafecka
Melānija Paula 
Upmale

18
Gunta Greisle
Jana Rēze
Niks Vismanis

20
Līva Leitāne-Šķēle
Līga Vecstaudža
Signe Viška
Sannija Zvaigzne-
Tavare

25
Ivars Bērziņš
Valters Svilāns

30
Inguna Kaļķe
Kristīne Kluša
Elīna Medvecka
Ainārs Pizičs
Mārtiņš Salenieks

35
Aija Golubcova
Anna Juste

40
Ilmārs Adamovičs
Juris Cakuls
Sergejs Plahuta
Andris Stalidzāns
Natālija Tropa
Dainis Upītis

45
Normunds Gruduls
Ivars Savickis
Mārtiņš Zieds

50
Zanda Broka
Sandra Latkovska
Ģirts Mālnieks

55
Māris Dokāns
Raimonds 
Lapkovskis
Irēna Leiša
Inta Ozola

60
Jānis Broks
Anita Saleniece

65
Irēna Grudule
Jānis Mozga
Valerijs Stumbris
Jāzeps Zeps

70
Veronika Āboliņa

75
Janīna Šķēle

85
Broņislava 
Dukaļska
Elizabete Eriņa
Anna Genovefa 
Strode

90
Felicija Pilikova
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Svarīgākie datumi 
lauksaimniekiem

Ievērojamākie 
novada jubilāri 
2017. gadā
Literā  
Bonifācijs Briška 1902–1994, (115)
Donāts Latkovskis 1912–1943, (105)
Jāzeps Latkovskis 1927. g.- .... , (90)
Ēvalds Leons 1942. g. 25. jūlijā, (75)

Priesteri 
Bīskaps Pēteris Strods 1892–1960, (125)
Alberts Cimanovskis 1957. g., (60)

Mākslinieki, arhitek   
Arh. Staņislavs Borbals 1907–2000, (110)
Pēteris Sirmais 1932. g., (85)
Marija Skutāne-Netz 1942. g., (75)
Bērtulis Pizičs 1947. g., (70) teātra direktors, 
ak  eris

Zinātnieki 
Fiziķis Konstan  ns Počs 1912–1994, (105)
Astronoms Jānis Ikaunieks 1912–1969, 
(105)
Jurists Dominieks Garančs 1912–2002, (105)
Jurists Benedikts Čevers 1907–1998, (110)
Publicists un sab. darb. Konrāds Sondors 
1932. g., (85)

Skolotāji 
Filozofs, pedagogs Francis Strods 1907–
1999, (110)
Skolu direktors Jāzeps Svilāns 1927. g., (90)

Mediķi 
Antons Zvīdris 1932. g., (85)
Zenta Cakule 1937. g., (80)
Veneranda Mozga 1937. g., (80)

Žurnālists 
Antons Kokars 1922. g., (95)

Tautsaimnieki 
Vladislavs Romislovs 1897–1986, (120)
Aleksandrs Svilāns 1927. g.- ...., (90) būdams 
neredzīgs, sasniedza augstas virsotnes 
tautsaimniecības darbā un bija liels paraugs 
ikvienam sabiedrības pārstāvim

Militārie darbinieki
Vincents Zelmenis 1917–1991 (100) – 
sakaru virsnieks
Gunārs Latkovskis 1957. g., (60) – ceļu 
policijas priekšnieks

Novadpētniece  
Emīlija Spēlmane 1912–2001, (105)

Lai laba veselība dzīvajiem un mirušajiem 
miers debesu vals  bā.

15. jūnijs ir pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem 
ar atbalsta samazinājumu.Ja vienotais iesniegums iesniegts periodā no 
2017. gada 23. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% 
samazinājums par katru nokavēto darba dienu.

Līdz 26. jūnijam lauksaimnieki var iesniegt labojumus attiecībā uz lau-
ku platību pārklājumiem bez sankcijām.

Līdz 30. jūnijam lauksaimniekiem jāizņem iepriekšējās sezonas deg-
vielas atlikums. Šīs sezonas degvielas apjoms tiks rēķināts no 1. jūlija.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs „Ar lauksaimniecību ne-
saistītu darbību attīstība”, „Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko dar-
bību dažādošana”un „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” notiks no 1. augusta 
līdz 31. augustam.

J. Grudule, Varakļānu novada lauku attīstības konsultante 
mob. tālr. 26543747

Valdība otrdien, 6. jūnijā, apstip-
rināja jaunus noteikumus traktorteh-
nikas un tās piekabju reģistrācijai. 
Jaunie noteikumi saglabā līdzšinējo 
regulējumu, tomēr ir iekļautas arī vai-
rākas jaunas normas. 

Tāda pat kārtība, kā līdz šim, būs 
piekabju agregātu numuru salīdzinā-
šanai, valsts reģistrācijas numura zīm-
ju izsniegšanai un īpašnieku maiņai 
Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūrā, kā arī dokumentu iesniegšanai 
transportlīdzekļa reģistrēšanai. 

Bet ir arī izmaiņas. Turpmāk, mai-
not traktortehnikas vai piekabes īpaš-
nieku, būs iespējams saglabāt valsts 
reģistrācijas numura zīmi citai savā 
īpašumā esošai traktortehnikas vai 
piekabes reģistrācijai. Varēs arī pasū-
tīt vispārējas izmantošanas individu-
ālu valsts reģistrācijas numura zīmi. 

Jaunie noteikumi uzskaita situā-
cijas, kad traktortehnika vai tās pie-
kabei varēs neveikt agregāta numura 
salīdzināšanu, piemēram, ja traktor-
tehniku vai tās piekabi, par kuru aģen-
tūrā pēdējo piecu gadu laikā ir veiktas 
reģistrācijas darbības vai tehniskā ap-
skate, iegūst tieši no reģistrācijas ap-
liecībā norādītā īpašnieka. Šajā situ-
ācijā pircējam ir jāpārliecinās par trak-
tortehnikas vai tās piekabes uzskaites 
tehnisko datu atbilstību reģistrācijas 
dokumentā norādītajiem un atteikša-
nās no tehnisko datu salīdzināšanas 
jāapliecina ar parakstu. 

1. jūlijā spēkā stāsies jauni 
traktortehnikas reģistrēšanas 
noteikumi 

Noteikumi precizē traktortehni-
kas vai tās piekabes tehnisko datu 
maiņas reģistrāciju pēc pārbūves, kā 
arī izveido vienotu traktortehnikas un 
tās piekabju reģistrācijas, lēmumu 
pieņemšanas, apstrīdēšana un pārsū-
dzēšanas kārtību. 

Ir mainīts reģistrācijas apliecības 
dizains. Reģistrācijas apliecība ir pa-
pildināta ar jaunu informāciju par trak-
tortehnikas vai tās piekabes apakš-
grupu, modeli, tipu, kategoriju un tipa 
apstiprinājuma numuru. 

Jaunus traktorus vai piekabes, 
kuras tipam nav nepieciešams norma-
tīvajos aktos par lauksaimniecībā vai 
mežsaimniecībā izmantojamo trakto-
ru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstī-
bas novērtēšanu noteiktais apstiprinā-
jums, varēs reģistrēt līdz 2017. gada 
31. decembrim. 

Traktortehnikas un tās piekabes 
reģistrācijas dokumentiem, kas iz-
sniegti līdz 2017. gada 30. jūnijam, 
derīguma termiņa ierobežojumi nav 
noteikti, izņemot gadījumus, ja tie no-
teikti pašā reģistrācijas dokumentā. 

Noteikumi „Traktortehnikas un tās 
piekabes reģistrācijas noteikumi” stā-
sies spēkā 2017. gada 1. jūlijā. 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
vietne: www.zm.gov.lv 
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Akcijas un pasākumi muzejā
Satraucoši un strauji 

maija mēnesis sākās Va-
rakļānu Novada muzejā. 
Pirmkārt, ar Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas izsludinā-
to akciju „Apceļosim Latvijas 
pilis un muižas”, kura sākās 
tieši 1. maijā, un centīgākie 
apceļotāji jau pirmajās brīv-
dienās ieradās pie mums, lai 
saņemtu akcijas zīmodziņus 
savās apceļotāju kartēs. Otr-
kārt, muzeja aktīvā vides iz-
pētes programma „Pa grāfa 
Borha takām Varakļānos” ir 
atvilinājusi pie mums Jēkab-
pils, Preiļu un Rīgas skolēnus 
uz aktīvu atpūtu. Varakļānu 
muižas pili ir gribējuši apska-
tīt ciemiņi no dažādām vietām: grupas no 
Sīļukalna, Barkavas un Biksēres pagas-
tiem, kā arī no Rīgas. Ir bijuši iemaldīju-
šies arī daži ārzemnieki. Treškārt, paralēli 
ekskursantu uzņemšanai, muzejs rīkoja 
arī pasākumus. 13. maijā notika bīska-
pa Pētera Stroda 125. dzimšanas dienai 
veltīts sakrāls pasākums pils kapelā. Uz 
pasākumu bija aicināti koristi no Atašie-
nes katoļu draudzes. Vispirms prieste-
ra Viktora Nagļa vadībā pils kapelā tika 
dziedātas dziesmas Dievmātes godam, 
pēc tam veikts aizlūgums bīskapa P. Stro-
da piemiņai. Kapelas gaitenī tika izvietota 
piemiņas izstāde, kur ikviens interesents 
iepazinās un joprojām var iepazīties ar 
bīskapa dzīvi un darbību. Svinības turpi-

Muzeju nakts ik gadu iezīmē vasaras 
sākumu, kad daudzveidīgo piedāvājumu 
izbauda daudzi  tūkstoši cilvēku visā Lat-
vijā. Šogad muzeji – sabiedriskās dzīves 
veidotāji – un dažādas iestādes bija  sa-
gatavojušas īpaši plašu piedāvājumu, lai 
20. maijā kopā varētu domāt par laiku un 
vienlaikus pieminēt „mūžīgi jauno” dzej-
nieku Eduardu Veidenbaumu, kam šo-
gad paliek 150.

Latvijā jau trīspadsmito reizi norisi-
nājās Starptautiskā Muzeju nakts, kuras 
tematika šogad ir „Laiks ātrāki steidzas 
kā vagona rats,” tas ir citāts no Eduarda 
Veidenbauma dzejas.

Pirms mums daudz kas ir bijis, pēc 
mums daudz kas būs. Mēs neesam vieni, 
lai arī laika rats steidz uz priekšu. Laiks 
veido stāstus, kas paliek iemūžināti glez-
nās, grafi kās, skulptūrās, objektos un 
videoinstalācijās. Laika rats maina, pielā-
go, ņem sev līdzi...

Varakļānu novada muzejā šī pasāku-

nājās lielajā zālē, kur Atašienes baznīcas 
kora dalībnieki diriģentes Anitas Gavares 
un koncertmeistares Agnijas Strūbergas 
pavadījumā sniedza koncertu. Koncertā 
izskanēja dziesmas latviešu un itāļu va-
lodā. Vēlāk visi pasākuma dalībnieki de-
vās pie „mīlestības akmens” un nolika tur 
svecītes par piemiņu visiem 2017. gada 
novada ievērojamākajiem jubilāriem.  Tur 
tika pieminēti gan dzīvi esošie, gan arī 
dieva mierā aizgājušie. 20. maijā visā 
Latvijā norisinājās Starptautiskā muzeju 
nakts, kuras ietvaros arī mūsu muzejs 
bija atvērts. Novada muzejā joprojām līdz 
05.07.2017. ir lieliska iespēja iepazīties ar 
Pasaules latviešu mākslas darbiem, nākt 
un vienkārši baudīt pils gaisotni. 

Latvijas Muzeju biedrība 
šogad atzīmē 25 gadu jubi-
leju. Šo gadu laikā Muzeju 
biedrības saime ir augusi un 
šodien apvieno 107 valstis, 
pašvaldības, privātos un auto-
nomos muzejus. Lai pievērs-
tu uzmanību Latvijas Muzeju 
biedrības darbībai, kā arī Lat-
vijas muzejiem, šogad no 1. 
jūnija līdz 31. augustam nori-
sinās vasaras akcija „Apceļo 
Latvijas muzejus!”. Ar akcijas 
nolikumu un uzdevumiem var 
iepazīties jebkurš ceļot gribē-
tājs  Latvijas Muzeju biedrības 
mājas lapā www.muzeji.lv. 

Šī vasara ir lieliska iespēja 
arī Varakļānu novada aktīvāka-

jiem iedzīvotājiem iepazīt Latvijas muižas 
un pilis, muzejus, to izstādes un ekspozī-
cijas, izzināt vēsturi, tradīcijas un kultūru. 
Sīkāku informāciju varat prasīt savā nova-
da muzejā vai skatīt internetā. Vēl atgādi-
nāšu, ka šovasar muzejs ir pieejams ap-
meklētājiem pirmdienās pēc pieteikuma, 
O.,T.,C. no 10:00 līdz 17:00, ir pagarināts 
darba laiks piektdienās un sestdienās no 
11:00 līdz 19:00, svētdienās no 11:00 – 
16:00. Ir iespējams rakstīt vēstules elektro-
niski: varaklanupils@inbox.lv un zvanīt pa 
tālruņiem 64866162, 64866164 un mob.t. 
29359242. Saulainu un aizraujošiem ceļo-
jumu iespaidiem bagātu vasaru!

 T. Korsaka,
Muzeja vadītāja 

„Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” (E. Veidenbaums)

ma ietvaros tika atklāta latviešu diasporas 
mākslas izstāde, ko no savas kolekcijas 
ceļojošas izstādes veidā pie mums at-
vedis Cēsīs izveidotais „Pasaules lat-
viešu mākslas centrs” (PLMC), tādējādi 
veicinot ārzemēs tapušas augstvērtīgas 
latviešu mākslas iekļaušanos Latvijas 

kultūrtelpā.  Par izstādītajiem darbiem un 
to autoriem apmeklētājiem izsmeļošu  in-
formāciju sniedza PLMC valdes loceklis 
Dainis Mjartāns un mākslas zinātniece 
Baiba Eglīte, pasākumu ar kokles spēli 
kuplināja Agate Vucina – Bērziņa.

Vakara gaitā apmeklētājiem bija ie-
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spēja noskatīties fi lmu „To atceras tikai 
vilciens” (rež. Jānis Putniņš, 2016), tā 
veidota no Latvijā tapušu spēlfi lmu frag-
mentiem, kuros vienojošais elements ir 
vilciens. Tas ļauj nokļūt aizraujošā kino 
sapnī, kur var ne tikai satikt zudušo laiku, 
bet arī ļauties kinema-
togrāfa hipnozei.

Jāsaka gan, ka 
tehnisku problēmu dēļ 
tikai pacietīgākie ap-
meklētāji varēja noska-
tīties šo fi lmu, pārējiem 
atvainojamies par sa-
gādātajām neērtībām.

Ar lielu interesi 
apmeklētāji iesaistījās 
krājuma telpu apskatē, 
kur tika informēti par 
darbu ar eksponātiem, 
to uzskaiti un novieto-

jumu krājumā.
Muzeju nakts pasākumā vakara gaitā piedalījās 155 apmeklētāji. 

Paldies par atsaucību!
I. Marinska

Murmastienes bibliotēkai – 65
Ja vien vēlaties, jūs katru dienu va-

rat svinēt svētkus. Pie tam ne paša izdo-
mātus (tas, protams, nevienam nav aiz-
liegts), bet gan ofi ciāli atzītus un daudzās 
valstīs zināmus. Kādas tik starptautiski 
atzīmējamas dienas nav!

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģe-
nerālā asambleja vien ir noteikusi apmē-
ram 70 atzīmējamas dienas, tādējādi pie-
vēršot sabiedrības uzmanību  aktuāliem 
tematiem un problēmām. Tā, piemēram, 
22. marts ir Pasaules ūdens diena, 15. 
oktobris – Baltā spieķa diena, 17. oktob-
ris ir Nabadzības izskaušanas diena, da-
žādu profesiju dienas un vēl, un vēl...

Man patīk svētki. Vēl vairāk – man pa-
tīk tos svinēt kopā ar aktīviem, radošiem, 
zinātkāriem draugiem un domubiedriem, 
tāpēc aicināju visus 20. aprīlī pulcēties 
Murmastienes Kultūras centrā, lai to da-
rītu kopā – lai ir svētki grāmatām, valodai, 
lasītājiem, bibliotēkai un bibliotekāriem. 
Mums vajadzīgi izglītoti, radoši cilvēki, tā-
pēc bibliotēka cenšas nodrošināt pagas-
ta iedzīvotājiem pašizglītības iespējas, 
bērniem sagādāt iespējas apmierināt jau 
no dabas doto lielo interesi par pasauli. 
Daudz lielāka kļuvusi bibliotēkas loma kā 
izziņu avotam.

Grāmata nenoliedzami ir ikvienas 
tautas kultūras un valodas nostiprināša-
nas pamatakmens. Grāmata pati par sevi 
ir tikai apdrukāts papīrs. Tikai mijiedarbī-
bā ar lasītāju tā iegūst mirdzumu. Diemžēl 
mūsu valstī, it īpaši laukos, kļūst arvien 
mazāk ģimeņu, kuras var atļauties sev 
un savām atvasēm pirkt grāmatas, tāpēc 
pieaug nepieciešamība pēc bibliotēkas 
sniegto pakalpojumu izmantošanas. 

Murmastienes bibliotēka pārdzīvojusi 
dažādu varu maiņu, savu atrašanās vietu 
un darbiniekus mainījusi vismaz 7 reizes, 
bet nu kopā ar lasītājiem, kolēģiem un bi-
jušajiem bibliotēku darbiniekiem svinēja 
jubileju.

 Katru gadu aprīļa mēnesī tiek izslu-
dināta arī bibliotēku nedēļa – šogad tā 
bija no 18. līdz 22. aprīlim – tās vadmo-
tīvs  „Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas 
kopīgiem mērķiem”. Kultūras notikums 
vienmēr ir labs iemesls diskusijai, un tāda 
mums šajā dienā izdevās  – par grāma-
tām, par zināšanām, par bibliotēkas lomu 
un nozīmi mūsu dzīvē. Mūsu tikšanās uz-
jundīja atmiņas par pagājušiem laikiem 
un lika atkal mirkli veltīt pārdomām par 
dzīvi, laiku un mums pašiem. PALDIES vi-
siem, kas atbalstīja, piedalījās, sveica un 
vēlēja veiksmi!

Bet kultūras darbiniekiem un biblio-
tekāriem aprīlis vēl ir īpašs, jo te svina-
mas un atzīmējamas dienas, kas ir ciešā 
saistībā ar mūsu profesionālo darbību: 

2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grā-
matu diena;

23. aprīlis – Pasaules grāmatu un au-
tortiesību diena.

2017. gada 13. maijā, Jura Alunāna 
185. dzimšanas dienā, aicinām ikvienu 
svinēt Valsts valodas dienu!

Bibliotēkas ar dažādiem pasāku-
miem atzīmē ievērojamu cilvēku jubilejas 
un atceres dienas. Arī šogad svētku pa-
sākumā lasījām neseno jubilāru - Andas 
Līces miniatūras, Māras Zālītes, Ulda 
Ausekļa, Andra Vējāna, Broņislavas Mar-
tuževas dzeju. Grāmata ir ikvienas tautas 
kultūras un valodas nostiprināšanas pa-

matakmens. Kultūra – tā ir mūsu dzīves 
pievienotā vērtība, ko mēs ne vienmēr 
novērtējam, un bibliotēkas noteikti ir 
viens no kultūras stūrakmeņiem. Latviju 
var pamatoti uzskatīt par bibliotēku zemi, 
jo nepilnu 2 miljonu iedzīvotāju rīcībā ir 
1708 bibliotēkas un vairāk kā 800 no tām 
ir publiskas, pieejamas visiem. 

Šis ir ne tikai Googles un Vikipēdi-
jas laiks. Ir pierasts teikt, ka visu var at-
rast internetā, bet cik droša un precīza 
ir šī informācija? Grāmatu lasīšana nav 
novecojis paradums. Domāšana, lasot 
grāmatas, ir dziļāka, nekā skatoties  TV 
vai internetā. Ar grāmatu lappusēs smel-
tajām gudrībām, ar saviem Dziesmusvēt-
kiem, ar Krišjāņa Barona savāktajām lat-
vju dainām un citām vērtībām mēs esam 
izturējuši dažādos vēsturiskos periodos 
un ticu, ka arī turpmāk nezaudēsim savu 
spēku, pašcieņu un kultūru.

Man ir prieks par katru labi nostrādā-
tu dienu, prieks par to, ka es varu izdalīt 
cilvēkiem to, kas man pieder: vienalga, 
vai tā būtu laba doma vai sapnis, vai laba 
grāmata, un zināt, ka ir kāds, kas to sa-
ņem. Bet ņēmēju netrūkst, jo kur tad citur 
cilvēks lai ņem katram tik nepieciešamo 
gaismas stariņu, ja ne labā grāmatā. Bib-
liotēka, manuprāt, ir durvis, kas savieno 
literatūru ar lasītāju – šīs tik suverēnās un 
tomēr saistītās „telpas”, tāpēc viriniet šīs 
durvis biežāk.

Novēlu katru dienu ņemt rokā grā-
matu un vērt to vaļā ar domu, it kā atver 
dāvanu sainīti – ar priecīga pārsteiguma 
sajūtu!

Terēze Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja 
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Varakļānu invalīdu nams dibināts 1956.
gadā, vēlāk pārdēvēts par pansionātu un 
atradās Pils ielā 13. Šai namā dzīvoja 60 
iemītnieki no dažādiem rajoniem, kas tika 
izmitināti 17 istabiņās pa 2 līdz 6 cilvēkiem. 
Apmēram 18 iemītnieku bija nestaigājoši, 
guloši, citiem nebija apgādnieku, 1., 2., 3. 
grupas invalīdi. Pansionāts bija valsts ap-
gādībā.

Pansionātam bija savs ūdensvads, 
krāsns apkure ar malku, pirts, kur notika 
arī veļas mazgāšana un gludināšana. Ik 
pēc 10 dienām visi gāja pirtī, kuri nevarēja 
paiet, tos nesa ar krēslu, jo 
tajos laikos nekādu ratiņu 
nebija.

Visu inventāru veda no 
Rīgas, tāpēc visām tantēm 
bija puķotas fl aneļa kleitas. 
Pēdējos gados šuvām sa-
dzīves pakalpojumu kom-
binātā kleitas, kostīmus 
no vilnas auduma, par ko 
viņas ļoti priecājās.

Pirmais pansionāta 
direktors bija Jāzeps Tučs, 

1964. g. talkas dienā dārzā. 
1. rindā: Vera, Katrīna, Antoņina, Marija, Tekla, Antoņina. 

2. rindā: Alberts, Leontīna, Jāzeps.

Musu vesture fotografijas
VARAKĻĀNU INVALĪDU NAMS

Izrāde (1971. g.)

Izrāde. 

Pēc izrādes. 1. rinda: Vera, Valija, Zinaida, Valentīna, 
Antoņina. 2. rinda: Regīna, Matilde, Anna, Vera 

(1971.g. vai 1974.?).

vēlāk Alberts Strods (1958. – 1966.), Jānis Tārauds, Kristīne 
Gūtmane, Regīna Beča. Pansionātā strādāja 20 darbinieki – 
direktors, grāmatvede, māsa – saimniece, noliktavas pārzine, 
medmāsa, feldšere, 2 pavāri, 2 pavāru palīgi, 4 sanitāres, grī-
du mazgātāja, lopkopēja, laukstrādnieks, pirtnieks, šoferis, 
kurinātājs.

Pansionātam piederēja zeme līdzās namam, kur audzēja 
kartupeļus, burkānus, bietes, gurķus, sīpolus u.c. dārzeņus. 
Ravēt gāja tantes, kuras bija spēcīgākas, jo dažas ļoti gribēja 
darboties. Citas nodarbojās ar rokdarbiem – adīja, tamborēja. 
Savus darinātos cimdus un sedziņas izstādīja rokdarbu izstā-
dē kultūras namā.

 Ansamblis – Aleksandra, Anna, Valija, Antoņina, Anna, 
Regīna, Valentīna, Vera (1974. g).

Pansionāta darbinieki. 1. rinda: Antoņina, Valija, Regīna, 
Kristīne, Leontīna. 2. rinda: Zinaida, Helēna, Nastja, Antoņina. 

3. rinda: Zenta, Vera, Valentīna.
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Enija ir ļoti zinoša, talan-
tīga, sportiska, aktīva, lab-
sirdīga un izpalīdzīga skol-
niece. Piedalījusies daudzu 
skolas pasākumu organizē-
šanā un vadīšanā. Aktīvi dar-
bojusies skolēnu līdzpārval-
dē un bijusi arī līdzpārvaldes 

Enija 
Zaķe

 Edgars 
Žeikars 

Edgars ir zinātkārs, sirs-
nīgs, godīgs, allaž optimis-
tisks, atsaucīgs skolēns, čak-
lākais grāmatu lasītājs visā 
skolā. Jau kopš sākumskolas 
klasēm piedalījies  starpno-
vadu latviešu valodas, angļu 
valodas, matemātikas, vizuālās mākslas 
olimpiādēs, kur guvis  godalgotas vietas 

Edgara vaļasprieks ir neparasts – 
skudru audzēšana. Pateicoties šim va-
ļaspriekam, Edgars ieguvis draugus da-
žādās pasaules valstīs un ikdienā, komu-
nicējot ar viņiem internetā, fantastiski ap-
guvis angļu valodu. Viņš iemūžina skudru 
ikdienas dzīvi videoklipos, kurus ievieto 
Youtube kanālā – Ants Latvia. Savos vi-
deoklipos Edgars dalās par savas skud-
ru kolonijas dzīvi un gūst pieredzi skudru 
audzēšanā  no savu draugu sniegtajiem 
padomiem. 

Arī Edgara vārds ierakstīts Mur-
mastienes pamatskolas Goda grāmatā. 

Anna Zvaigzne-Tavare, 
9. klases audzinātāja

priekšsēdētāja. Vairākkārt ir 
piedalījusies skatuves runas 
konkursos, kur ir iegūtas god-
algotas vietas. Atzinība gūta 
vizuālās mākslas olimpiādē. 
Piedalījusies  vēstures kon-
kursā „Mans barikāžu stāsts”, 
viņas darbs  iekļuvis  labāko  
sarakstā. Izstrādājusi zinātnis-
ki pētniecisko darbu par sava 
novada vēsturi.

Gandrīz visus skolas ga-
dus ir dejojusi tautu deju ko-
lektīvā, kā arī  izmēģinājusi 
moderno  deju ritmus. 

Enijas aizraušanās ir volejbols. Jau 
kopš 5. klases  Enija aktīvi nodarbojas  ar 
šo sporta veidu. Kopā ar Murmastienes 
pamatskolas meiteņu volejbola komandu  
vairākkārt iegūtas godalgotas vietas re-
publikā.  Pašlaik spēlē Ļaudonas un Mēt-
rienas sieviešu komandā, arī Rēzeknes 
komandā „RezBalt”, kur sieviešu čem-
pionātā iegūta 1. vieta, kā arī starpvalstu 
čempionātā Igaunijā izcīnīta 1. un 3. vie-
ta. Šogad iesaistījās  jaunsargu kustībā.

Šajā mācību gadā skolas konkursā 
„Gada skolēns” Enija ieguva 1. vietu.

Enijas Zaķes  vārds ierakstīts skolas 
Goda grāmatā. 

un atzinības rakstus. Ik gadus 
piedalījies skatuves runas 
konkursos gan skolā, gan arī 
Varakļānu novadā. Šajā mācī-
bu gada ieguva 2. vietu  Mar-
tai Bārbalei veltītajā literārās 
jaunrades darbu konkursā. 
Edgara radošais darbs no 
koka   guva  panākumus  un 
žūrijas  atzinību starpnovadu 
mājturības konkursā „Zaļā 
pasaka”. Zēns aktīvi iesaistī-
jās klases dzīvē, veicot nofor-
mēšanas darbus. Vairākkārt 

bijis skolas konkursa „Gada skolēns” pir-
majā trijniekā.

Pa zemi iet jūnijs
ar rudzupuķu mākoni plecā
un ceriņos noreibis
diendusu pīpenēs snauž...
Jūnijs izlaidumu un svētku 

laiks. Savus pirmos svētkus Stir-
nienes pamatskolā svin 9. klases 
absolvente Inga Madžule, kas 
saņem apliecību par vispārējo pa-
matizglītību. Viņa arī saņem Vara-
kļānu novada pašvaldības balvu 
par labām un teicamām sekmēm, 
aktīvu sabiedrisko darbu un panākumiem 
dažādos radošo darbu konkursos.

Inga ir klases dvēse-
le, atsaucīga, izpalīdzīga, 
sirsnīga, kas savas rado-
šās domas ielika skolas 

pasākumu sagatavošanā 
un vadīšanā. Meitenei ir 
spējas izpausties, runājot 
dzeju un spēlējot teātri, 
tāpēc piedalās skatuves 
runas konkursos, gūs-
tot godalgotas vietas arī 
starpnovadu pasākumos. 
Viņas spēlētās lomas pa-
spilgtina īpaši veidoti tēr-
pi, maskas, kas vienmēr 
izcēlās ar kādu „odziņu”. 

Latviešu valodas stundās Ingai teikumi, 

vārdi virknējas kā zemenes uz zāļu stie-
briem, tāpēc viņas darbi gūst atzinību 
Vislatvijas radošo darbu konkursos. 

Ingas Madžules balss skan dziesmā, 
soļi raisās dejā, arī sportā bumba viņas 
rokās spēj trāpīt mērķī. Tā krājot jautru un 
skumju brīžu krāsu raibumus, Ingas vei-
kums mirdz visu krāsu toņu gammās. 

Ir tāds mūzikas instruments – rīts,
Ir tāda partitūra kā dzīve – 
Ir tādas lietas kā spēks un nespēks
Un saule iedod tev pirmo stīgu...
Lai saules iedotā pirmā stīga un Stir-

nienes pamatskolas gados uzkrātā ener-
ģija ir labs pamats, Tev Inga, nākošajās 
dzīves takās!

Rita Pelša

Pansionātam bija sava saimniecība – 
govis, cūkas, 2 zirgi, smagā automašīna. 
Govis ganīja aiz parka, tagadējā Salenieku 
saimniecība. Pansionāts pilnībā apgādā-
ja sevi ar pašu ražoto produkciju – pienu, 
gaļu, dārzeņiem, augļiem, ogām. Turpat 
bija arī liels ķiršu, plūmju un aveņu dārzs. 
Pils ielas labajā pusē bija liels ābeļdārzs, 
kur tagad atrodas daudzdzīvokļu mājas. 
Palikušas tikai dažas vecās ābeles. Vārīja 
ievārījumus ziemai. No veikala veda ar zir-
gu maizi, sviestu un citus sīkumus, ko paši 

Inga Madžule

nevarēja sagādāt.
Pansionātā darbojās pašdarbības ko-

lektīvi, bija savs ansamblis, piedalījās arī 
dažas sievas no pilsētas izpildu komitejas. 
Spēlēja teātri, tika gatavotas izrādes, rei-
zēm sievām nācās tēlot vīriešu lomas. Reizi 
mēnesī tika svinētas iemītnieku dzimšanas 
dienas, pavāri gatavoja svētku pusdienas, 
cepa tortes, paši dziedāja, lasīja dzejoļus. 
Reizi nedēļā ceļojošais kino rādīja kinofi l-
mas.

Jēkabpils rajona Zīlānos uzcēla jau-

nu, lielu pansionātu, tad vecie tika slēgti, 
tas notika 1975.gada 30. aprīlī. Iemītniekus 
uzdalīja uz Jēkabpili, Rēzekni, Daugavpili, 
Lubānu. Cilvēki bija pieraduši Varakļānos, 
tāpēc sāpīgi uztvēra pārvietošanu, jo te 
varēja iziet dārzā, ieēst ogas, atpūsties vai 
pastrādāt dārzā, jo darbs atradās vienmēr.

Novēlu pašreizējā pansionāta iemīt-
niekiem un darbiniekiem iedzīvoties jauna-
jā vietā - Stirnienē, jo tur ir skaists parks, 
kur var pastaigāties, atpūsties.

A. Broka
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Samierināšanās...
4. maijā Varakļānu kultūras namā 

tika atklāta fotoizstāde, kurā parādīti Otrā 
pasaules kara sarkanarmieši, leģionāri 
un PSRS laikā Afaganistānā karojošie. Iz-
stādes mērķis – parādīt, ka divas dzelžai-
nas varas (Hitlers un Staļins) ar pavēlēm 
latviešu puišus nostādīja vienu pret otru, 
pat brāļus...

Izstādi atklāja Varakļānu vidusskolas 
vēstures skolotāja Ingrīda Dalecka. Sāka 
ar klusuma brīdi, jo viens no vecākajiem, 
Jāzeps Sprindžs, izstādi vēroja no māko-
ņa maliņas. Sekoja stāstījums par foto uz-
ņemtajiem Varakļānu sarkanarmiešiem, 
leģionāriem, afganistāniešiem un „kara 
puikām”. Starp izstādes vietējiem apmek-
lētājiem bija arī ekskursanti no Rīgas un 
Siguldas. Pēc izstādes atklāšanas kopā 
ar ciemiņiem kavējā-
mies atmiņās KN baltajā 
zālē pie kafi jas un sarū-
pētajām maizītēm.

Emocionāli par 
karā piedzīvoto stāstī-
ja Staņislavs Garančs, 
Augusts Veips, Rūdolfs 
Kroičs un Jāzepa Sprin-
dža mazdēls mīļi atcerē-
jās sava vectēva dzīvei 
noderīgas pamācības.

Sieviešu vokālā 
ansambļa „Sidrablā-
ses” dalībnieces uzsā-
ka dziesmu „Pī Dīveņa 
gari goldi”. Pasākumu 
kuplināja KN senioru 
deju kopa „Vēlziedes” ar 
dažādu tautu deju izpil-
dījumu, skanēja kopīgi 
dziedātas dziesmas.

Pārsteigumu sagā-
dāja „Vēlziedes”, kad 
kolektīva vadītāja uzaici-
nāja sveikt dejotāju Ve-
roniku Locāni, kurai šajā 
dienā palika 85 gadi. 
Savukārt jubilāre savu 
darināto šalli dāvinā-
ja 94-gadīgajam Veipa 
kungam.

Pasākuma noslē-
gumā runāja domes 
priekšsēdētājs Māris 
Justs. Viņš atcerējās, ka, mācoties Vara-
kļānu vidusskolā, notika militārās apmācī-
bas stundas un nometņu laikā piedzīvoja 
visas militārās prasības un disciplīnas.

Sakām paldies visiem pasākuma ap-
meklētājiem, dziedātājām, SDK „Vēlzie-
des” kolektīvam, KN direktorei Līgai Rubī-
nei, bibliotēkas meitenēm Līgai Sondorei 
un Indrai Brokai, domes izpilddirektoram 
Ivaram Ikauniekam par eksponātu piegā-

Deju kopa „Vēlziedes”, centrā gaviļniece 
Veronika Locāne.

Sveicieni no Stirnienes
Es biju kareivis 19. divīzijā. Ieradāmies Ve-

likije Lukos un ieņēmām pozīcijas. Volhovas 
purvos karoja vācieši un leģionāri. Pavasarī viņi 
sāka atkāpties un mums sākās īstā karošana. 
Katru dienu kaujas. Visu laiku ar smagām cī-
ņām. Svētdienu nebija.

Atkāpāmies jau līdz Kujas upei netālu no 
mājām. Ierakām lielgabalu, paši ierakumu aiz-
segā. Krievi nāca virsū. Un armija atkāpās bez 
lielgabala un manis. Savācu trofejas šaujamo. 
Laižu projām, nesu šauteni pie rokas.

Tik šikc – pa kājām. Vēl uz priekšu pak-
lemberēju gan. Bij' labi ticis. Ja būtu rāpus, būtu 
beigts. Ievainoja abās kājās no vieglā mīnme-
tēja. Trāpīja dziļi. Rāpoju visu nakti.

Uz rīta pusi vācieši meklēja ievainotos. Vā-
cieši ņēma manu šauteni, uzlika virsū mani kā 
uz nestuvēm. Nesa un lamājās: “Du schwer” *. 
Kā nekā, biju metrs astoņdesmit divi.

Aiznesa līdz pārsiešanas punktam. Un tad 
aizveda ar mašīnu līdz Madonai. Un tad līdz 
pašai Bavārijai aizveda. Ilgi tās kājas ārstēja...

Ievainoja četrdesmit ceturtā gada sep-
tembrī, no slimnīcas iznācu četrdesmit piektā 
gada februārī. Karoju līdz kara beigām – raku 
ierakumus. 30. aprīlī padevāmies gūstā.

* tu smags
Pēteris Briška
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Pēteris Briška.

Augusts Veips.

Izstādi atklāj Ingrīda Dalecka un Māris Justs.

di un māksliniecei Intai Rukai 
par fantastiskajām fotogrāfi jām.

Fotizstādē attēloto atmiņu 
stāstījumu lasiet avīzītes augus-
ta numurā.

Viktors Briška,
Pasākuma organizators 
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Gai-
dot maija pē-
dējo nedēļu, ik pa mirklim 
nācās bažīgi lūkoties laikapstākļu prog-
nozēs, jo saulīte ar savu klātbūtni mūs ne-
lutināja. Varbūt svētkiem dotais nosaukums 
„Kur saulīte rotājās” palīdzēja un svētku 
nedēļa mūs tomēr iepriecināja, ļaujot biežāk 
sajust un ieraudzīt saulainas debesis. 

Arī šogad svētkus ieskandinājām jau di-
vas nedēļas iepriekš – 13. maijā Murmastienē 
un 21. maijā – Stirnienē. Paldies visiem mūsu 
pašu novada bērniem, jauniešiem un paš-
darbniekiem par skaistajiem koncertiem.

26. maija piektdienas vakarā kopā ar ve-
cākiem savu „SUDRABA KAROTĪTI” saņemt 
tika aicināts 31 mazais, 2016. gadā dzimu-
šais mūsu novada iedzīvotājs. Pateicamies 
Stirnienes teātra kopai (vad. Ieva Zepa) par 
burvīgo priekšnesumu mazuļiem, viņu vecā-
kiem un draugiem, kā arī Guntai Greislei par 
fantastiski skanīgo dziedājumu. Pēc karotītes 
saņemšanas mazie gaviļnieki pulcējās KN 
mazajā zālē uz kopīgo foto un rotaļām ar Va-
rakļānu lapsiņu, bet visi pārējie varēja izman-
tot izdevību un iemūžināt sevi moment-foto. 
Savukārt, lielajā zālē jau sāka rosīties novada 
jaunie dziedoņi un dancotāji, kuri visus – gan 
lielus, gan mazus aicināja uz koncertu „TĀDI 
ESAM”. Pašā vakarā pacietīgākie skatītāji 
un klausītāji varēja izbaudīt grupas „LABAIS 
KRASTS” muzikālo skanējumu. 

„Labais krasts”, jo atrodamies Aiviekstes 
labajā krastā – tā par sevi teic Murmastienes 
puiši, brāļi – Kristaps un Sandijs Vēveri, kā arī 
grupas soliste Laura. Lai arī ikdiena šobrīd vi-
siem paiet Rīgā, tomēr sirdsbalss ik pa brīdim 
uz māju pusi, – uz labo krastu sauc. Sandijs, 
lai arī pēc profesijas ir darbmācības skolotājs, 
savu sirdi ir atdevis mūzikai – bungām, un šo-
brīd Rīgā vada privāto bungu studiju, palīdzot 
jauniešiem apgūt sitaminstrumentu spēli. 
Laura ir grāmatvede, bet Kristaps, būdams 
automehāniķis, regulāri piedalās dažādos 
muzikālajos projektos un neatsaka aicināju-
miem uzdziedāt savā dzimtajā pusē kā solists 
dažādos koncertos.

Sestdienas, 27. maija, rīts priecēja ne 
tikai bērnus, jo zinātnes centrs ZINOO ar sa-

viem eksperimentiem aizrāva gan jaunus, gan 
vecākus interesentus. Arī šajā rītā neiztika bez 
tradicionālajām piepūšamajām atrakcijām 
bērniem, savukārt pieaugušie noteikti pamo-
dās izbaudot aromātisko, neizsakāmi garšīgo 
uz vietas pagatavoto kafi ju.

Varakļānu vidusskolas stadionā no plkst. 
11.00 varēja vērot suņu sacensības, kurās 
piedalījās suņi no visas Latvijas. Plkst.12.00 
pie Varakļānu domes ēkas pulcējās daudz jo 
daudz smaidošu sportistu, lai piedalītos tradi-
cionālajā MTB Velomaratona braucienā, kurā 
dalība šogad, veselības veicināšanas projekta 
ietvaros, bija bezmaksas, te jāsaka liels pal-
dies pašvaldības darbiniekiem par darbu, kas 
tika ieguldīts projekta sagatavošanā un velo-
maratona organizēšanā.

Vēlāk sportistus un visus līdzjutējus ie-
priecināja suņu parāde un pārsteidza Ugāles 
puišu – velotriāla skolas „Karters” priekšne-
sums. Paldies Mārim Golubcovam par pa-
raugdemonstrējumiem atvēlēto auto.

Uz svētku kulmināciju pulkst. 20.00 liel-
koncertā „Kur saulīte rotājās” visus aicināja 
Varakļānu novada pašdarbnieki – Murmastie-
nes kultūras centra vokālajais anamblis „Fan-
tāzija” (vad. Teresija Pelse),  folkloras kopa 
(vad.Teresija Pelse), deju kolektīvs „Brāzma” 
(vad. Sintija Veipa), Varakļānu KN vidējās pa-
audzes deju kolektīvs (vad. Mārīte Kanča), 
senioru deju kolektīvs „Varavīksne” (vad. Ma-
rija Madžule), folkloras kopa (vad.Agnese So-
lozemniece), līnijdeju grupa „Četras debess-
puses” (vad. Anita Sārne), solisti: Jānis Zeps, 
Gunta Greisle, Kristaps Vēvers, Dārta Pelse, 
Uvis Andriksons, Ermīns Trušelis, koncert-
meistare Agnija Strūberga – un viesi: Dekšāru 
pūtēju orķestris  (vad. Andris Vīksna), Barka-
vas kultūras nama deju kopa „Klabdancis” 
(vad. Jolanta Anusāne, Sintija Veipa), Viļānu 
kultūras nama līnijdeju grupa „Cherry Lady” 
(vad. Anita Sārne). 

Svētku  koncerta  ievadā,  pēc  domes priekš-
sēdētāja Māra Justa apsveikuma, estrādes  
karoga mastā svinīgi tika pacelts karogs – ofi -

ciāli 
aps t ip r i -

nātais novada ģerbo-
nis. Dalībnieku skanīgās balsis un spēcīgie 
deju soļi, kā arī pasākuma vadītāja – Nacionā-
lā teātra aktiera  Aināra Ančevska enerģētika 
aizrāva visus skatītājus un klausītājus.

Pēc pašdarbības kolektīvu koncerta sta-
feti pārņēma pašmāju grupa „Vietu nav”, lai 
mazliet iesildītu klausītājus grupas „Eolika”, 
kā arī Ivo Fomina koncertiem. 

Visiem ballēties gribētājiem līdz pat 
rīta gaismai dejot prieku dāvāja grupas „Iv-
armīns”, „Vietu nav”, kā arī kolorītais Aldis 
Grandāns.

Arī novada svētku izskaņa, svētdienas –  
28. maija rīts atausa saulains. Varakļānu Romas 
katoļu baznīcā noritēja aizlūgums par Varakļānu 
novadu un tā ļaudīm, aizlūgumu vēl svinīgāku 
padarīja Stirnienes garīgās mūzikas kora „Re-
versium” (vad J. Gruduls) dziedājums.

Par līdzdarbošanos un atbalstu svētku 
tapšanā pateicamies: Varakļānu novada paš-
valdībai, kooperatīvam „VAKS”, SIA „V55”, 
SIA „Raibais asaris”, SIA „Maveks -V”, SIA 
„Liepas AP”, SIA „GB Koks”, SIA „JILLS”,SIA 
„Latvijas nafta”, SIA „Priedaine”, PERSONĪ-
GI PALDIES Jānim BENISLAVSKIM, Aldim 
GRANDĀNAM un Dzintaram GARANČAM. 
Paldies arī mūsu svētku informatīvajiem at-
balstītājiem – Latgales Radio, Jēkabpils Ra-
dio 1, SIA „Vērtīgs”, laikrakstam „Stars” un 
„Ceturtdiena”, Varakļānu novada laikrakstam 
„Varakļōnīts”. 

Svētki nebūtu iedomājami arī bez daudzu 
pašvaldības iestāžu atbalsta, bez tehnisko 
darbinieku palīdzības un atbalsta – paldies vi-
sam tehniskajam personālam, kas iesaistījās 
svētku sagatavošanas darbos, paldies paš-
valdības darbiniekiem, policijai, mediķiem, 
Varakļānu zemessardzes puišiem.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās svētku 
veidošanā! Paldies pašdarbniekiem un kolek-
tīvu vadītājiem, visiem aktīvajiem cilvēkiem, 
kuri iesaistījās šo svētku veidošanā! Kopā 
mēs radījām svētkus paši sev un ciemiņiem 
par prieku!

 Varakļānu KN administrācija
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2016./17. m.g. sasniegumi Varakļānu vidusskolā un 
jaunās tendences izglītības saturā Latvijā

Noslēdzies  2016./2017. m.g., izvēr-
tēti  257 Varakļānu vidusskolas audzēk-
ņu  sasniegumi  visdažādākajos  mācību 
priekšmetos. 

Skolēni ieguvuši dažādus līmeņus:
9 – 10 balles – 2,2% (4 skolēni) 

augsts līmenis,
6 – 8 balles  – 39,4% (91 skolēns) op-

timāls līmenis,
4 – 5 balles – 47,6% (110 skolēni) 

pietiekams līmenis,
1 – 3 balles – 10,9% (25 skolēni) ne-

pietiekams vērtējums atsevišķos mācību 
priekšmetos,

42% (96 skolēni) kopā ieguvuši aug-
stu un optimālu līmeni.

Skolēnu sekmju līmenis labs, vidē-
jais vērtējums skolā – 6,52 balles.

Augstākie vērtējumi  saņemti  spēju, 
sociālās un datorzinības  jomas  priekš-
metos:  mājturībā un tehnoloģijās – 8 
balles,  mājsaimniecībā – 7,94 balles, 
vizuālajā mākslā – 7,73 balles, sportā – 
7,53 balles, informātikā – 7,10 balles, so-
ciālajās zinībās – 7, 05 balles, tehniskajā 
grafi kā – 7,00 balles.

Pietiekami vērtējumi saņemti  ek-
saktajos priekšmetos, kā arī valodās. Ir 
skolēni, kuri sasnieguši labus panāku-
mus ķīmijas, fi zikas, matemātikas, valodu 
olimpiādēs, bet daudziem izglītojamajiem 
tomēr  šie priekšmeti sagādā grūtības:

ķīmijā – 5,27 balles, fi zikā – 5,27 bal-
les, bioloģijā – 5,32, krievu val. – 5,57, 
matemātikā – 5,93.

Augstākie vidējie vērtējumi   4.a kl. – 
7,12 balles, 4.b klasē – 7,22 balles, 5. kl. – 
7,01 balles.

2016./2017. m.g. teicamas un izcilas 
sekmes mācību gada noslēgumā saņēma: 

Laima Melne – 4.a klase;
Elīna Ozoliņa – 4.b klase;
Ernests Šminiņš – 4.b klase;
Patrīcija Masaļska – 6. klase.
Mācību gada laikā mūsu skolēni pa-

rādījuši savu erudīciju, spējas un izziņas 
intereses 23 Madonas starpnovadu olim-
piādēs, kā arī piedalījušies Preiļu, Riebi-
ņu, Rēzeknes starpnovadu olimpiādēs. 
Daudzi atklājuši savas literārās spējas, 
piedaloties plaši pārstāvētos R. Mūka, 
R. Blaumaņa, M. Bārbales, I. Indrānes 
literārajos konkursos. Vairāki  veiksmīgi 

aizstāvējuši zinātniski pētnieciskos dar-
bus visdažādākajos zinātņu virzienos.  
Katram skolēnām dota iespēja izpaust 
savas spējas un talantus tajās jomās, kas 
ir saistošas.

Visvairāk mūsu skolēni piedalījās  
Madonas starpnovadu  olimpiādēs  un  
saņēma godalgotas vietas.

Inta Ragause  9. kl. – Atzinība  vēstu-
res olimpiādē, Atzinība ķīmijas olimpiādē.

Paula Strode 8.kl. – 3. vieta latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 3. vieta 
ģeogrāfi jas olimpiādē.

Solvita Latkovska 9. kl. – 1. vieta ķī-
mijas olimpiādē.

Alise Locāne  8. kl. – 1. vieta krievu 
valodas olimpiādē.

Robijs Lūkass Mālnieks 7. kl. – 2. vie-
ta matemātikas olimpiādē.

Linards Naglis 7. kl. – Atzinība  mate-
mātikas olimpiādē.

Juris Erels 11. kl. – Atzinība ģeogrā-
fi jas olimpiādē. 

Laura Kassaliete 3. kl. – 1. vieta lat-
viešu valodas olimpiādē. 

Gustavs Naglis 3. kl. – 2. vieta mate-
mātikas olimpiādē.

Laura Slūka 8. kl. – 3. vieta ģeogrāfi -
jas olimpiādē.

Roberta Šminiņa 8. kl. – 3. vieta ģeo-
grāfi jas olimpiādē.

Elīna Ozoliņa 4. kl. – 1. vieta latviešu 
valodas olimpiādē.

Everita Zvejniece 2. kl. – 3. vieta vi-
zuālās mākslas olimpiādē.

Patrīcija Kanča 1. kl. –  Atzinība  vi-
zuālās mākslas olimpiādē.

Ernests Kokars 4. kl. – 1. vieta vizuā-
lās mākslas olimpiādē.

Patrīcija Masaļska 6. kl. – 3. vieta an-
gļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājiem Dairai Zepai, Ani-
tai Saleniecei, Ilgai Krūmiņai, Inesei Pru-
sakovai, Līgai Mālniecei, Ainai Kazākai, 
Ingrīdai Melnei, Lolitai Briškai, Margaritai 
Selickai, Velgai Stepiņai par ieguldīto dar-
bu, sagatavojot skolēnus olimpiādēm, 
ieinteresējot un motivējot  paplašināt re-
dzesloku un uzzināt vairāk par obligāto 
izglītības programmu.

Šis mācību gads iezīmējas ar to, ka 
mācību saturā ienāk jauns  jēdziens – 
kompetence.

Kompetence ir 
• indivīda gatavība dzīves darbībai 

mūsdienu mainīgajā pasaulē; 
• spēja izmantot zināšanas, prasmes 

un paust attieksmi, risinot problēmas 
mainīgās, reālās dzīves situācijās; 

• spēja adekvāti lietot mācīšanās re-
zultātu noteiktā kontekstā (izglītības, dar-
ba, personīgā vai sabiedriski politiskā).

Kompetenču pieeja ir 21. gs. sabied-
rības pieprasījums, kas ļaus skolēnam 
dzīvē elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un 
veiksmīgi darboties savu un sabiedrības 
mērķu sasniegšanai.

Mūsdienās  skolas  mērķis ir attīstīt 
skolēnam šo  spēju mācīties mūža garu-
mā, domāt un darboties kompleksās si-
tuācijās, dzīvot daudzveidīgā  pasaulē kā 
aktīvam, atbildīgam  pilsonim.

Skolas absolventa  veiksmes  atslē-
ga  ir  nevis iegūto zināšanu apjoms, bet 
gan tas, ko viņš spēj paveikt ar savām 
zināšanām.

Jaunā mācību satura ieviešanas 
tiks uzsākta pakāpeniski

2018./2019. m.g. – 
Pirmsskola; 1. kl.; 4. kl.
2019./2020. m.g. – 
2. kl.; 5. kl. 7. kl.; 10 .kl.
2020./2021. m.g. – 
3. kl.; 6. kl. 8. kl.; 11.kl. 
2021./2022. m.g. – 
9. kl.,12. kl. 

Kā notiks pārmaiņas:
•Izstrādās un aprobēs mācību 

saturu – standartus, vadlīnijas, mācību 
programmas, mācību un metodiskos lī-
dzekļus, t.sk., bērniem ar speciālām vaja-
dzībām, diagnostikas instrumentus;

• Īstenos pedagogu profesionālo 
pilnveidi – 6000 pedagogi, 80 aprobāci-
jas izglītības iestādes, visu izglītības iestā-
žu vadības komandas, e-mācību moduļi, 
semināri;

• Veidos labvēlīgus priekšnoteiku-
mus mācību satura ieviešanai: digitālo 
mācību līdzekļu krātuve, skaidrojot pie-
eju, sadarbojoties ar augstskolām, paš-
valdībām, u.tml. 

Būsim gatavi labām pārmaiņām, jo 
jau Rainis teicis, ka „pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”!

Pasaule zaļa un skolas  durvis plaši 
vaļā. Bērni spiedz un smejas. Nav jāpra-
sa, kas par priekiem, to zina visi – SKOLA 
BEIGUSIES! Tik ātri izsapņots krāsainais 
rudens, izbristi ziemas sniegi  un pavasa-

Mācību darba rezultāti Murmastienes pamatskolā
rī noziedējušas ievas un ābeles. Vasara 
stāv vārtos un aicina katru no mums iz-
baudīt tās daiļumu.  

Beidzot pienācis laiks, kad visu nakti 
bez mitas pogo lakstīgalas un naktīs ne-

nāk miegs. Tas ir īstais brīdis visu pārdo-
māt un izdarīt secinājumus. Kāds tad ir 
bijis šis mācību gads? Tā kā tumsu no-
maina gaisma, tāpat arī labi padarīti dar-
bi mijas ar nepadarīto un neveiksmēm. 
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Katrs  gads skolā atnes daudz jauku brīžu, tādēļ vien ir vērts dzīvot.  Visa bijis pietieka-
mi. Visās jomās un kompetencēs esam krietni  pastrādājuši. Ir pienācis laiks atskatīties 
uz šajā mācību gadā paveikto. To var pierādīt ne tikai ar augstiem vērtējumiem liecībās 
un apliecībās par pamatizglītību, bet arī ar darbošanos  dažādās ārpusstundu nodar-
bībās.

Konkrēti skaitļi  un fakti raksturo šī mācību gada zināšanu līmeni.
Mācību gadu noslēdza ar teicamām un izcilām sekmēm 2. klases skolniece  

Andriana Ferčuka. Optimāls zināšanu līmenis – 44,12% (15 skolēni). Pietiekams zi-
nāšanu līmenis – 50% (17 skolēni). Nepietiekams līmenis – 2,94% (1 skolēns).

SASNIEGUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS

SAMANTA GAILUMA 1. – 2. kl. glītrakstu konkurss • 
Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• 

DIPLOMS
PATEICĪBA

RŪTA GRUDULE Starpnovadu  1.– 2. kl. glītrakstu konkurss• DIPLOMS
ANDRIANA FERČUKA Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• 3. VIETA
EVERITA MARIJA 
MAČUĻSKA 

Starpnovadu matemātikas olimpiāde 4. kl.• 
Republikas jauno matemātiķu konkurss „Tik vai cik”• 
Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• 

DIPLOMS
DIPLOMS
ATZINĪBA

VALTERS VALTS ZEPS Starpnovadu matemātikas olimpiāde 5. kl.• DIPLOMS
BEĀTE MIŠKA Starpnovadu  vizuālās mākslas olimpiāde• 1. VIETA
ROBERTS MIŠKA Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• ATZINĪBA 
ELIZABETE PELSE Latgales reģiona  latviešu valodas olimpiāde 6.kl.• 

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6. kl.• 
DIPLOMS
4. VIETA

INDRA PELŠA Latgales reģiona  latviešu valodas olimpiāde 7. kl.• 
Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss • 
„Zaļā pasaka”

ATZINĪBA

ATZINĪBA
PATEICĪBA 

ELIZABETE ĀBOLIŅA Starpnovadu matemātikas olimpiāde 8. kl.• 2. VIETA

EDGARS  ŽEIKARS Starpnovadu latviešu valodas  olimpiāde 9. kl.• 
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 9. kl.• 
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 9. kl.• 
Varakļānu novada literārās jaunrades konkurss• 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss • 
„Zaļā pasaka 

DIPLOMS
DIPLOMS
DILOMS
2.VIETA
ATZINĪBA 

ENIJA ZAĶE Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 9. kl.• 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss • 
„Zaļā pasaka ”

DIPLOMS
PATEICĪBA

LĪGA MURINSKA Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde 8. kl.• 
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss • 
„Zaļā pasaka ”

DIPLOMS
PATEICĪBA 

EVITA  MURINSKA Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss • 
„Zaļā pasaka ”

PATEICĪBA 

Prieks par mūsu  skolas 2. – 6. klašu un pirmsskolas bērnu deju kolektīviem, kas 
vairākkārt prezentējuši skolu dažādos pasākumos, par skolas dziedošajiem bērniem: 
Samantu Tīnu Vilkaušu, Rūtu Gruduli, Samantu Gailumu, Beāti Mišku, Heiliju Elksnīti, 
Sofi ju Broku, Elizabeti Pelsi  un  Indru Pelšu, kas ar savu muzikālo sniegumu populari-
zē Murmastienes pamatskolu Varakļānu novadu, un, protams, arī  skolas sportiskajiem 
jauniešiem un jaunsardzes dalībniekiem, kas guvuši augstus sasniegumus starpnova-
du sporta un erudīcijas sacensībās.

Priecājos, ka arī  vecāki nāk uz skolu  ar labām domām un izpratni.
Ik gadu  cenšamies iesaistīt  vecākus skolas darba organizācijā.
Šogad Vecāku dienā  arī vecāki iejutās skolotāju lomā. Līvija Černova, Signija 

Zvaigzne, Sanita Vilkauša, Zinta Zepa un Maira Ferčuka vadīja aizraujošas nodarbības 
pirmsskolā un klašu grupās. 

Paldies arī skolotājiem par veiksmīgo sadarbību un skolēnu  motivāciju papildināt 
savas zināšanas dažādās jomās.

Neraugoties uz to, ka Murmastienes pamatskola ir mazo skolu kategorijā, izvēr-
tējot mācību gada rezultātus, esmu apmierināta ar paveikto. Mūsu skolēnu zināšanu 
un prasmju izvērtējums kārtējo reizi pierāda to, ka arī lauku skolā var iegūt labu un 
kvalitatīvu izglītību, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. 

Lai vasara ir radošais un līksmais laiks, kas ļauj atpūsties, uzkrāt enerģiju, lai rude-
nī ķermenis būtu stiprs, bet prāts – izsalcis pēc kāpšanas zinību kalnā!

Inguna Pelše

Latgalē ceļmalās un cilvēku atstātajās sā-
džās stāv un skumst vientuļi kādreiz iesvētītie 
krucifi ksi, pie kuriem maijā parasti pulcējas vie-
tējie iedzīvotāji, lai godinātu Dieva māmiņu un 
izlūgtos viņas svētību un žēlsirdību.

Tagad tādas lūgšanas notiek reti pie kuriem 
krucifi ksiem. Man maija pēdējā svētdienā bija 
izdevība pabūt Justu sādžā un piedalīties maija 
dziedājumos. Aprunājoties ar sievām, uzzināju, 
ka šis krucifi kss ticis uzstādīts jau pirmajos brī-
vās Latvijas gados. Krucifi ksa mājiņu uzbūvējis 
bijušais Justu ciema iedzīvotājs Andrievs kopā 
ar dēliem Augustu, Dominiku un Pēteri. Kara 
laikā krucifi kss ticis sabombordēts, bet svēt-
bildes sašautas un izvazātas. Pēdējā laikā pie 
restaurācijas darbiem strādājis Andris Klaužs – 
uzliekot jaunu jumtu, izklājot grīdu, kā arī veicis 
telpas iekšējo remontu.

Šāds bijušo Justu sādžas iedzīvotāju ‘sali-
dojums” ar maija dziedājumiem ticis iedibināts 
jau pirms 10 gadiem. Dažus gadus dziedāju-
mos piedalījušies priesteri: Voverovs, Abrickis, 
Naglis, Lapelis.

Šogad uz Vislatvijas Justu sādžas biju-
šo iedzīvotāju saietu kopā bija pulcējušies 13 
cilvēki: Inese un Jānis Repšas no Madonas, 
Andris Klaužs no Saulkrastiem, Vitālijs un Nadja 
Justi no Rēzeknes puses, Monika Strušele no 
Dekšārēm, Anna Saleniece, Ģertrūde Solzem-
niece, Leontīne Strode, Viktorija Strode, Marija 
Opule, visas sievas ir Varakļānu iedzīvotājas. 
Iepriekšējos gadus dziesmas ar savām balsīm 
palīdzējušas kuplināt arī Zinaida Raģele un Le-
onora Stabulniece.

Izskanot dziesmām un lūgšanām, man at-
miņā atausa agrie bērnības gadi, kad arī mūs 
mamma vienmēr ņēma līdzi un radināja pie 
dziedāšanas, jo viņa visu savu mūžu bija apkār-
tnē galvenā psalmu vadītāja un dziedātāja.

Pēc lūgšanām visi sapulcējās Broņislavas 
Klaužas bijušās mājas pagalmā, lai mielotos ar 
dažādām uzkodām un uz ugunskuras ceptām 
desiņām. Zāli pagalmā jau laicīgi bija izpļāvis 
Ēvalds.

Ritinot atmiņu kapolu un atceroties te aiz-
vadītos gadus, ļoti iederējās kopīgi nodziedātā 
dziesma „Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”. Pievakarē 
tālu pāri bijušajām mājvietām un koku galotnēm 
aizskanēja „Pie Dieviņa gari galdi”, kā atvadas 
līdz nākošajai saiešanas reizei pēc gada.

Mans novēlējums, lai arī citur tiktu atjau-
nota mūsu senču tradīcija, jo tuvākajā apkārtnē 
maija dziedāšana notiek tikai Kokaros pie krusta 
un baznīcā.

Pateicos Repšu pārim, kuri mani ielūdza 
piedalīties tik jaukā pasākumā.

Antonija Bernāne

Lai mūs sargā un 
svētību dod Māras 
zemes karaliene!
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Latvju bērni danci veda
27. maijā Cēsīs ieradās 265 deju 

kolektīvi ar vairāk nekā 5000 dejotājiem 
no visas Latvijas, lai uz šo dienu  Cēsis 
padarītu par deju galvaspilsētu. Viņu vidū 
bijām arī mēs – Murmastienes pamatsko-
las 2. – 6. klašu deju kolektīvs, vadītāja 
sk.  Vija Pelse, un Varakļānu vidusskolas 
5. – 6 kl. un 7. – 9. kl. deju kolektīvi, vadī-
tāja sk. Ilona Balode.

Katru gadu festivāls ir ļoti nozīmīgs 
svētku pasākums deju kolektīviem. Patei-
coties šiem svētkiem, bērniem ir iespēja 
arī iepazīt  Latvijas skaistākās  pilsētas. 
Šoreiz  tās bija – Cēsis.  

Lai gan  brīvā laika nebija  īpa-
ši daudz, paspējām apskatīt  pilsētas   
skaisto parku  un iepazīties  ar pilsētas 
simbolu  – melno gulbju pāri, kas  gracio-
zi  sveicināja ikvienu dejotāju.

Pēcpusdienā saposušies, devāmies 
svētku gājienā, nesot rokās krāsainus „li-
dojošos šķīvīšus”. Gājienā dejotāji izpildī-
ja dažādus uzdevumus: gan dejoja polku, 
galopu, palēcienus, gan sita plaukstas, 
leca uz vienas kājas. 

Vakara noslēgumā – svētku liel-
koncerts teiksmām apvītajā Cēsu pils 
estrādē. Mūsu novada dejotāji priecēja 
skatītājus ar 15 minūšu garu deju prog-
rammu. Neskatoties uz agro celšanos, 
garo ceļu, mūsu bērni aizrautīgi izpildīja 
savu priekšnesumu un izpelnījās skatītāju 
smaidus un aplausus.

Paldies skolēniem un viņu deju  sko-
lotājām  par izturību un paveikto darbu!  
Paldies Varakļānu  novada pašvaldībai 
par doto iespēju piedalīties festivālā!

Inguna Pelše
Murmastienes pamatskolas 

direktores v.i.
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Šī baltā, baltā taciņa pirmdienas no-
vakarē aicināja visus Varakļānu Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņus un visas 
māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes uz 
pavasara koncertu „Mana mīļā māmiņa”. 
Prieks, ka kopā ar māmiņām nāca arī tēti. 
Šie māmiņdienas koncerti skolā parasti ir 
visjaukākie un sirsnīgākie. Visiem zināms 
uzskats, ka „mājās” uzstāties ir visgrūtāk. 
Tomēr šajos koncertos bērni spēlē un 
dzied vislabāk, jo zālē klausās mamma 
un tētis. Man bija tā iespēja būt klāt gan 
mēģinājumos, gan koncertatskaņojumā. 
Koncertā bija izteikti labāka atskaņojuma 
kvalitāte, muzikalitāte un atbildības sajūta.

Šoreiz programma tika veidota no 
visu mūzikas nodaļu jaunāko klašu au-
dzēkņu skaņdarbiem. Ar dziesmu „Baltā 
taciņa” koncertu atklāja 1. kora klases 
audzēkne Alita Grandāne. Turpinājumā 
varēja dzirdēt klavierspēles audzēkņu Elī-
nas Ozoliņas, Enijas Skuteles un Leonar-
da Kanča sniegumu, pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu Sigitas Kančas, Elvīras 
Stafeckas, Rodrigo Stroda un Raivja Ikau-
nieka izteiksmīgo spēli, sitaminstrumen-
tu spēles audzēkņu Rinalda Latkovska, 
Emīla Vecozola un Raivo Ščucka ritmis-
kos skaņdarbus, vijoļspēles audzēknes 
Karīnas Vingres, kā arī 5.– 8. klašu vijoļ-
spēles ansambļa dinamisko sniegumu, ar 
akordeona spēli priecēja Madara Sondore 
un Rolands Kokars. Īpaši gribētos izcelt 
vokālā ansambļa, skolotāja Ārija Tumane, 
skaisto un dzidro skanējumu, bērnu dzirk-
stošās acis un prieku par katru dziesmu. 
Koncerta noslēgumā uzstājās skolas lielā-
kais ansamblis – kapella, skolotāja Sandra 
Solozemniece, kurā piedalās gandrīz visu 
nodaļu vidējo un vecāko klašu audzēkņi. 
Izteiksmīgi un liriski izskanēja P. Čaikovska 
„Ziedu valsis”, Haiti ritmos aizveda skaņ-
darbs „Dzeltenais putns”.

Mūzikas un mākslas skolai šis bija 
ļoti ražīgs, dažādu radošu aktivitāšu pie-
sātināts gads. Rudenī tika svinēta skolas 
jubileja, tāpēc gan pedagogi, gan au-
dzēkņi centīgi rosījās, veidojot koncertus, 
izstādes, remontējot un uzlabojot skolas 
telpas. Otrais mācību pusgads aizritēja 
neskaitāmos konkursos un festivālos Rē-
zeknē, Daugavpilī, Inčukalnā u.c. Paldies 
mūsu talantīgajiem, izturīgajiem un jau-
kajiem audzēkņiem, kuri piedalījās šajos 
skolai atbildīgajos konkursos. Koncerta 
noslēgumā skolas direktore Ieva Melne–
Mežajeva pateicās audzēkņu vecākiem 
par izturību un sapratni, visiem konkursu 

Šī baltā, baltā taciņa,
Ko bērnu dienas min,
Ir dzīves dienas saulainās,
Ikviens tās gaišas zin.
 /N. Gintare/

dalībniekiem par ieguldīto darbu un pa-
sniedza tiem pateicības rakstus un piemi-
ņas dāvanas. Atzinības rakstus par skolas 
goda aizstāvēšanu saņēma arī audzēkņi, 
kuri mācību gada laikā piedalījās dažādos 
ārpusskolas pasākumos. Paldies visiem 
pedagogiem par bērnu muzikālo audzi-
nāšanu. 

Vēl nedaudz es vēlētos uzrakstīt kā 
mamma, kuras bērns uzstājās svētku pa-
sākumā. Koncerts manī raisīja sirsnības, 
siltuma un satraukuma emocijas. Paldies 
Agnesei Solozemniecei par programmas 
veidošanu un jauko saturisko noformēju-
mu. Šie teksti tik ļoti saskanēja ar bērnu iz-
pildītajiem skaņdarbiem un noskaņojumu. 
Es minēju satraukumu, jo tas bija milzīgs, 

joņojot līdzi domai: – „Kā nospēlēs tavs 
bērns?!” Klausoties bērna uzstāšanos, lie-
kas, ka nemaz nav laika elpot un sirds tik 
skaļi sitas, ka noteikti to dzird ne tikai bla-
kussēdētājs. Šajā brīdī neeksistē apkārtē-
jā pasaule, tikai tava bērna radītā mūzika. 
Tā kā klausītāju vidū pārsvarā bija vecāki, 
kuru bērni uzstājās koncertā, tad varu ie-
domāties, ka katra priekšnesuma laikā 
kāda sirds sitās straujāk un satrauktāk. Kā 
citēja koncerta vadītājas Elīna Ozoliņa un 
Samanta Stiuriniece: – „Mātes mīlestības 
spēks dara brīnumus, tas iedvesmo un 
priecē”. Tā ir bērnu panākumu atslēga. 

Uz tikšanos nākamajos koncertos!
               Anita Ikauniece,

skolotāja un mamma
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Pavasaris ienes krāsas 
dabā un arī cilvēku sirdīs. Visi 
esam atvērti jaunām idejām, 
darbiem, aktivitātēm un no-
darbēm. 

Murmastienes KC šis 
laiks bijis dažādām aktivitātēm 
pildīts.

Lieldieniņas braukšus 
brauca, asnus veda vezu-
mā... Lai arī daba ar laikaps-
tākļiem mūs īpaši nelutināja, 
tomēr svētki izdevās. Dzie-
dāja mūsu jauniešu vokālais 
ansamblis „Fantāzija” un fol-
kloras kopa (vad. T. Pelša), 
dejoja Barkavas pamatskolas 
2.– 4. klašu deju kolektīvs un 
mūsu vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Brāzma” (vad. S. 
Veipa). Priecāties Lieldienu 
Zaķa sarūpētajās aktivitātēs 
palīdzēja Elza, Zane, Oksana. 
Paldies visiem dalībniekiem 
un apmeklētājiem! 

Sveicam mūsu folkloras 
kopu (vad. T. Pelša) ar veik-
smīgu piedalīšanos folkloras 
kopu skatē Cesvainē, iegūs-
tot 2. pakāpes diplomu! Ņe-
mot vērā, ka kolektīvam ir tikai 
gadiņš, šis ir ļoti labs snie-
gums, ko atzinīgi novērtēja arī 
žūrija. Lai veicas arī turpmāk! 

Čiep, čiep, cālīši, mā-
sas un brālīši... Savukārt 
pašā aprīļa izskaņā KC zāli 
pieskandināja mazie vokā-
listi – cālīši. Dalībniekus ar 
skanīgu dziedāšanu iedro-
šināja Murmastienes Cālis 
2016 – Samanta Tīna Vilkau-
ša, bet konkursā piedalījās 6 
dziedātāji, kas beigās ieguva 
šādus titulus – Leila Sendija 
Pauniņa – Nopietnākā cālīte, 
Amanda Zvaigzne – Cālīte dā-
mīte, Daniels Jezuns – Cālis 
čalis, Matīss Gruduls – Cālis 
džentelmenis, Nikolajs Fer-
čuks – Vice Cālis 2017, Evija 
Tropa – Murmastienes Cālis 
2017! Mazos dziedātājus kon-
kursam sagatavoja skolotāja 
Teresija Pelša, savukārt vēr-
tēja – mūzikas skolotāja, koru vadītāja 
Ārija Tumane un Murmastienes pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Mozga. Paldies 
bērniem, vecākiem, skolotājai, žūrijai un 
visiem atbalstītājiem! 

Savukārt 4. maijā, Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas dienā, kad 

Ak, pavasar, ak, pavasar...
ce, Teresija Ivenkova, Tālivaldis 
Sprūdžs (vad. R. Ivenkova). 
Lugas galvenā doma – lai kādi 
būtu mūsu ceļi, darbi un ikdie-
na – svarīgi ir lepoties ar savu 
pagastu, ar sevi – būt lepniem 
par to, ka mēs esam tādi, kā 
esam! To mēs visiem arī novē-
lam!

Pēc izrādes mazajā tir-
dziņā varēja iegādāties stādi-
ņus, pinumus, izstrādājumus 
no koka, keramiku, saldumus 
u.c. preces. Paldies aktieriem, 
viņu ģimenēm, atsaucīgajiem 
skatītājiem un tirgus apmeklē-
tājiem!

Un tā pamazām pietuvojā-
mies maija vidum, kad svinam 
Māmiņu dienu un Starptau-
tisko ģimenes dienu. Šajos 
svētkos Murmastiene allaž ai-
cina uz aktivitātēm ģimenēm 
un bērniem. Šogad pasāku-
mu sākām jau pusdienlaikā 
un noslēdzām vēlā vakarā. 
Kas notika pa vidu? Lūk, par 
visu pēc kārtas. Vispirms pie 
mums ciemos ieradās ciemiņi 
no Valsts policijas – policijas 
tēli Runcis Rūdis, Bebrs Bru-
no un ceļu policijas darbinieki. 
Kopā ar bērniem un vecākiem 
pārrunāja dažādus ar drošību 
saistītus jautājumus, iesaistījās 
aktivitātēs, iepazīstināja ar ceļu 
policijas auto, kā arī neizpalika 
dāvanas un fotografēšanās. 
Vēlāk jau visi varēja priecāties 
piepūšamajā atrakcijā, pelnīt 
saldumus individuālajās aktivi-
tātēs, kā arī cienāties ar garda-
jām pankūkām. Paldies visiem, 
kas iesaistījās ģimeņus dienas 
pirmās daļas aktivitātēs, perso-
nīgi Leldei Avišānei un Teresijai 
Ivenkovai. 

Kad noslēdzās aktivitātes 
ārā, pulcējāmies KC zālē uz 
lielo ģimeņu dienas koncertu 
„Tā ir jānotiek”, kas kopā pul-
cēja muzikālos Murmastienes 
bērnus un jauniešus. Koncer-
tā skatītājus priecēja solisti un 
muzikālās apvienības. Uz ska-

tuves kāpa dziedātāji – Evija Tropa, Sa-
manta Tīna Vilkauša, Rūta Grudule, Alise 
Golubeva, Heilija Elksnīte, Sofi ja Broka, 
Elizabete Pelse, Indra Pelša, Kaspars Vē-
vers, duets Uvis Andriksons un Ermīns 
Trušelis, trio Kristaps Vēvers, Sintija Vei-
pa, Edgars Kokars, „Mazie meža dīvai-

citviet cilvēki pulcējās uz Baltā galdau-
ta svētkiem, mēs aicinājām iedzotājus 
uz pirmizrādi – K. Jokstes joku lugu 
„Klepernīku pogosta zvaigzne”. Lomās 
iejutās Murmastienes KC dramatiskā ko-
lektīva dalībnieki – Mārtiņš Liemanis, Ieva 
Šuste, Inese Vēvere, Veronika Patmalnie-
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nīši”- Oskars Bērziņš, Rūdolfs Bērziņš, 
Andris Strods, mūsu „Fantāzija” – Renāte 
Pelša, Sabīne Pelša, Anete Trušele, En-
dija Pelša, Dārta Pelse. Dziedātājus, kas 
vēl tepat Murmastienē mācās, šis koncer-
tam sagatavoja Teresija Pelša un Sintija 
Veipa. Savukārt ar instrumentu spēli mūs 
priecēja Samanta Gailuma (skolotājs 
Artūrs Grandāns), „Nepabeigts „Rutku” 
bigbends” – Ignats Gailums, Diāna Pel-
ša, Beāte Gailuma, klāt pieaicinot Dārtu 
Pelsi un Kristapu Vēveru, bet bigbendu 

kopā apvienoja diriģents Jānis Gruduls. 
Paldies pasākuma vadītājiem Sabīnei 
Pelšai un Uvim Andriksonam! Un vislie-
lākais paldies pasākuma iniciatorei, koor-
dinatorei un mūziķu kopsaucējai Teresijai 
Pelšai! Lai piepildās pasākuma vadītāju 
vārdi un šāds salidojums  kļūst par tradī-
ciju Murmastienē! 

Lai skaista, krāsām bagāta vasara!

Rita,
Murmastienes KC vadītāja

Varakļānu novada pašvaldība ir ie-
viesusi projektu „Specializētā transporta 
iegāde Varakļānu novada pašvaldības 
sociālā dienesta vajadzībām”. Projekta  
Nr. 16-05-AL23-A019.2204-000001. Pro-
jekta mērķis ir sociālās aprūpes mājās 
pakalpojuma pieejamības uzlabošana 
un kvalitātes paaugstināšana Varakļānu 
novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros 

Īstenots projekts „Specializētā transporta iegāde Varakļānu 
novada pašvaldības sociālā dienesta vajadzībām”

ir iegādāts mikroautobuss ar aprīkojumu, 
kas atvieglos mobilās aprūpes darbinie-
ku un klientu ikdienu. Projekta kopējās 

izmaksas 43 000 euro, attiecināmās iz-
maksas 35 000 euro, ES fi nansējums 
24 500 euro. 

Policijas 
informācija

03.05. Varakļānos, pa Lubānas 
ielu, pils. D.P. vadīja velosipēdu, bū-
dams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 2,24 promiles 
alkohola.

03.05. Varakļānos, Rīgas ielā 15, 
suns iekodis kājā pils. A.R.

03.05. Murmastienes pag., pa 
ceļu Murmastiene – Silagals, pils. P.V. 
vadīja velosipēdu, būdams alkoholis-
ko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
statētas 0,94 promiles alkohola.

08.05. Varakļānos, pa Kosmo-
nautu ielu, pils. K.D. vadīja transportlī-
dzekli Mercedes Benz, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 3,10 promiles alkohola 
un bez jebkāda veida transportlīdzek-
ļu vadīšanas tiesībām.

10.05 Varakļānos, Jaunatnes ielā 
16-1, sabojātas pils. D.M. dzīvokļa 
durvis. 

15.05 saņemts iesniegums no 
pils. J.C., par to, ka Varakļānos, Pils 
ielā 7D, Swedbankas bankomātā no 
viņa konta noņemta nauda.

18.05. Varakļānu pag., Maurā-
nos, dega kūla.

20.05. Varakļānu pag., Kokari, 
Latgales prospektā 8, konfl ikts starp 
pils. R.P. un J.I.

21.05. Varakļānos, Lubānas ielā 
10, pils. S.K. konfl ikts ar kaimiņiem. 

23.05. Murmastienes pag., pa a/c 
Madona – Varakļāni, pils. V.Š. vadīja 
mopēdu, būdams alkoholisko dzē-
rienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 
1,45 promiles alkohola.

25.05. Murmastienes pag., Inčār-
nieki, pils. K.M. strīds ar civilsievu.

28.05 Varakļānu pag., Stirnienē, 
gar dzelzceļa sliedēm dega kūla.

M. Lindāns
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Stērnīnes draudzes kopusvātki
Teilānu kopūs
17. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
15. jūlijā plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes kopusvātki
Krīvbērzes kopūs 
1. jūlijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs  
8. jūlijā plkst. 11.00
Vacumnīku kopūs  
22. jūlijā plkst.12.00
Trizelnīku kopūs 
22. jūlijā plkst.14.00
Borkovas kopūs 
5. augustā plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
Muižas kopūs  
5. augustā plkst. 15.00

Varakļōnu draudzes kopusvātki   
8. jūlijā Lelūs Strodu kopūs plkst. 14.00 
22. jūlijā Seiļukolna kopūs plkst. 13.00
29. jūlijā Klušu kopūs plkst. 13.00 
Šķēļu kopūs plkst. 15.00
12. augustā Varakļōnu kopūs plkst. 14.00 
19. augustā Ļodānu kopūs plkst. 13.00 
Asnīnes kopūs plkst. 15.00 
26. augustā Syla kopūs plkst. 15.00 

Kopusvātki 2017

Viens no lielākajiem Latvijas 
ceļu būves uzņēmumiem, kurš 
veic ceļu, ielu un laukumu būvi, 
rekonstrukciju remontus. Vairāk 
kā 20 gadus veiksmīgi realizē 
objektus Latvijā un ārvalstīs.
STRABAG SIA aicina darbā:
Ceļu būves palīgstrādniekus uz 
objekta būvdarbu izpildes laiku 
A12 Varakļāni – Viļāni

Darba pienākumi:
iepriekšēja darba 
pieredze līdzīgā amatā;
priekšrocība 
pretendentiem ar 
zināšanām, kas saistītas 
ceļu būves jomā. 

Piedāvājam:
atbildīgu un interesantu 
darbu starptautiskā 
uzņēmumā;
konkurentspējīgu 
atalgojumu un sociālās 
garantijas, veselības 
apdrošināšanu;
vērtīgas izaugsmes un 
profesionālās pilnveides 
iespējas.

Lūdzam sūtīt Jūsu CV  uz 
e-pastu: laima.karatajeva@
strabag.com. 
Vai zvanīt personīgi pa tālr. 
265872119 (Laima)

SIA „Agrikula”
PIEDĀVĀ sezonas DARBU

traktoristiem un kombainieriem

t. 29383256 Nākošais avīzītes numurs 
iznāks augustā. 

SAULAINU VASARU!

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
   (N. Dzirkale)

11.05.2017. – 02.06.2017. 

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:
Varakļāni

Jānis Vaivods – 76
Jevgenijs Zinovjevs – 78

Varakļānu pagasts
Amālija Knikste – 90

Varakļānu novada pašvaldība izsaka 
visdziļāko līdzjūtību aizgājējas 

tuviniekiem 

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļazvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Arnoldu Mālnieku
skaistajā 75. gadu jubilejā 

sveic
„V 55” kolektīvs

2017. gads Nr. 6 (274)

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 640 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999


