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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Policijas informācija

28.06.2018. Nr. 7

05.06. Murmastienē, Muižas ielā 6, savstarpēja strīda laikā pils. L.L. nodarīti miesas bojājumi.
07.06. Varakļānu pag., „Pamati”, nodega
saimniecības ēkas.
08.06. Varakļānos, Kosmonautu ielā 19, sabojāts SIA „Lattelecom” gaisa kabelis.
14.06. Varakļānos, pret ēku Rīgas ielā 9 pils.
A.K. atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko
dzērienu ietekmē.
14.06. Varakļānos, pret māju Pils ielā 16, pils.
E.Z. atradās cilvēka cieņu aizskarošā alkoholisko
dzērienu ietekmē.
16.06. Varakļānos, pa Pils ielu, pils. R.Z. vadīja
a/m Suzuki, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 2.16 promiles alkohola.
16.06. Varakļānos, Pils ielā, pilsētas estrādē,
pasākumā laikā pils. L.M. no somiņas nozagts mobilais telefons, nauda un dokumenti.
20.06. Murmastienes pag., „Kanči”, dega neapdzīvota māja.
20.06. Varakļānu pag. „Upmalas”, veicot rakšanas darbus, atrasts kara laika lādiņš.
21.06. Varakļānos, pa Pils ielu, pils. D.P. vadīja
velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē,
pārbaudē konstatētas 1,96 promiles alkohola.
22.06. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. J.V.
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,84 promiles alkohola.
23.06. Varakļānu pag., „Jaudzimi”, pils. M.Z.
konflikts ar citām personām.
25.06. Varakļānu pag., „Salenieki”, uz lauka
atrasta kara laika granāta.
24.06. Varakļānu pag., „Ceplīši”, pils. L.J. guvusi rokas traumu.
01.07. Varakļānu pag., pie mājām „Kaktiņi”,
atrastas granātas un lādiņi.
03.07. Saņemts iesniegums par pils. S.V. bezvēsts pazušanas faktu.
05.07. Varakļānos, Pils ielā, uzlauztas pilsētas
estrādes telpas.
12.07. Varakļānos, pa 1 Maija laukumu, pils.
A.D. vadīja a/m VW, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,54 promiles alkohola.
12.07. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. G.C.
vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 2,18 promiles alkohola.
14.07. Varakļānu pag., „Aizkalnieši”, atrasts
kara laika lādiņš.
14.07. Varakļānu pag., Stirnienē, Vaivaru ielā
8, verandai izsists stikls.
15.07. Varakļānos, pa Rīgas ielu, stumjot velosipēdu, pils. S.B. guvusi traumas.
21.07. Varakļānos, Rēzeknes ielā 4, vairākas
personas skaļi uzvedās.
24.07. Varakļānos, Rīgas ielā 23, pils. J.D., krītot guvis miesas bojājumus.
25.07. Murmastienes pag., „Strautiņi”, darba
laikā ķermeņa traumas guvusi pils. G.T.
25.07. Varakļānu pag., „Airītes”, neapdzīvotas
mājas bēniņos atrasts vīrieša līķis sadalīšanās stadijā (pakāries).
28.07. Murmastienes pag., „Rūpnieki”, pils.
O.A. noticis konflikts ar dēlu.
28.07. Varakļānos, pa Kosmonautu ielu, pils.
K.V. vadīja a/m VW, būdams alkoholisko dzērienu
ietekmē, pārbaudē konstatētas 2.98 promiles alkohola.

1. Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma „Ceplīši”,
Varakļānu pagasts, atsavināšanas ierosinājumu.
3. Par zemes ierīcības projekta „Kastaņi” un „Āraceriņi” apstiprināšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta „Eglinieki A” un „Eglinieki B” apstiprināšanu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu.
6. Par pagaidu dzīvojamās telpas
piešķiršanu.
7. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
9. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
10. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
11. Biedrības „Varakļōnīts” iesnieguma izskatīšana.
12. Pensionāru biedrības „Pīlādzītis”
iesnieguma izskatīšana.

26.07.2018. Nr. 8
1. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2018. gada budžetu”” apstiprināšana.
2. Par Varakļānu pilsētas svētku
programmu.
3. Par starptautisko glezniecības plenēru „Baltā pilsēta 2018”.
4. Noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības
mājas lapā” apstiprināšana.
5. Par nekustamā īpašuma „Kalveiši”

sadalīšanu.
6. Par zemes nomu.
7. Par nekustamā īpašuma „Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov.,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu.
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
10. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
12. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
13. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
14. Par reģistrēšanu pašvaldības
palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
16. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.
17. Biedrības „Pieaugušo attīstības
projekts” iesnieguma izskatīšana.
18. Par nekustamā īpašuma „Pekstiņi” sadalīšanu.
19. Par nekustamā īpašuma „Ivani”
sadalīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma „Mālaiņi” sadalīšanu.
21. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
22. Sieviešu invalīdu biedrības „Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana.
23. Par finansiālu atbalstu videoklipa veidošanai.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Varakļānu novada pašvaldības 2018. gada budžetu”

Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes I. Skuteles ziņojumu par Varakļānu novada pašvaldības speciālā
(autoceļu fonda) budžeta izpildi 2018. gada 7 mēnešos,
1. Izdarīt izmaiņas ar 25.01.2018. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 3. pielikumā (speciālais budžets –
autoceļu fonds):

Klasifikācijas
kods
18.0.0.0
5000
5200

Nosaukums
IEŅĒMUMI
Valsts budžeta transferti
IZDEVUMI
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

Precizētais
gada plāns
(euro)
2 334 695 2 468 267
2 334 695 2 468 267
2 334 695 2 468 267
2 334 695 2 370 632
2 334 695 2 370 632

Gada plāns Izmaiņas
(euro)
(euro)
133 572
133 572
133 572
35 937
35 937

M. Justs, Domes priekšsēdētājs

M. Lindāns
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Stirnienes Dziedošās dienas
„Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus!” Ps98:1
Nupat tautasnamā izskanējušas „Stirnienes Dziedošās dienas 2018”, kas no
25. jūlija līdz pat 28. jūlija vakaram kopā
pulcinājušas 50 bērnus un jauniešus gan
no Varakļāniem un Varakļānu novada,
gan no citām tālākām un ne tik tālām Latvijas vietām. Šo dienu laikā dalībnieki kopīgi apguva dažādas dziesmas, veidoja
rokdarbus, paši cepa pankūkas un cepumus, devās pārgājienā, klausījās katehēzēs un pavadīja laiku sadraudzībā.
Jau 17 gadus Dziedošo dienu neatņemama sastāvdaļa ir arī kopīga uzstāšanās publikas priekšā. Šogad muzikālajiem jauniešiem bija jāsniedz divi
koncerti. Pirmais koncerts izskanēja par
prieku Varakļānu novada pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem, ar kuriem
pēc koncerta gājām kopīgās rotaļās. Otrais jau tradicionāli priecēja klausītājus
Stirnienes baznīcā. Pēc koncerta sekoja
arī Svētā Mise, ko celebrēja priesteris Rolands Abrickis.
Pateicība Dziedošo dienu dalībniekiem, skolotājām, diriģentiem (īpaša pateicība mazajai diriģentei Līgai), solistiem,

mūziķiem, bērnu un jauniešu vecākiem,
paldies visiem atbalstītājiem un palīgiem,
paldies Varakļānu novada pašvaldībai,
Latkovsku ģimenei ASV, ciemiņiem no
Ferdinandhofas luterāņu draudzes Vācijā, kā arī izcilajām saimniecēm, kas rūpē-

jās par to, lai dalībnieku vēderi vienmēr
būtu pilni!
Amanda Vingre,
„Stirnienes Dziedošo dienu 2018”
virsvadītāja

Folkloras kopas aktualitātes
Varakļānu kultūras nama folkloras
kopa pavisam jaunajā sastāvā sanāca
kopā 2017. gada pavasarī.
Kaut arī kolektīvs darbojas tika pusotru gadu, jau paspējis ar savām dziesmām priecēt gan pašmāju klausītājus,
gan iekarojuši citu novadu klausītāju sirdis, piedaloties dažādos pasākumos.
Folkloras kopas pirmais uzdevums
bija gatavošanās folkloras festivāla „BALTICA” atlases skatei, kas notika Cesvainē.
Kolektīva sniegums skatē bija ļoti labs,
dalībnieki sevi parādīja pozitīvā, atraktīvā
veidā, atzinīgi tika novērtēts un izvēlēts kā
festivāla „BALTICA 2018” dalībnieks.
Pēc skates folkloras kopas dalībnieki priecēja klausītājus daudz un dažādos
sava novada pasākumos – pavasara gadatirgū, Varakļānu novada svētkos, ielīgošanas pasākumā. Kolektīvs tāpat paspēja
paviesoties arī Atašienē Annas dienas
sarīkojumā.
Arī šajā sezonā neizpalika kolektīva
piedalīšanās dažādos pasākumos – sākot jau ar rudens gadatirgu, kolektīvs
piedalījies arī citos pasākumos – Ziemassvētku koncertā, pavasara gadatirgū, novada svētkos un Jāņu ielīgošanas sarīkojuma uzvedumā.
No 16. līdz 24. jūijam Latvijā norisinājās lielākais folkloras festivāls „BALTICA
2018”, šī festivāla īpatnība ir tā, ka katru
gadu festivāls tiek rīkots kādā no trim Bal-

tijas valstīm – šogad festivāls notika Latvijā, festivāla ietvaros – koncerti, radošās
darbnīcas un novadu dienas norisinājās
vairākās lielākajās pilsētās, visos novados un noslēdzās Rīgā.
21. jūnijā arī mūsu folkloras kopa
ar savu programmu priecēja klātesošos,
festivāla „BALTICA 2018” ietvaros rīkotajās novada dienās – ielīgošanas pasākumā Dagdā.
Gribu teikt lielu paldies visiem kolektīva dalībniekiem par skanīgajām balsīm,

radošajām idejām, vienmēr pozitīvo noskaņojumu!
Redzot to, ka tautas tradīciju izzināšanai un kultūras mantojuma saglabāšanai arvien vairāk sāk pievērsties jaunā
paaudze, saprotu, ka darām nozīmīgu
darbu, kas ir būtisks ieguldījums nākamajām paaudzēm, tāpēc mēs turpināsim
strādāt arī nākamajās sezonās, jo bez pagātnes mums nebūs arī nākotnes!
Agnese Solozemniece,
Varakļānu KN folkloras kopas vadītāja
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No svētkiem
uz svētkiem
Šogad visa Latvija ir nepārtrauktā
svētku varā. Šis ir īpašais svētku gads –
Latvijas 100-gade, „Baltica 2018”, Dziesmu un Deju svētki un Varakļāniem 90.
Mēs visu laiku esam ceļā no vieniem
svētkiem – uz nākošajiem.
Vēl nav aizvadīti vieni, bet paralēli jau
notiek darbs un gatavošanās nākošajiem svētkiem.
Arī mūsu novadā visu šo svētku
sagatavošanas darbos un norisēs ir iesaistījušies ļoti daudzi, es pat teiktu, ka
šis gads personīgi „skar” visus novada
iedzīvotājus, pat tos, kuri ikdienā nevelta
laiku kultūras aktivitātēm vai ir ar kultūras
pasākumiem uz „jūs”.
Tāpec gribu teikt lielu paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kur jau līdz
šim ir iesaistījušies svētkos, un aicināt arī
pārējos – nepalikt maliņā, bet turpmāk
aktīvi iesaistīties un līdzdarboties!
Paldies Varakļānu novada pašdarbības kolektīviem, ikvienam to dalībniekam un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, popularizējot savu novadu
nozīmīgajos valsts pasākumos.
Ipaši liels paldies
Varakļānu KN folkloras kopai,
par dalību festivālā – „BALTICA 2018”, un
kolektīva vadītājai Agnesei SOLOZEMNIECEI, kā arī Murmastienes KN folkloras kopai Teresijas Pelšas vadībā;
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Vispārējo Deju svētku kolektīvu dalībniekiem: Varakļānu KN senioru DK „Varavīksne” un vadītājai Marijai MADŽULEI,
vidējās paaudzes DK – Mārītes KANČAS
vadībā, KN sieviešu korim „Dzelvērte”,
kora diriģentei Vivitai SKURULEI un kora
prezidentei Intai CAKULEI;
Varakļānu vsk. DK „Ausmeņa”,
kolektīva vadītājiem Ilonai Balodei un
Guntim Tjarvam, paldies Ainai KAZĀKAI,
kura uzņēmās šefību par šo kolektīvu
visu garo svētku nedēļu Rīgā;
Kolektīvu dalībnieku ģimenēm
– par sapratni, atbalstu, līdzjušanu un
līdzdarbošanos, paldies visiem mājās
palicējiem, arī dalībnieku radiniekiem,
kaimiņiem par blakus saimniecību un
bērnu pieskatīsanu un citiem papildus
darbiem svētku laikā, par lielo atbalstu
„savējiem” (jo mūsu novads var lepoties
ar to, ka pašdarbībā iesaistījušās veselas
dalībnieku ģimenes vairākās paaudzēs,
es pat teiktu – tās jau ir dzimtu tradīcijas
– dziedāt, dejot)
Novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un tehnisko nodrošinājumu, īpašs paldies izpilddirektoram Iva-
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ram IKAUNIEKAM par sagādātajiem un nodrošinātajiem transportiem gan uz kopmēģinājumiem,
gan koncertiem;
Visiem Dziesmu svētku norisēs iesaistītajiem mūsu novada tehniskajiem darbiniekiem –
šoferīšiem Anatolijam Tučam, Pēterim Pauniņam,
Vilnim Dzērvītim; apsargiem – Jāzepam Rimšam
un Pēterim Erelam, medmāsiņai – Anitai Kančai,
te vēl jāpiezīmē, ka svētku dalībnieku ērtībām šoferīšu lomās ik pa laikam iejutās gan pats domes
priekšsēdētājas Māris Justs, gan izpilddirektors
Ivars Ikaunieks.
Paldies SIA „MEIERS”, personīgi Birutai
par skaistajiem un gaumīgajiem pušķiem svētku
gājiena noformējumam un paldies mūsu novada
svētku gājiena koordinatoram Gunāram Puntužam;
Mūsu novada Dziesmu svētku koordinatorei Sintijai VEIPAI, kura, papildus ikdienas
darbiem, vairāk kā pusgada garumā uzņēmās saspringtu, atbildīgu un sarežģītu darbu, lai ikviens
svētku dalībnieks būtu laicīgi nokļuvis mēģinājumos un koncertos, lai visi būtu paēdināti un ērti,
labi justos svētku nedēļā;
Paldies KN darbiniecei Ingai Grudulei un
viņas ģimenei par gardajiem cienastiem, par dalībniekiem laicīgi sagādātajām saimnieciskajām
lietām un dalībnieku mājās sagaidīšanu.
Svētki aizvadīti godam, ar gandarījumu par
paveikto, ar apziņu, ka esam svarīgi, esam novērtēti un tas, ko darām, ir nozīmīgs un vajadzīgs ne
tikai mums pašiem, bet tik ļoti, ļoti daudziem visā
Latvijā, to pierāda lielais svētku apmeklētāju skaits.
Paldies jums!
Bet ar to jau nekas nebeidzas, svētki turpinās.
Jau pēc pāris dienām – Varakļānu pilsētas svētki. Šogad Varakļāniem – 90.
Ņemot vērā, ka 11. augusts ir valstiski noteikta kā Vislatvijas zaļumballes diena, kad aicina visā
Latvijā, katrā novadā vismaz vienā pagastā vai pilsētā, 100 dienas pirms Latvijas 100-gades rīkot zaļumballi, un tā šoreiz sakrīt ar mūsu pilsētas svētku
laiku, tad Varakļānu 90 gades svinības norisināsies tieši 10. augusta vakarā. Tāpēc aicinām
apmeklēt svētku pasākumus, kuri šogad ar pašvaldības atbalstu un finansējumu ir bezmaksas.
Ikviens novada iedzīvotājs aicināts iesaistīties
svētku veidošanā, aktivitātēs un norisēs.
* Ļoti gaidīsim jūsu veidotās kompozīcijas,
tādējādi kopā izdaiļojot un sapošot savu pilsētu
svētkiem (visa informācija un nolikums mūsu mājaslapā) gaidīsim jūs kā dalībniekus dažādu braucamrīku, mocīšu un retro auto braucienā pa pilsētu
svētku vakarā (sīka info pa t. 29483096 – Austris)
* Kopā baudīim koncertus, izdejosimies zaļumballē, kopā radīsim svētkus paši sev un citiem.
Uz tikšanos svētkos!

DAIŅA OZOLIŅA

dzīves un 30 gadu radošās darbības jubileju

gleznu izstāde „MAIZES SMARŽA”
apskatāma Murmastienes bibliotēkā līdz
31.08.2018.

Aktivitātes Varakļānu bibliotēkā
7. līdz 11. augusts

Varakļānu pilsētas svētku nedēļa:
 Atrisini krustvārdu mīklu par Varakļāniem un
saņem īpašu kārumu! (Būs krustvārdu mīkla
gan maziem, gan lieliem gudriniekiem!)
 Izstāde „Dzimis Varakļānos…”

4. līdz 8. septembris

Septembra otrā svētdiena – Tēva diena!
Gan mazie, gan lielie bērni – ņemiet tēti pie
rokas un atnāciet uz bibliotēku! Būs pārsteiguma
dāvaniņas jums abiem!

Varakļānu KN vārdā,
Līga Rubīne
P.S. Laika posmā no 10.08. plkst. 14:00 – 11.08.
plkst. 1:30 būs slēgta Barkavas iela (gar KN) posmā
no Zaļas ielas līdz Rīgas ielai, tāpēc jau laicīgi atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
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Līdz 15.
septembrim

Pieņemam makulatūru!
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Viena diena Piebalgā
Jau par tradīciju ir
kļuvušas
pensionāru
biedrības „Pīlādzītis” organizētās ekskursijas.
Ja citu gadu ilgi domājām un plānojām, uz
kurieni dosimies, tad šis
maršruts bija ieplānots
pagājušajā gadā.
Tātad – Vecpiebalga.
Inešos atrodas vienīgā
porcelāna fabrika Latvijā. Uzzinājām uzņēmuma vēsturi, iemēģinājām
roku porcelāna figūriņu
veidošanā, apskatījām
un varējām iegādāties
daudzpusīgo porcelāna
trauku paraugus.
Gar Ineša ezeru
dodamies uz Kalna Kaibēniem. Brāļu Kaudzīšu
muzejs mūs sagaida, simtgadīgo koku
ieskauts, dārzā Ķenča, Prātnieka un Pietuku Krustiņa figūras – īstais moments
fotosesijai. Atraktīvā gida Aivara Ošiņa
pavadībā dodamies apskatīt māju, kur
Matīss un Reinis sarakstījuši pirmo latviešu romānu „Mērnieku laiki”, mācījuši
skolēnus un plānojuši ceļojumus.
Vecpiebalgas ūdensrozes šajā gadalaikā ir vienos ziedos, to skaistums neaprakstāms 30 dažādos toņos. Redzēt un
apbrīnot vien ir to vērts.
Mēs katrs bērnībā esam lasījuši Kārļa
Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnavas”, bērnībā to uztvērām citādi, tagad par pamatmotīvu pasakai ir kaķīša atbilde ķēniņam:
„Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas prieks!”
Kārļa Skalbes vasaras māja „Saulrieti” ikvienu apmeklētāju iepriecina ar īpatnējo
arhitektūru, senatnīgumu un savdabību.
„Jāņaskola” stāsta par Emīla Dārziņa
mūzikas valdzinājumu un Jāņa Sudrabkalna dzejas smalkajām niansēm. Klausoties „Melanholisko valsi” šeit, ir neaprakstāma sajūta.
Visbeidzot pabijām ekoloģiskajā
saimniecībā „Lielkrūzes”, kur pašiem
sava himna un savs karogs. Skaistais dabas reljefs, daudzie dīķi, savdabīgais ēku
izkārtojums un koptie ziedi savienojumā
ar saimnieku labestību un atraktīvo stāstījumu, kur nu vēl debešķīgā zupa, bija
lielisks ekskursijas noslēgums.
Skaista, labestības piepildīta diena,
brīnišķīgs noskaņojums! Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par doto iespēju
apceļot Latviju, paldies šoferītim Anatolijam par veiksmīgu izvizināšanu par Piebalgas baltajiem ceļiem.
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Pansionāta iemītnieku
sveicieni no Stirnienes
Stirnienes muižas parkā, koku ieskauts, atrodas Varakļānu novada pansionāts „Varavīksne”. Koki sen jau stādīti,
daudz zaļumu, strūklaka vizuļo saulē. Pagalmā viskrāšņākās rozes starp apstādījumiem, nobruģēti ceļi, un līdz pansionātam noliets asfalts. Patīkami pastaigāties
pa muižas vārtiem. Paldies jāsaka pašvaldībai, ko vada Māris Justs.
Blakus atrodas Tautas nams, ko
vada Ieva Zepa. Viņa tik tiešām strādā
īstajā vietā un īstajā laikā. Daudz koncertu notiek un vada dažādus pasākumus.
Mums, iemītniekiem, notiek nodarbības.
Ieva māca mums dziedāt, māca mūs vingrot, lai pirkstiņi neierūsētu, kā arī kopā
ar Saulgriežu darbnīcas bērniem uz vietas pagatavot atslēgu piekariņus, ziedu
kompozīcijas un sacept pīrāgus.
Mums ir divas pavārītes Anna Erdmane un Emīlija Stafecka, kas no sirds
gatavo ēst. Mēs vienmēr saņemam vitamīnus dažādu augļu veidā, pat arbūzus,
bumbierus, ābolus un apelsīnus. Mēs
palīdzam meitenēm saklāt galdus un pēc
tam cenšamies visu novākt, lai kaut drusku palīdzētu.
Mums ir veļas mazgātava, kur savus
pienākumus veic Velta Onufrijeva. Viņa
nekad neskopojas ar labu padomu, izdala veļiņu pa istabām un rūpējas, lai mēs
būtu tīri, balti un vienmēr sakopti.
Lai mēs tādi būtu, tad mums neiztikt
bez karstā ūdens un siltuma. Par to tad
rūpējas Antons Vilkaušs. Viņš piemet tik
pa pagalītei, un mēs esam siltumā pat
dzestrā ziemas aukstumā.
Vēl mums ir bibliotēka, kuru vada
sirsnīgā un saprotošā Olita Sēbriņa. Jaunāko grāmatu mums nekad netrūkst,
vienmēr varam izlasīt katra mēneša jauno
„Varakļōnīts” numuru.

Tos, kuri netiek uz bibliotēku, un tos,
kuri brīvāk staigā, kopā sasauc Ginta
Prusakova – sociālā darbiniece. Meitene
mums lasa priekšā avīzes, žurnālus, lai
mēs zinātu, kas notiek ārzemēs un Latvijā, kā arī tuvākajā apkārtnē. Mēs minam
mīklas un apspriežam daudz dažādu jautājumu. Gintas pienākumos ietilpst pieci
ratiņkrēslos sēdošie, kurus ir jāaprūpē un
speciāli jāstrādā, jo tie ir mūsu visjaunākie cilvēki, kuri grib daudz zināt un uzdod
daudz jautājumu, uz kuriem Ginta labprāt
atbild. Tā arī rodas sirsnīgas sarunas ar
visiem iemītniekiem.
Reizi mēnesī pie mums viesojas Stirnienes draudzes priesteris Viktors Petrovskis, kurš notur svēto Misi. Mēs kopīgi
lūdzamies, padziedam Dieva dziesmas,
pēc tam notiek grēksūdze un Vissvētākā
Sakramenta pieņemšana.
Neviļus atmiņā ataust skaistākais
laiks vasarā – Līgo diena. Mums notika
jautra pasēdēšana ar ugunskura iekuršanu. Ar žāvētām un ceptām desiņām,
ar Jāņu sieru un pīrāgiem. Arvīds Zeps
rībināja bungas, un Julians Armuška spēlēja akordeonu. Viņi dziedāja senās jaunības dienu dziesmas, jo Julians jau no
agras jaunības ir muzicējis „večerinkās”,
tā agrākos laikos sauca saiešanas. Mēs
dziedājām līdzi un pat uzdancojām. Aprūpētāja Bernāne Anita uzlūdza Vintišu
Paulīti ar visiem ratiņiem un dejā izgrozīja
ratiņus pa visu laukumu. Paulīte vēl ilgi
atcerējās, kā dejojusi. Anita, liels paldies
par humoru šajā vakarā!
Lielais paldies un visu atzinība vadītājai Irinai Vecozolai un Gintai Prusakovai par Līgo vakarēšanu, dziesmām un
dejām. Bija tāda sajūta, it kā gadu nav
daudz bijis.
Neviļus nāk atmiņā, kā Irina un Gin-

ta, ģērbtas latviešu tautas tērpos, tik graciozi dejoja. Meitenes pavadīja Nauris
Lazda, arī tautu tērpā, viņš ir pansionāta
saimnieks. Nauris mums izdalīja zīmītes,
un mums vajadzēja vēlēties, lai visas likstas, slimības un nedienas pagaist zilos
dūmos.
Paldies mūsu aprūpētājām par izturību un pacietību, audzinot un stāstot,
ko vajag darīt, un kā tas darāms. Katrs
esam visu mūžu nodzīvojuši pēc sava
prāta, mūsu „Es” ir palicis, bet tagad jāmācās sadzīvot visiem kopā. Valsts un
pašvaldība rūpējas, lai būtu siltums, silts
ēdiens, iemītnieki labi apkopti un kārtīgi
saģērbušies. Jebkurā laikā varam skatīt
televizoru, dzirdēt jaunākās ziņas, filmas
un laika prognozes. Esam pateicīgi Jeļenai Strodei un Anastasijai Rautenbergai,
Genovefai Pelsei un Aijai Irbei, Anitai
Bernānei un Janīnai Latkovskai par Līgo
svētku uzdancošanu un šarma piešķiršanu un katru dienu, kad tiekamies, paldies
Birutai Pekstiņai un Guntai Eidukai. Lai
meitenēm pietiek pacietības, izturības un
mīlestības darīt tik ļoti vajadzīgo darbu!
Gribas pieminēt mūsu ārsta palīdzi
Anitu Kanču, jo kur tad mēs liktos bez
zālītēm un špricītēm. Kā viens iemītnieks
teica, pateicoties medmāsas zālītēm, mēs
braši turamies. Paldies viņai par sniegto
palīdzību mums, vecajiem cilvēkiem!
Nobeigumā vēlamies visu iemītnieku vārdā pateikties Varakļānu novada
pašvaldībai par doto iespēju dzīvot šajā
pansionātā – pilī.
Lai visiem ražens ražas novākšanas
laiks, lai zeltīts rudens dzeltenām kļavu
lapām, lai veselība un dzīvotprieks!
Pansionāta „Varavīksne”
iemītnieki Stirnienē
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Pēc 50 gadiem
Jūnijs ir izlaidumu laiks. Arī mēs, Varakļānu vidusskolas
11.a klases audzēkņi, 1968. gadā beidzām vidusskolu un devāmies lielajā dzīvē. Katrs izvēlējās sev piederīgo profesiju, bet
nu jau visi esam pelnītajā atpūtā. Mūža darbs padarīts, bērni
izauguši, ikdienu priecē mazbērnu pulciņš. Daži no mums uz
visu notiekošo jau raugās no mākoņu maliņas, tāpēc, tiekoties
pēc 50 gadiem salidojumā, devāmies apciemot bijušos klasesbiedrus kapsētā.
Neaprakstāmi saviļņojoša bija tikšanās skolā, it kā tās
paša telpas, tie paši koridoti, pa kuriem mēs kārtīgi staigājām
starpbrīžos, bet tajā pašā laikā viss pavisam svešs.
Varakļānu novada muzeja telpās tajā laikā bija skolas internāts. Tā istabiņas glabā ne vienu vien noslēpumu un padarītās blēņdarības, taču arī šajā reizē ne visi noslēpumi tika

atklāti. Lai gan no sirds smējāmies par tā laika internāta himnu, ierakstiem klases audzināšanas žurnālā, atsaucām atmiņā tā laika notikumus. Bija jauka,
sirsnīga tikšanās. Paldies
un Veriņai
par
Tad vēlRozālijai
visi varējām
uzkāpt...
salidojuma organizēšanu!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Sporta diena Murmastienē
Šogad sporta spēles notika
nedaudz ātrāk kā ierasts, jūlija pēdējā sestdienā. Neierasti arī bija
tas, ka tās notika projekta „Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Varakļānu
novadā”, id.nr. 9.2.4.2/16/I/076,
ietvaros. Pateicoties projektam,
disciplīnu un komandu uzvarētāji tika pie skaistām medaļām,
kausiem un veselīgiem augļiem.
Iespējams, lielā karstuma dēļ
dalībnieku nebija tik daudz kā
vēlētos, tomēr dienas gaitā sportisti saradās un diena izvērtās ļoti
aktīva. Kamēr dienas gaitā futbola un volejbola komandas cīnījās
par kausiem, pārējie sportisku
aktivitāšu piekritēji varēja sevi
pierādīt individuālajās disciplīnās, kas bija
gan sportiskas, gan atjautīgas. Aktivitāte
bija manāma visās disciplīnās. Prieks bija

redzēt, ka piedalās visas vecuma grupas.
Šī diena nebūtu izdevusies tik brīnišķīga, ja nebūtu palīgu un atbalstītāju, tā-

pēc lielu paldies gribas teikt
Varakļānu novada Jauniešu
domes bērniem, kas aktīvi
un entuziasma pilni palīdz
visos pasākumos. Kā arī
vēlamies pateikties mūsu
sponsoriem – SIA „Melita”,
kas atbalstīja dalībniekus ar
atspirdzinošiem dzērieniem,
un SIA „DALEMA”, kas Sporta Spēļu dalībnieku izsalkumu remdēja ar gardu auksto
zupu, kā arī izsalkušākajiem
bija iespēja pie viņiem iegādāties papildus citus gardus
ēdienus. Paldies visiem palīgiem!
Noteikti tiksimies nākamgad, jo interesantas idejas mums jau ir padomā!
Ieva
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„4 x māksla”
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas trīs absolventes: Līga Murinska, Patrīcija Masaļska, Samanta Mediniece no
23. līdz 26. jūlijam ciemojās Engurē, kur
četras dienas notika ELFLA starpteritoriju sadarbības projekta „4 x māksla” pirmā
aktivitāte. Projekta mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu
pedagogu profesionālās kompetences,
skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību,
organizējot izglītojošus pasākumus un
iesaistot vietējo sabiedrību.
Projektā pavisam iesaistītas piecas
Vietējās rīcības grupas – Partnerība laukiem un jūrai, Saldus rajona
attīstības biedrība, Ludzas rajona
partnerība, Madonas novada fonds
(tieši šī fonda teritoriju Engurē pārstāvējām mēs un Lubānas Mākslas
skola), Kandavas partnerība un to
darbības teritorijā esošās mākslas
skolas, kopskaitā 8 skolas. Pavisam
projekta „4 x māksla” laikā tiks organizētas 11 kārtas, kuras norisināsies
no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada
februārim. Projektu paredzēts īstenot 3 gados, kur katra rīcības grupa
sadarbībā ar mākslas skolām piedāvās savas aktivitātes, un šo meistarklašu mērķis ir attīstīt iesaistīto
mākslas skolu sadraudzību, papildināt pedagogu un mākslas
studiju dalībnieku pieredzi, kā arī veicināt bērnu un jauniešu
personības izaugsmi, sekmējot māksliniecisko iemaņu attīstību
– lietderīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku.
Projekta pirmā kārta tika īstenota Engurē, kur Engures Mūzikas un mākslas skolas mākslas pedagogi izstrādāja un piedāvāja sadarbības partnerībai 4 dienu Vasaras plenēru „Izglezno
Enguri!”. Šajā laikā tika apgleznotas 4 autobusu pieturas (Engures, Abragciema, Albatrosa un Ķesterciema), piedalījāmies
mākslas plenērā, gleznojot eļļas tehnikā brīvā dabā pie jūras,
kā arī ar aizrautību veidojām kolāžas
meistarklasē kopā ar mākslinieci Daci
Runču. Priecājāmies par karstās vasaras
sauli gan sauļojoties, gan peldoties jūrā,
sajūsminājāmies par engurnieku viesmīlību un izgaršojām dažādu jūras zivju ēdienus. Paldies, Engure!
Savukārt lielā projekta ietvaros otrā
sadarbības partneru tikšanās notiek Madonā no 8. līdz 12. augustam, kurā no
mūsu skolas piedalīsies trīs vidējo klašu audzēkņi – Sigita Kanča, Rinalds Latkovskis, Ernests Kokars un skolotāja Ilze
Fetjko, kura vadīs darbnīcu: „Kadrs no
pilsētas, Perspektīve”. Bez tam jaunieši piedalīsies arī citās meistardarbnīcās:
„Māla sajūtu drabnīcā”, „Gleznošana ar
dabas materiāliem”, „Asamblāža” (reciklētā māksla), tēlniecības objekti. Lai jauks
un radošs laiks Madonā!
Ieva Melne-Mežajeva
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„Dziesmas Latgalei”
2. augustā pie Varakļānu muižas pils
notika liela rosība. Pils kolonnu priekšā ar
bērziem un ziediem tika pušķota uzstādītā skatuve. Muzeja darbinieki ar vairākiem
brīvprātīgajiem palīgiem kārtoja krēslu
rindas skatītājiem. Ieradās skaņu operators un uzstādīja skaņu aparatūru. Tad pilī
sāka ierasties Latvijas vokālās mākslas
vasaras laboratorijas „Izdziedi vasaru!”
dalībnieki, lai pianista Franča Gaiļus pavadībā skanīgajā pils zālē ietrenētu savas
balsis. Ierodoties muzikālā teātra aktierim,
režisoram un vokālajam pedagogam Edgaram Kramiņam, varēja sākties ģenerālmēģinājums. Vasaras laboratorijas dalībnieki kopā ar saviem vecākiem
bija ieradušies no visiem Latvijas reģioniem: Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales.
Starp mēģinājumu un koncertu
dalībnieku vecākiem tika piedāvāta ekskursija pa Varakļānu
muižas pili. Lēnām sēdvietas pils
laukumā piepildījās ar koncerta
klausītājiem – aptuveni 130. Koncerts „Dziesmas Latgalei” sākās
ar Raimonda Paula un Leona Brieža „Cielaviņu”, kuru izpildīja visi
dalībnieki kopā ar Edgara Kramiņa solo izpildījumu. Parka sirmajos
kokos atskanēja tautā jau piemirstas latgaliešu tautas dziesmas (a
capella) izpildījumā „Gaismeņa
ausa” un „Kas balseņu palaida”,
kā arī citas „Aiz azara bolti bārzi”,
„Pi Dīveņa gari goldi”, „Muni bolti
buoleleni”, „Dzīdūt dzymu, dzīdūt
augu”, „Pyut, pyut viejeņ”, „Dzīd
voi raudi, tautu meita”, „Auga,
auga rūžeņa”. Noslēgumā klausītāji tika uzaicināti uz kopdziesmu
„Zīdi, zīdi rudzu vuorpa”. Klausītāju sejās bija redzams smaids un apmierinātība. Noslēgumā liels pārsteigums
koncerta apmeklētājiem bija salūts, kuru
par godu savas meitas 16. gadu jubilejai
bija sarūpējuši koncerta dalībnieces Alises Bērziņas vecāki.
Liels paldies Edgaram Kramiņa kungam, pianistam Francim Gaiļus un visiem
vokālās mākslas laboratorijas „Izdziedi
vasaru!” dalībniekiem par sniegto baudījumu latgaliešu tautas dziesmu izpildījumā. Muzejs saka lielu paldies Varakļānu novada domes un Kultūras nama
vadībai, koncerta apskaņotājiem Aldim
Grandānam un Ivaram Šminiņam, kā arī
visiem pārējiem palīgiem par ieguldīto
darbu koncerta sagatavošanā. Paldies
visiem apmeklētājiem, kuri atnāca uz šo
skaisto koncertu.
Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja
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Koncerts
„Mirdzi, Stirniene, Latvijas zvaigznājā!”

2018. gada 31. augustā 19:00 Stirnienes Romas katoļu baznīcā notiks
koncerts „Mirdzi, Stirniene, Latvijas
zvaigznājā!” par godu Latvijas valsts
simtgadei un bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gadu jubilejai, kas ir VKKF mērķprogrammas „Latvijai – 100” finansēts
projekts. Tas ir veidots no patriotiska un
garīga rakstura dziesmām, ko atskaņos
Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā.
Koncerts ir mūsu simtgades dāvana
Latvijai, pašiem sev un godināmajam
bīskapam Boļeslavam Sloskānam, kura
beatifikācija šobrīd norisinās Vatikānā –
viņš bija padomju terora moceklis, tad
iemainīts pret padomju spiegiem un
kalpojis Latvijā. Savas dzīves tālākajā
ritumā Vakareiropā bijis atzīts garīdznieks, kurš palīdzējis saglabāt latvietību un iegūt izglītību daudziem trimdas
tautiešiem. Arī ar viņa vārdu Rietumeiropas kristiešu vidū asociējas Latvija.
Bīskaps B.Sloskāns ir nozīmīga lappuse
Latvijas likteņgrāmatā – tautā ļoti mīlēts
Dieva kalps pirmās brīvvalsts laikā, vēlāk – trimdas tautiešu garīgās dzīves kopējs, vēstnesis un nemitīgs atgādinātājs

augstākajai Rietumu sabiedrībai un baznīcas aprindām par Latvijas un Baltijas
okupāciju.
Stirniene atrodas Latgales un Vidzemes krustcelēs, klusi rosīga ikdienā,
taču svētkos ar vērienu aicina un vieno
dažādas paaudzes, dažādas konfesijas,
Latvijas novadu iedzīvotājus, visu laiku
trimdiniekus un bīskapa B.Sloskāna jubilejas reizē – arī ārvalstu viesus. Mēs
lepojamies, ka esam maza, bet spoža
zvaigzne, piederīga trim lielajām un tik
daudzām mazajām, vēl nenodzisušajām
Mātes Latvijas rokās.
Koncerta mērķis ir piesaistīt iespējami plašu auditoriju vidē, kur cilvēkiem ir
maz iespēju baudīt profesionālās mūzikas koncertus un mākslinieciski augstvērtīgu muzikālo sniegumu. Ērģelniece
Ieva Zepa atklāj: „Mēs vēlamies iepazīstināt un popularizēt latviešu oriģinālmūziku, likt izskanēt Stirnienes vārdam
valsts un Eiropas mērogā un prezentēt
mūsu pārliecību, ka Latvijas lauki arī ir
piemēroti izcilai kultūras dzīvei. Uzskatu,
ka tieši laukos cilvēki vēl spilgtāk spēj
izjust muzikālo pārdzīvojumu, jo nav tik
pārsātināti ar informāciju, stresu un ne-

pieciešamību nepārtraukti tiekties pēc
kaut kā. Laukos cilvēki spēj apstāties un
izbaudīt mirkli. Šajā gadījumā – mirkli lieliskas mākslas.”
Organizatori atzīst: „Mēs lepojamies,
ka esam palikuši uzticīgi Dievam un Tēvijai, savai zemei, tautai, valodai, darbam un kultūrai. Un tādēļ aicinām visus
gaismā, ko pār Latvijas zemi izlej mūsu
talanti un gaišākie prāti, kā arī bīskapa
Boļeslava Sloskāna dzīve un darbi.”
Latvijas valsts simtgades svinības ir
iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt mūsu zemes lielo dzimšanas
dienu, izstāstīt Latvijas vēstures stāstu
un veidot nākotnes Latviju. Ikvienam
Latvijas iedzīvotājam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī unikālā notikuma līdzveidotāju.

kvarteta koncerts (par atbalstu paldies
Dainai Pelšai) un komponista Jāņa Lūsēna dāvana Varakļānu novadam un
Stirnienei Latvijas Simtgadē. Tautasnamā vasarīgi iedvesmojamies apvienības
„4 X 4 puses” izstādē „Uzglezno mirkli,
smaržu, sajūtu” – mākslinieces Zane
Beģe-Begge (Mētriena/ Stirniene), Ērika

Dogana (Cesvaine), Līga Dzene (Vestiena), Olita Šlesere (Madona). Augusta
beigās gaidām izcilās tekstilmākslinieces Mārītes Leimanes izstādi. Un tad jau
uz tikšanos Sloskāna dienās no 31. augusta līdz 2. septembrim.

Papildus info: koncerts notiks, pateicoties VKKF mērķprogrammas „Latvijai 100” finansētajam projektam „Koncerts
„Mirdzi, Stirniene, Latvijas zvaigznājā!””,
projekta Nr. 2018-1-STP-M05043. Projektu īsteno Stirnienes tautas nams sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību un
Stirnienes draudzi.

Vasara Stirnienē
Vasara Stirnienē skanējusi ar vairākiem pasākumiem, kad priecājamies –
debesis ir daudz tuvāk nekā šķiet – Latgales Ērģeļu festivāla ieskaņas koncerts
ar D.B. Pergolēzi „Stabat Mater”, bērnu
un jauniešu muzikālās studijas „Stirnienes Dziedošās dienas 2018” koncerti
un izstāde, Stirnienes Rīgas Saksofonu

Ieva Zepa
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Jauniešu iedvesmas pēcpusdiena Stirnienē
1. septembrī
„Nebaidieties no svētuma! (..) Tēmējiet
augstāk!” /pāvests Francisks/
Pēc vasaras brīvlaika aicinām jauniešus uz iedvesmas pēcpusdienu Stirnienē,
draudzes nama dārzā. Skaistā un radošā
gaisotnē dalīsimies pieredzē un diskutēsim par augstākajām vērtībām, par mūsu
un citu dzīves piemēra ietekmi uz apkārtējiem, par Boļeslava Sloskāna devumu un
aicinājumu sabiedrībai. Pasākums pulcinās jauniešus no visas Latvijas, sabiedrībā
zināmus līderus, kā arī vietējos un Latvijas
mūziķus!
Šogad, Latvijas simtās jubilejas
gadā, kā arī pāvesta Franciska vizītes noskaņās, atzīmējam 125 gadus kopš Stirnienē dzimis pasaulē apbrīnotais un godātais bīskaps Boļeslavs Sloskāns. Mēs
esam lepni par viņa devumu Latvijai un
pasaulei. B. Sloskāns bija atzīts līderis ne
vien garīgajās aprindās, bet arī politiskajā
arēnā, novērtēts tautā un augstākajā sabiedrībā. Viņš veicināja jauniešu izglītības
procesus un ar savu piemēru pulcēja lielu
atbalstītāju loku. Viņa nopelni ir novērtēti
un ceram, ka jau pavisam drīz viņš tiks iecelts svēto kārtā. Liels cilvēks ar augstiem
principiem, vienlaikus vienkāršs un visiem
tuvs. Viņš bija līderis un paraugs. Liekas,
tik dabiski. Tomēr, vai tas ir tik vienkārši,
kā izskatās no malas? Gan B. Sloskāna
dzīves laikā, gan šodien cilvēku ieskauj ik-

dienas realitāte, grūtības, kas bieži nomāc
morālās un garīgās vērtības, kuras aizstāvam. Tik daudz kas ietekmē mūsu dzīvi,
uzskatus un darbus. Arī šodien sabiedrībā
ir līderi, bet vai viņi īsteno vērtības, kuras
uzskatām par pašsaprotamām? Un kā ir
ar mums pašiem? Vai īstenojam vērtības
par kurām runājam un klusībā aizstāvam?
Vai mūsdienās vispār ir iespējams būt saskaņā ar sevi un augstākajām vērtībām?
Programma:
Plkst. 15.00 Slavēšana
Plkst. 15.30 lekcija, diskusijas
Priesteris Pēteris Skudra „Īsi par Boļeslavu Sloskānu”.
Jauniešu pieredzes un iedvesmas
stāsti „Vai šodien būt Sloskānam ir
iespējams?”:
Ilze Grēvele, mūziķe;
Aldis Pastars, RPP dienesta izmeklēšanas un iekšējās kontroles galvenais inspektors;
Iveta Sondore, mamma un uzņēmēja;
Rinalds Zeps, futbola kluba „Jūrmalas
Spartaks” menedžeris;
Lelde Svilāne, modele Vacatio Model
Management;
Ēriks Melnis, uzņēmējs, BALTSCAND
OY Somijā;
Žanis Jesko, bitenieks.
vēstījums par Katoļu jauniešu dienām Panamā.

Plkst. 16.30
Interaktīvs iedvesmas seminārs – Kā
kļūt veiksmīgam jaunietim, vada Rīgas Biznesa Skolas asoc. prof. Klaudio Rivjera.
Klaudio Rivjera – līderības, vadības,
personīgās un karjeras izaugsmes pasniedzējs. Biznesa vidē zināms kā līderības,
vadības un personālvadības konsultants
un apmācību vadītājs un sociālo uzņēmumu dibinātājs. K. Rivjera konsultējis
uzņēmumus no dažādām jomām – IT, nevalstiskās organizācijas, personālvadības
uzņēmumus. Klaudio vada apmācības
angļu, spāņu un latviešu valodās, tajās ir
sastapies ar vairāk nekā 30 nacionalitāšu
cilvēkiem 15 valstīs.
Plkst. 17.30
Pikniks kopā ar Latvijas un vietējiem
mūziķiem.
Reģistrējies: https://ej.uz/btwb
Pasākuma laikā iespēja individuāli tikties ar priesteriem, mazākajiem bērniem
radošās darbnīcas.
Baznīcā paralēli notiks individuālas
lūgšanas par jauniešiem, Stirnienes draudzi un Varakļānu novadu.
Vairāk informācijas:
Ieva Zepa
organistin@inbox.lv; t. 29678002
www.stirnienesbaznica.lv

STĒRNĪNES DRAUDZES VOSORA
Pateiceiba vysim lobas grybas
cylvākim, kuri ar sovim zīdōjumim ir atbalstejuši Stērnīnes bazneicu! Lai Dīvs
aizmoksoj!
12. augustā 13.00 sv. Mise
19. augustā 13.00 sv. Mise
26. augustā 13.00 sv. Mise
27. augustā 10.00 sv. Mise pansionātā
31. augusts – 2. septembris – gūdynojamō veiskupa Boļeslava Sloskāna
125. jubileja – Sloskāna dīnas Stērnīnē
Piektdien, 31. augustā
Valsts akadēmiskā kora „Latvija”
koncerts „Mirdzi, Stirniene, Latvijas
zvaigznājā” plkst. 19 Stirnienes baznīcā.
Autobuss 18.30 no Varakļāniem –
mazais Top veikals, dome, Ļovāni.
Sestdien, 1. septembrī
Plkst. 10.00 Stirnienes tautas namā
saruna „Vai viegli būt Sloskānam 21.
gadsimtā?” – par to, kāpēc visās jomās
svarīgi runāt par vērtībām un svētumu
mūsdienās. Bīskapa B. Sloskāna piemērs – cik viegli vai grūti realizēt svētumu 21. gs. ikdienā.

ris), Skaidrīte Lasmane (emerit. profesore), Māris Justs (Varakļānu novada
pašvaldības priekšsēdētājs) u.c.
Sarunu vada: Andris Kravalis (priesteris), Anita Saleniece (Varakļānu vidusskolas direktora vietniece).
Plkst. 15.00 jauniešu pēcpusdiena
Stirnienes draudzes nama dārzā:
slavēšana baznīcā;
lekcija par B. Sloskānu, jauniešu
iedvesmas stāsti, pieredze un diskusijas;
interaktīvs seminārs „Kā kļūt veiksmīgam jaunietim?”, vada Klaudio
Rivjera Rīgas Biznesa skolas asoc.
profesors;
pikniks kopā ar Latvijas un vietējiem mūziķiem.
Plkst. 20.00 vesperes – koncerts

Sarunā piedalās:
Andrejs Mūrnieks (LU profesors),
Ieva Broka (advokāte), Janīna Kursīte
(LU profesore), Andris Priede (prieste-

Svētdien, 2. septembrī
Plkst. 11.30 bazūņu kora koncerts,
plkst. 12.00 sv. Mise godināmā bīskapa B. Sloskāna 125. jubilejā
Sekojit informācijai www.stirnienesbaznica.lv un Facebook
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Mēs dziedājām un dejojām no sirds
Grandiozi un skaisti aizvadīti XXVI
Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki, kuros piedalījās arī 4 Varakļānu
novada kolektīvi. Gribētos teikt, ka šie
bija arī ģimeņu svētki, jo uz Rīgu devās
mammas, tēti, dēli un meitas, māsas un
brāļi. Sieviešu korī „Dzelvērte” dzied māsas Aina Mozule un Ilga Juška, jauniešu
deju kolektīvā „Ausmeņa” dejo viņu dēli
– Rinalds un Kristers, Lilijai un Guntaram
Latkovskiem pievienojušies dēli Ernests
un Arvis, Dacei un Uldim Briškām šie ir
jau piektie deju svētki, Mārīte un Guntars
Kanči dejo jau no 1998. gada, Mārītei šie
ir īpaši, jo pirmo reizi piedalās kā kolektīva vadītāja, viņiem pievienojies dēls Mairis, vidējās paaudzes deju kolektīvā dejo
Guntara brālis Mārtiņš un viņa sieva Ilze.
Un vēl un vēl...
Kamēr katrā ģimenē skanēs latvju
dziesmas un ritēs deju solis, turēsim godā
savas tradīcijas, Latvija būs stipra!
Mans šī gada Dziesmu svētku redzējums: Četri – rosīgu mēģinājumu, koncertu un dažādu notikumu gadi Varakļānu
sieviešu kora „Dzelvērte” dzīvē paskrējuši
vēja spārniem. Kopā ar kori „Dzelvērte”
šo laiku esmu arī es – diriģente Vivita Skurule. Kora dalībnieces ar savu neatlaidību,
uzcītību mēģinājumos šī gada koru skatē
pierādīja, ka ir otrs labākais sieviešu koris
Rēzeknes koru apriņķī un tādējādi ieguva
iespēju piedalīties XXVI Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.
Šie svētki pārsteidza ar precīzu projektētās koncertu koncepcijas izpildi, ar
Mežaparka estrādes jauno skatītāju zonas izveidi, ar pārdomāto un dziedātājiem
ļoti saudzīgo mēģinājumu grafiku. Bet
visu pēc kārtas.
Daudz tika diskutēts par to, vai svētku gājienam jānotiek svētku sākumā! Tā
nebija bijis nekad... argumenti par to, ka
tas ir nesaimnieciski, ka koriem jābrauc
uz Rīgu, lai tikai piedalītos gājienā un
tad jābrauc atpakaļ uz mājām, par to,
ka dalībnieki varētu ignorēt šādu ieceri,
likās saprotami, bet!!! Gājiens izdevās
vienkārši grandiozs! Neraugoties uz visai
vēso un lietaino laiku, uz kavēšanos, kas
raksturīga lieliem masu pasākumiem. Nevienos no dziesmu svētkiem, kuros esmu
piedalījusies un manā dzīvē šie bija desmitie, neko līdzīgu nebiju piedzīvojusi. Tās
izjūtas, ko deva šī Dziesmu svētku dalībnieku gājiena baudīšana, tam sekojošais
koncerts, kurā uzstājās Latvijas populārākie komponisti un izpildītājmākslinieki,
nevar izteikt ar vārdiem. Vienreizēji! Pacilājoši! Grandiozi! Visi gājiena dalībnieki
vienuviet! Vienoti dziesmā un mīlestībā!
Un no ceturtdienas – prieka, emociju

pilnas mēģinājumu dienas. Jau ģenerālmēģinājuma laikā dziedātājas nevarēja
vienaldzīgi dziedāt! Asaras pašas ritēja
no acīm! Ne jau sāpju vai rūgtuma asaras tās bija – aizkustinājums, lepnums,
piederības un neaizvietojamības sajūta...

Svētku noslēguma koncertā suminājām
dziesmu autorus, svētku goda virsdiriģentus, diriģentus, baudījām gaismu
šovu. Pēc koncerta notika sadziedāšanās
nakts! Pārsteidzošas sajūtas pārņēma
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

šajā neaprakstami jaukajā pasākumā. Visi
nogurušie kļuva sprigani, dejotāji un klausītāji kopā ar koristiem vienojās sev mīļu
dziesmu dziedāšanā! Fenomenāli! Svētki
pagājuši, mēs esam guvušas enerģijas
lādiņu, kas palīdzēs dziedāt un nepagurt
līdz nākošajiem XXVII Vispārējiem latviešu
Dziesmu svētkiem.
Vivita Skurule
JDK „Zalktis” dejotāja R. Berga:
„Dejosim tā, lai tautastērps pēc mums
skumst,
Acu mirdzums izgaismo laukumu pēc
tam, kad
Pēdējais prožektors satumst.
Kāds patriotisms iestājas, pirmos soļus
uz laukuma sperot,
Sirds sāk straujāk pukstēt, savas partneres roku tverot,
Kad skatītāju rindās nerimst aplausi,
Skriesim un dejosim uz bisi,
Vēlreiz dejota deja ir kaut kas vairāk kā
PALDIES, ļauj prieka asarām ritēt,
Nesaki sev – saņemies, valdies!
Ļauj tām savu vaļu!
Jo Tu dzīvo savu dzīvi uz skatuves skaļi!”
Svētku gājiens un emocionāli sirsnīgais atklāšanas koncerts bija kā pozitīvs
enerģijas lādiņš gaidāmajai svētku nedēļai.
Prieks, ka atjaunotais stadions un
piebūvētās tribīnes varēja uzņemt vairāk
skatītāju. Līdz ar to arī dejotāji varēja pilnvērtīgāk izbaudīt deju svētkus.
Kopā pavadot šos svētkus, mēs ļoti
novērtējām viens otru. Sadzīviskās lietas
svētku laikā ne vienmēr ir vieglas, jo katram savas vajadzības, rakstura īpatnības,
intereses, taču mīlestība pret deju ir tā,
kas vieno. Dejojot nav priekšnieku, nav
padoto, ir draugi un domubiedri.
Mārīte Kanča
Spilgtākie un patīkamākie iespaidi:
Gājiens – Dziesmu svētku nedēļas
sākumā – visi smaidoši, saposušies Latvijas novadu tautu tērpos, izgulējušies 
...tikai nedaudz nosaluši.
Labā organizācija Svētku dalībnieku
uzmundrināšanai ielu malās, fotografēšanās Svētku vārtos un Latvijas labāko
mākslinieku koncerts – ballīte dalībniekiem Svētku kvartālā.
Izremontētais Daugavas stadions un
sapostā Mežaparka estrāde.
Manuprāt, veidojot nedēļas programmu, šogad bija padomāts par svētku dalībniekiem, bija daudz brīvā laika,
plaša koncertu un izstāžu programma, kā
arī brīvbiļetes muzeju apmeklēšanai un
tradicionālā noslēguma ballīte Daugavas
stadionā.
Svētki bija lieliski!
Aina Kazāka
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Patīkami, ka šajos svētkos bija padomāts par dalībniekiem. Atšķirībā no iepriekšējā gada, šos svētkus varēja baudīt
arī paši dalībnieki, apmeklējot gan koncertus, gan izstādes.
Man personīgi patika, ka gājiens bija
svētku noslēgumā kā kulminācija visam.
Tomēr no dalībnieku skatījuma, labāk, ka
tas bija sākumā, jo visi vēl žirgti, enerģijas pilni. Un koncerts gājiena noslēgumā
– KOLOSĀLS. Tas tiešām bija ļoti labi izdomāts.
Atjaunotais Daugavas stadions – jā,
plašāks, labāks, vizuāli pievilcīgāks. Iespēja vērot koncertu lielākam
skaitam skatītāju un iespēja
svētkos dejot lielākam skaitam dejotāju.
Marija Madžule – Varakļānu KN SDK „Varavīksne”
vadītāja
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SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Jūnijā
Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcā
noslēgta 1 laulība.
Stirnienes svētā Laura Romas katoļu
baznīcā noslēgtas 2 laulības.

Jūlijā
Stirnienes svētā Laura Romas katoļu
baznīcā noslēgta 1 laulība.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts
viens dzimšanas reģistrs.

Pieminam mūžībā
aizgājušos:

Saule jau nenodzisa.
Paliks arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
Mūsu klusa līdzjūtība
MARIJAI KOLNEJAI, vīru smiltājā
pavadot.
Bijušie darba kolēģi
Vēl daudz bij ņemams, dodams,
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
(Rainis)
Visdziļākie līdzjūtības apliecinājumi
AISMAI ZVAIGZNEI-TAVAREI un
piederīgajiem, brāli mūžībā pavadot.
Biedrības „Dzērvenīte” meitenes

Zemu noliecam mēs savas galvas
Ne dziļā izmisumā, bet klusā
pateicībā
Par to, ka mūsu vidū ilgi
Tik liels un skaidrs cilvēks mitis,
No savas pilnās sirds mūs apbalvojis
Un gaiši aizgājis uz mūža dusu.
Mūsu klusa līdzjūtība
Antoņinas Staudžas tuviniekiem.
Jaunzemi

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš pārstāj tikai līdzās būt...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ZINAIDAI LAPKOVSKAI,
brāli mūžībā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi, Hofmaņi
Tavu dvēseli eņģeļi uz spārniem tur,
Ar mīļiem vārdiem lielo sāpi vieglāku
bur,
Lai tavi mīļie var tālāk doties...
Sāpju brīdī esam kopā ar
AINU JAUNZEMI, meitu Ilonu pāragri
zaudējot.
Varakļānu KN kolektīvs

Anna Puncule
Vladislavs Kolnejs
Anita Upeniece
Veronika Dūda-Čača
Andrejs Cakuls
Antoņina Staudža
Mēs klusēt
paliekam...
Vējš šalko un mierina
mūs,
Bet Tava vieta, kas
bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
s.
Visdziļākā līdzjūtība
a
muzeja padomes loceklei
AINAI JAUNZEMEI un viņas
piederīgajiem, meitu mūžības klēpī
guldot.
Varakļānu Novada muzeja kolektīvs

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

...Trīs saujas vasaras,
Tēvzemes vasaras
Dodiet man līdzi, kas šī saule noriet...
AINA, esam kopā ar Jums lielajās
bēdās – meitu Ilonu mūžībā pavadot.
Biedrības „PAP” kolektīvs
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Nolīst asara, sažņaudzas sirds,
Pārāk ātri pienācis nesauktais
ardievu laiks...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
ILONAS TUVINIEKIEM.
Varakļānu vidusskolas bijušie
klasesbiedri

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
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Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 580 eks.

