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1. Par Varakļānu kultūras nama kā 
centrālās kultūras iestādes novadā noteik-
šanu:

1.1. Noteikt Varakļānu kultūras namu 
kā centrālo kultūras iestādi Varakļānu no-
vadā;

1.2. Apstiprināt Varakļānu kultūras 
nama nolikumu.

2. Par grozījumiem Izglītības, kultūras 
un sporta nodaļas amatu un mēnešalgu 
sarakstā.

3. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
las uzņēmums” SIA realizējamā projekta 
„Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības 
II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma 
saskaņošanu:

3.1. Saskaņot Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA un SIA „Eko-
Projekti” tehniski ekonomiskā pamatoju-
ma aktualizāciju „Varakļānu ūdenssaim-
niecības attīstības II kārta”.

3.2. Saskaņot investīciju projekta fi -
nanšu plānu šādā apmērā:

- kopējais fi nansējums – 
EUR 1 331 000,00;
t.sk. 
- attiecināmās izmaksas – 
EUR 987 090,69, no kurām:
- privātās attiecināmās izmaksas – 
EUR 148 063,60;
- KF līdzfi nansējums – 
EUR 839 027,09;
- neattiecināmās izmaksas – 
EUR 343 909,31.
3.3. Saskaņot šādus investīciju pro-

jekta pasākumus (komponentes):
jaunu ūdensvadu izbūvi aptuveni • 
5,44 km garumā;
ūdensvadu rekonstrukciju aptuveni • 
2,01 km garumā;
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju • 
aptuveni 1,41 km garumā;
jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi ap-• 
tuveni 3,11 km garumā;
jaunu kanalizācijas spiedvadu izbū-• 
vi aptuveni 0,24 km garumā;
2 gab. jaunu kanalizācijas sūkņu • 
staciju izbūvi.

4. Par grozījumiem Varakļānu novada 
domes 26.02.2015. lēmumā Nr. 3.3 „Par 
projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības 
II kārta”  iesnieguma apstiprināšanu un 
fi nansējuma nodrošināšanu”.

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Kosmonautu ielā 15, Varakļāni, ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mu izmaksām:

5.1. Akceptēt Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums” SIA īstenotā daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu 

ielā 15, Varakļāni, energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumu projekta kopē-
jās izmaksas EUR 370 174,08 apmērā,

t.sk. EUR 13 040,91 sastāda siltum-
trases renovācijas izmaksas;

EUR 368 834,36 dzīvojamās mājas 
siltināšanas izmaksas (EUR 357 133,19 
– ēkas energoefektivitātes pasākumu iz-
maksas + EUR 11 701,17 kredīta nofor-
mēšanas, galvojuma u.c. ar projekta ievie-
šanu saistītās izmaksas);

EUR 174 612,88 no dzīvojamās mā-
jas siltināšanas izmaksām tiek segtas no 
ES struktūrfondu līdzekļiem.

6. Par piedalīšanos nekustamā īpa-
šuma – dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, 
Varakļāni, izsolē.

7. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” pamatkapitāla palielināšanu:

7.1. Piešķirt naudas līdzekļus EUR 
30 000 (trīsdesmit tūkstoši) apmērā 
rentgendiagnostikas iekārtas iegādei, 
veicot SIA „Varakļānu veselības aprūpes 
centrs” pamatkapitāla palielināšanu.

7.2. Apstiprināt SIA „Varakļānu veselī-
bas aprūpes centrs” jaunu pamatkapitālu 
EUR 366 644 (trīs simti sešdesmit seši tūk-
stoši seši simti četrdesmit četri) apmērā.

8. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” valdes locekles Dinas Inķēnas 
iecelšanu amatā uz nākamo pilnvaru ter-
miņu.

9. Par Varakļānu novada pašvaldībai 
piekritīgajām zemēm.

10. Par nekustamā īpašuma „Ķirši” 
sadalīšanu.

11. Par sliktā tehniskā stāvoklī esošu 
(remontējamu) dzīvokļu īres tiesību izsoli.

11.1. Nodot publiskai izsolei pašvaldī-
bai piederošo sliktā tehniskā stāvoklī eso-
šo (remontējamo) dzīvokļu īres tiesības:

11.1.1. Miera ielā 12–2, Varakļāni;
11.1.2. Miera ielā 12–5, Varakļāni;
11.1.3. Miera ielā 14–14, Varakļāni.
11.2. Apstiprināt dzīvokļu īres tiesību 

izsoles noteikumus.
11.3. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 

50,00 (piecdesmit).
11.4. Īres tiesību izsoles organizēša-

nai izveidot darba grupu šādā sastāvā:
grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – • 
pašvaldības izpilddirektors;
grupas locekļi: Ilmārs Basankovičs • 
– Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA valdes loceklis;
Aija Garanča – Varakļānu „Dzīvokļu • 
komunālais uzņēmums” SIA namu 
pārzine; 
Jānis Broks – pašvaldības Nekus-• 
tamā īpašuma nodaļas zemes spe-
ciālists;
Karīna Keiša – pašvaldības sekre-• 
tāre.

11.5. Dzīvokļa īres tiesību izsoles re-
zultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Varakļānu 
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – 
pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda 
remontam un uzturēšanai.

Par zemes nomu
13. Par adreses noteikšanu
14. Par Varakļānu novada muzeja 

bezmaksas piedāvājumu XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem

14.1. Atļaut laika periodā no 2015. 
gada 5. līdz 12. jūlijam XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem piedāvāt bez maksas apmeklēt 
Varakļānu novada muzeju un izmantot 
izglītojošo programmu „Pa grāfa Borha 
piedzīvojumu takām Varakļānos”.

15. Par atteikumu D.S. studējošo kre-
dīta galvojuma saņemšanai.

16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
17. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā.
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Andrim Klušam.
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Jānim Greislim.
20. Par naudas balvu piešķiršanu no-

zīmīgā dzīves jubilejā.
21. Par izbraukuma tirdzniecības at-

ļaujas izsniegšanu IK „KRISTAL PLUS”.
22. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-

šanu.
23. Par Varakļānu novada pašvaldī-

bas 2014. gada fi nanšu pārskata apstip-
rināšanu.

23.1. Apstiprināt Varakļānu novada 
pašvaldības 2014. gada bilances kop-
summu EUR 9735562 apmērā: 

23.2. Apstiprināt Varakļānu novada 
pašvaldības 2014. gada budžeta izpildi – 
EUR 137 678 apmērā (ar „–” zīmi).

24. Par valsts budžeta fi nansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp nova-
da izglītības iestādēm.

INFORMĀCIJA
Vārds tiek dots Varakļānu „Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA (DzKU) val-
des loceklim Ilmāram Basankovičam ziņo-
juma par 2014. gada darbības rezultātiem 
sniegšanai.  

 DzKU 2014. gadu ir noslēdzis ar EUR 
80 151 zaudējumiem.

 Vārds tiek dots SIA „Varakļānu ve-
selības aprūpes centrs” (VVAC) valdes 
loceklei Dinai Inķēnai ziņojuma par 2014.
gada darbības rezultātiem sniegšanai.

 VVAC 2014. gadu ir noslēdzis ar EUR 
19 709 zaudējumiem.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Policijas informācija

Aicinājums un lūgums
Aicinām ikvienu velosporta cienītāju piedalīties „Varakļānu novada velobraucienā”! 

Lūdzam būt aktīviem, piedalīties!
Lūgums velotrases posmā esošo māju iedzīvotājiem – sacensību dienā lūdzam 

pašiem uzmanīties, lai netraucētu sacensību dalībniekus, nelaist trases tuvumā bērnus, 
sargāt četrkājainos draugus, uzņemties atbildību par saviem mājdzīvniekiem. Lūdzam 
ar sapratni izturēties, rēķinoties ar zināmām neērtībām.

Sacensību organizatori

Sāp sirds
Sāp sirds par 3 nolauztajām liepiņām 

Pils ielā. Nu jau tās krietni paaugušās un 
veido jauku aleju, taču kādai nelietīgai ro-
kai niezēja pirksti, un atkal raud koki... Arī 
kokam sāp!

Gan pilsētiņas iedzīvotāji, gan viesi 
priecājas par to, ka ik gadu mūsu apkār-
tne kļūst sakoptāka, skaistāka, pašvaldī-
bas darbinieki daudz darījuši pilsētas lab-
iekārtošanā un tēla veidošanā. Arī mūsu 
ielas un māju apkārtnes priecē daudzās 
košumkrūmu un puķu dobes. Domāju, 
ikviens saprot, ka visiem jāpiedalās sa-
vas mājas, savas pilsētas sakopšanā un 
sargāšanā. 

Taču ne vienmēr tā notiek. Pilsētas 
parkā salauzti soliņi, izdemolētas tuale-
tes. Vai tiešām mēs gribam dzīvot nesa-
kārtotā vidē? Kādam atkal tas viss būs jā-
salabo, jātērē ievērojami naudas līdzekļi. 
Kauns un negods vandāļiem! 

Pilsētas iedzīvotāji! Esiet modri! Ne-
ļaujiet nevienam nodarīt pāri mūsu maza-
jai pilsētiņai! 

A. Jaunzeme, teksts un foto

01.04. Varakļānos, uz Kosmonautu 
ielas, pils R.P. guvis rokas traumu.

04.04. Varakļānu pag., no SIA „Rai-
bais asaris” zivju tirgošanas tvertnes no-
zagtas zivis.

05.04. Murmastienes pag., „Rutki-1”, 
konfl ikta laikā pils. R.I. guvis deguna trau-
mu.

06.04. Varakļānos, pa Lubānas ielu, 
pils. M.E. vadīja velosipēdu, būdams al-
koholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 1,46 promiles alkohola. 

06.04. Varakļānos, pa Zemgales ielu, 
pils. G.B. vadīja velosipēdu, būdams al-

koholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē 
konstatētas 2,06 promiles alkohola.

07.04. Varakļānos, pa Pils ielu, pils. 
I.K. vadīja velosipēdu, būdams alkoholis-
ko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatē-
tas 1.29 promiles alkohola.

08.04. Varakļānu pag., pa ceļu „Ko-
karu kurši”, pils. P.Z. vadīja velosipēdu, 
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 0,89 promiles al-
kohola.

15.04. Varakļānu pag., „Tīraines”, at-
rasts pakāries pils. E.Š.

16.04. Varakļānos, Pils ielā 7D, veika-

lā „Elvi”, pils. A.V. nozaga uzkodas.
16.04. Varakļānos, Kosmonautu ielā 

13A, no veikala „Mini top” telpām pils. I.T. 
nozaga 0.5 l tilpuma degvīna pudeli.

18.04. Varakļānos, Rīgas ielā 67, pils. 
L.B. konfl ikts ar kaimiņu.

21.04. Saņemts iesniegums par pat-
vaļīgi nocirstām 5 eglēm Varakļānu pag. 
saimniecībā „Leimaņi”. 

25.04. Varakļānos, Rīgas ielā 43, pils. 
S.P. konfl ikts ar pils. N.B.

28.04. Murmastienes pag., „Gatvēs”, 
no zibens spēriena aizdedzies šķūnis. 

M. Lindāns

Nolauztā liepiņa.



„VARAKĻÕNĪTS” 2015. gada maijs4

15
Aleksejs Groznovs
Lauris Putniņš

18
Madara Mičule
Roberts Seržans
Santis Stoļerovs
Lienīte Strode

20
Alise Budule
Āris Trops
Sabīna Zepa

25
Artūrs Erels
Līga Ikauniece

30
Intars Balodis
Ieva Garkalne
Mārtiņš Karasevs
Līga Klauža
Raivis Letinskis
Igors Prusakovs
Mārtiņš Stafeckis
Inga Strode

35
Andrejs Kapkovs
Marita Strode-Medniece
Aleksandrs Vlasovs
Skaidrīte Žeikare

Mīlestību sirdī glabā,
Ticību kā sauli nes,
Lai tā nebūtu kā akmens,
Ko var dzelmē viegli mest.
  /M. Jansone/

40
Jānis Bukšs
Ieva Melne-Mežajeva
Egils Pelšs
Aldis Strods

45
Daina Dervenika
Andris Guzikovskis

50
Valda Eiduka

55
Vitālijs Eiduks
Maija Mālniece
Rita Pelša
Andris Seleckis
Sergejs Smirnovs
Ilmārs Strods

Sirsnīgi sveicam 
maija jubilārus 

novadā!

s Eiduks
Mālniece
elša

Seleckis
s Smirnovs
Strods

60
Marta Nagle
Olga Reisa
Anfi sa Smirnova
Valentīna Stalidzāne

65
Anna Golubcova
Valentīna Stepiņa

70
Staņislavs Bondars
Alīde Krūmiņa
Kārlis Mesters
Lidija Pavlova
Marija Stocika

75
Anna Mālniece
Maija Sprūdža
Paulīna Vulāne
Arvīds Zeps

80
Pēteris Bernāns
Aloida Donga
Anna Gailuma
Leontīna Paura

85
Konstancija Erele

90
Broņislava Vaška
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Ir noslēgusies apkures  sezona. Publicējam siltuma patēriņa izmaksas dzīvo-
jamām mājām. 

Dzīvojamās mājas
oktobris 
izmaksa 

€/m2

novembris 
izmaksa 

€/m2

decem-
bris 

izmaksa 
€/m2

janvāris 
izmaksa 

€/m2

februāris 
izmaksa 

€/m2

marts 
izmaksa 

€/m2

aprīlis 
izmaksa 

€/m2

JAUNATNES IELAS 2a katlu mājas klienti
Brīvības iela 1 0,68 1,08 1,35 1,16 0,99 0,90 0,54
Kosmonautu 13 0,37 0,84 0,94 1,01 0,81 0,64 0,43
Kosmonautu iela 15 0,42 0,91 0,97 1,08 0,90 0,69 0,46
Kosmonautu iela 20 0,72 1,36 1,47 1,61 1,35 1,14 0,77
Kosmonautu iela 22 0,52 1 1,14 1,12 0,98 0,90 0,60
Pils iela 18 0,68 1,22 1,43 1,54 1,30 1,09 0,73
Pils iela 20 0,73 1,39 1,59 1,67 1,35 1,21 0,78
Rēzeknes iela 4 0,58 1,28 1,40 1,54 1,37 1,17 0,77
PILS IELAS 25 katlu mājas klienti
Pils iela 28a 0,45 0,96 1,18 1,33 1,13 0,86 0,63
Pils iela30 0,74 1,47 1,78 2,01 1,68 1,54 1,02
Pils iela 32 0,55 1,1 1,21 1,32 1,06 0,86 0,54
RĪGAS IELAS 21 katlu mājas klienti
Rīgas iela 19 0,69 1,1 1,18 1,15 1,11 1,16 0,54
Rīgas iela 21 0,69 1,1 1,18 1,15 1,11 1,16 0,54
Rīgas iela 23 0,69 1,1 1,18 1,15 1,11 1,16 0,54

Pavasaris 
Alternatīvās aprūpes 
centrā

Pavasaris Varakļānu Alternatīvās aprūpes 
centrā tika ieskandināts ar dzejas pēcpusdienu 
veltītu Aspazijai un Rainim. Paldies skolotājai Ai-
jai Caunei par pasākuma scenāriju un aktīvu pie-
dalīšanos pasākuma organizēšanā. Varakļānu 
vidusskolas bērniem par skaisto dzejas lasījumu, 
Līvai un Armīnam par skanīgajām dziesmām. Pa-
sākuma noslēgumā visi klātesošie tika cienāti ar 
aromātisku piparmētru tēju un pašceptām kanē-
ļmaizītēm. Ja mēs ļaujam spīdēt mūsu iekšējai 
gaismai, mēs neapzināti mudinām arī citus cilvē-
kus darīt to pašu. 

Aprīļa sākumā pie mums viesojās Biruta 
Brice. Biruta bija sagatavojusi izsmeļošu infor-
māciju par jaunumiem sēklu piedāvājumā, par 
dažādu sēklu diedzēšanu, to lietošanu uzturā un 
labo ietekmi uz veselību. Lielu interesi izraisīja 
bioloģiskās metodes kaitēkļu apkarošanā, klāt-
esošie dalījās savā pieredzē, tā atklājot efektīvā-
ko paņēmienu. Paldies Birutai par atsaucību un 
ceram arī uz turpmāku sadarbību.

Aprīli noslēdzām ar Anekdošu pēcpusdienu. 
Pasākums neguva lielu atsaucību, bet jāuzteic 
tie daži seniori, kas atnāca. Katrs bija sagatavo-
jis pāris anekdotes un humora pilnus nostāstus 
iz dzīves. Pēcpusdiena izvērtās par jauku kopā 
būšanu pie tējas krūzes un dažādu interesantu 
atgadījumu atsaukšanu atmiņā. Dažreiz pietiek 
ar vienu vārdu, teikumu, notikumu, lai mainītu 
pasauli! Vārdiem līdzi var nodot lielu spēku. Dā-
vāsim šo pozitīvo enerģiju viens otram.

Aizrautība ir lielākā pasaules vērtība. Tā spēj 
paveikt daudz vairāk kā nauda, vara un ietekme. 
Liels prieks par galda spēļu pēcpusdienu atbals-
tītājiem. Katru trešdienu Sociālā dienesta telpās 
norisinās novusa, dambretes un šaha spēle. 
Aktīvākie Varakļānu galda spēļu lietpratēji mūsu 
noteikto apmeklētāju rindās ir Jānis Strods, Ze-
nons Zeimuls, Ēvalds Strods, Jānis Indāns un arī 
viena daiļā dzimuma pārstāve Anna Stivreniece.  
Šie cilvēki arī aktīvās dārzu sezonas laikā atrod 
laiku sabiedriskām aktivitātēm.

Maija mēnesī turpinās jau iesāktā galda spē-
ļu pēcpusdienu tradīcija.

Gaidām arī citus aktīvus spēlētājus. Par no-
rises laikiem, sekojiet līdzi afi šām uz informācijas 
dēļiem. 

Pavasara sezonas noslēgumā 28. maijā, Va-
rakļānu pilsētas estrādē notiks pasākums pen-
sionāriem un invalīdiem - pārgājiens ar nelielu 
instruktāžu pareizai nūjošanas tehnikas apgu-
vei( nūjas nav obligātas). Pēc pārgājiena kājas 
atpūtināsim kopīgā piknikā. Visi laipni aicināti. 
Sekojiet līdzi informācijai afi šās.

Bieži, kad no runām ir jāpāriet pie darbības, 
mēs meklējam ieganstus, lai nedarītu. Meklē at-
bildes, lai kāds būtu jautājums. Bezgalīgi – „roc” 
dziļāk un dziļāk! Pasaule ir ārkārtīgi neparasta un 
aizraujoša, bet par to ir jāinteresējas.

Varakļānu novada Sociālais dienests

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA informē

Ziema bija salīdzinoši silta, tāpēc izmaksas uz vienu kvadrātmetru ir zemākas 
kā citus gadus. 

Lielu nesapratni iedzīvotājos rada ūdens zudumu pārrēķins. Te ir jāsaprot, ka 
ūdens zudumi var būt arī no tā, ka visi iedzīvotāji nav noziņojuši savus rādītājus. 
Aprīlī tāda rekordiste bija Kosmonautu 13 māja , kurā tikai puse iedzīvotāju bija 
iesnieguši savus ūdens skaitītāja rādījumus. Ar š.g. februāri esam sākuši ūdens 
patēriņu aprēķināt atbilstoši likumdošanai.

2008. gada 9. decembra  Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, 
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka:

„Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzī-
vokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un 
remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzī-
vokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skai-
tam.

Ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa 
starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpaš-
niekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

- kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mē-
nešus pēc kārtas;

- kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
- kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo 

ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veik-
šanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa 
īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

- . kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konsta-
tēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir 
bojāts vai tie nav verifi cēti triju mēnešu laikā pēc verifi cēšanas termiņa beigām.”

Ja ūdens patēriņa uzskaitījums nav iesniegts 1 – 3 mēnešus, tad ūdens patē-
riņš tiks aprēķināts kā vidējais par pēdējiem 3 mēnešiem.

 Lūdzu, esiet apzinīgi un laicīgi iesniedziet savu ūdens skaitītāju rādījumus!

Ilmārs Basankovičs,
 Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA valdes loceklis
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Muzeju dienas. Kas „lācītim” vēderā?
Varakļānu pilsētas austrumos, lielu 

parka koku ieskautā teritorijā, blakus šo-
sejai jau vairākus gadsimtus ir izvietoju-
sies un neskaitāmām teikām apvīta dzīvo 
Varakļānu muižas pils. Varakļānu muižas 
pils ir viena no pirmajām klasicisma stila 
celtnēm Latvijā, ko Varakļānu muižas īpaš-
niekam, grāfam Mihaelam fon der Borham 
projektējis un cēlis itāļu arhitekts Vinčenco 
Macotti laikā no 1783. līdz 1789.gadam. 
Pils pamati celti no lieliem laukakmeņiem, 
sienas no ķieģeļiem. Pils pamatos atrodas 
pagraba telpas mūrētas no ķieģeļiem, ap-
mestas ar velvju veida pārsegumu. Pils ir 
iegarenas taisnstūra formas, 100 metrus 
gara un sastāv no trīs fasādēm ar vienstā-
vu, divstāvu un trīsstāvu jomu, ko kādreiz 
vainagojis tornis. Kurā laika posmā tornis 
gājis bojā, nav zināms. Dienvidu fasādes 
pusē ir trīs dekoratīvas ieejas, bet zieme-
ļu pusē – četru kolonu portiks ar izeju uz 
dārzu. Ēkas D fasādi rotā metālā veidoti 
vārdi, kas ir bijusi grāfu Borhu devīze jau 
18. gadsimtā – „Virtute duce – Deo faven-
te – Comite fortuna” (Tikuma vadīti, Dieva 
labvēlībā, Laimei līdznākot). Savukārt uz Z 
fasādes rakstīts „Inhuatum 1783 – 1789 Fi-
nitum” (iesākta 1783 – 1789 pabeigta). 

Šī ēka gadsimtu gaitā ir piedzīvojusi 
neskaitāmas pārmaiņas, bet tā joprojām 
turas savā sīkstumā un varenībā. Šobrīd 
tā kalpo novada muzeja darbiniekiem un 
viesiem kā interesanta, aizraujoša, roman-
tiska darba un atpūtas vieta. Muzeja ko-
lektīvā strādā 6 pastāvīgi darbinieki, kuri 
katru dienu rūpējas par šīs vēsturiskās 
ēkas saglabāšanu un popularizēšanu pā-
rējai sabiedrībai. Dažreiz tautā mēdz jau-
tāt: „Ko tad tā īsti dara šie darbinieki pilī?” 
Lai sabiedrībai būtu tuvāks priekšstats par 
to, ko dara šie darbinieki, īsumā izklāstīšu 
katra no mums strādājošā pienākumus. 
Tātad, kas „lācītim” vēderā?

Muzeju vada vadītāja Terese Korsa-
ka, muzejā strādā no 2000. gada uz pilnu 
darba slodzi un ir pakļauta Varakļānu no-

vada pašvaldībai. Muzeja vadītāja: 1) no-
saka muzeja darbības stratēģiju, saskaņo 

to ar pašvaldību un atbild par muzeja dar-
bību kopumā; 2) nosaka kārtību, kādā no-
tiek muzeja krājuma uzskaite, saglabāša-
na, papildināšana un izmantošana saska-
ņā ar NNMK; 3) atbild par muzeja krājumu 
un par NNMK noteikto apstākļu nodroši-
nāšanu tā veidošanai, uzskaitei, papildi-
nāšanai, saglabāšanai un izmantošanai, 
kā arī darbinieku profesionālās izglītības 
pilnveidošanu; 4) darbojas Krājuma ko-
misijā, vada muzeja padomi; 5) sagatavo 
muzeja budžeta projektu nākamajam bu-
džeta gadam un nodrošina muzejam pie-
šķirto līdzekļu sadales lietderību, sastāda 
štatu sarakstu un saskaņo ar pašvaldību, 
pieņem darbā un atbrīvo no darba muzeja 
darbiniekus, nosaka viņu darba pienāku-
mus un atalgojumu apstiprinātā algas fon-
da ietvaros, saskaņā ar LR Darba likumu; 
6) izstrādā un apstiprina muzeja iekšējās 
kārtības noteikumus un instrukcijas; 
7) pārstāv muzeja intereses valsts un paš-
valdību institūcijās, sabiedriskās organizā-
cijās; 8) vienojas par līgumu noslēgšanu 
ar juridiskām un fi ziskām personām; 9) at-
bild par muzeja fi nanšu līdzekļu racionālu 
izmantošanu un mantas saglabāšanu.

Muzeja krājuma glabātāja Ilze Ma-
rinska muzejā strādā no 2003. gada uz 

pilnu darba slodzi un ir muzeja vadītājas 
pakļautībā. Viņas pienākumos ietilpst: 1) 
veikt zinātniski pētniecisko darbu muzeja 
krājumā, vācot, novērtējot un saglabājot 
vēsturiski svarīgus muzejiskus priekšme-
tus, liecības, dokumentus, fotogrāfi jas, 
fi lmas, skaņu ierakstus u.c.; 2) organizēt 
un vadīt savāktā materiāla pieejamību 
sabiedrībai; 3) veikt muzeja krājuma do-
kumentu sistematizāciju un aprakstīšanu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem un pie-
ņemtiem standartiem; 4) veikt muzeja 
krājuma dokumentu izvērtēšanu, oriģinā-
lu atlasi, sakārtošanu un izslēgšanu no 
krājuma; 5) izsniegt krājuma priekšmetus 
izmantošanai izstādēm, ekspozīcijām un 
zinātniski pētnieciskajam darbam; 6) rū-
pēties par muzeja priekšmetu restaurā-
ciju un saglabāšanu; 7) vienu reizi gadā 
veikt muzeja krājuma priekšmetu esības 
pārbaudi; 8) rūpēties par tīrību un kārtī-
bu krājuma telpās un savā darba vietā; 9) 
vadīt ekskursijas krājuma telpās un mu-
zejā, lasīt lekcijas, strādāt pie zinātniskā 

darba tēmām; 10) vadīt muzeja krājuma 
komisijas darbu; 11) papildināt zināšanas 
muzeja krājuma darbā, konsultēties ar 
pētniekiem, restauratoriem un citu muzeju 
speciālistiem.

Līga Osipova muzejā strādā no 2010.

gada uz pilnu darba slodzi un ir muzeja 
vadītājas pakļautībā. Sākumā viņa veica 
tūrisma konsultanta pienākumus, bet no 
2013. gada veic dokumentu sistēmu vadī-
tājas pienākumus, kuros ietilpst: 1) regu-
lāri veikt pastāvīgi glabājamo un uz laiku 
glabājamo muzeja krājuma dokumentu 
sakārtošanu un digitalizāciju; 2) veikt mu-
zeja krājuma priekšmetu datu ievadīšanu 
elektroniskajā Nacionālā kopkataloga sis-
tēmā; 3) vadīt un organizēt muzeja krāju-
ma dokumentu izmantošanas procesus; 
4) veikt krājuma priekšmetu dokumentu 
sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcinā-
šanai un dokumentu ar muzejisku vērtību 
nodošanu muzeja krājumā glabāšanai; 
5) veikt muzeja krājuma priekšmetu sis-
tematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši 
normatīviem aktiem un pieņemtiem stan-
dartiem; 6) pētīt oriģinālus, izmantot un 
sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir 
kultūras un mākslas vērtība; 7) nodrošināt 
dokumentu preventīvo aizsardzību un mu-
zeja krājuma papildināšanu; 8) piedalīties 
elektroniskās informācijas sistēmas datu 
izvērtēšanā, krājuma priekšmetu glabāša-
nas veidu un vērtību noteikšanā; 9) sniegt 
ziņas par muzeja krājuma dokumentu sa-
glabāšanu muzeja vadītājai; 10) piedalīties 
muzeja krājuma inventarizācijās.

Modra Vilkauša muzejā strādā par 
izglītojoša darba un darba ar apmeklētā-
jiem vadītāju no 2014. gada uz 0,8 darba 
slodzi un savus darba pienākumus veic 
muzeja vadītājas pakļautībā. Viņas pienā-
kumos ietilpst: 1) veikt viesu uzņemšanu 
un apkalpošanu muzejā, vadīt ekskursijas 
latviešu u.c. valodās, veikt izglītojošo dar-
bu ar apmeklētājiem, informēt visus inte-
resentus par tūrisma iespējām Varakļānu 
novadā, Latgales un Vidzemes reģionā; 
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2) izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās 
programmas un citus izglītojošos pasāku-
mus muzejā; 3) tūrisma sezonas sākumā 
apsekot visus novada tūrisma objektus 
un nepieciešamības gadījumā organizēt 
to savešanu kārtībā; 4) apkopot muzeja 
tūrisma piedāvājumu un tūrisma iespējas 
novadā, veidot informatīvos materiālus 
vairākās valodās un piedāvāt tos apmek-
lētājiem u.c. interesentiem; 5) uzskaitīt 
muzeja apmeklētājus un TIC informācijas 
pieprasījumu, apkopot novada tūrisma 
statistikas datus, veikt apmeklētāju aptau-
jas; 6) sadarboties ar citu novadu muze-
jiem un tūrisma informācijas centriem par 
izglītojošo darbību un pakalpojumu snieg-
šanu apmeklētājiem, veidot saikni ar sa-
biedrību; 7) kontaktēties ar apmeklētājiem 
atbilstoši ētikai un viesmīlības normām, in-
formēt klientus par norēķināšanās kārtību 
un iespējām.

Santa Jokuma strādā par remont-
strādnieci ar 0,7 darba slodzi un ir muzeja 
vadītājas pakļautībā. Santas pienākumos 
ir: 1) veikt dažādus remontdarbus: iekš-
telpās – koka, betona u.c. virsmu laboša-
na, apmešana, špaktelēšana, krāsošana, 
tapešu līmēšana, grīdas, logu un durvju 

Turpinājums 8. lpp.

labošana, ēkas ārējās fasādes laboša-
na, jumta bojājumu novēršana. Podestu 
un sastatņu izgatavošana, krāsošana; 2) 
atsevišķos gadījumos piegādāt un saga-

tavot darbam nepieciešamos remontma-
teriālus un instrumentus. Pagājušā gada 
nogalē Santa piedalījās seminārā par vēs-
turisko ēku atjaunošanu ar elpojošo kaļķa 
javu un grunts pielietošanu. Šobrīd muze-
jā tiek remontēta lielā svinību zāle, kur tiek 
pielietoti šie dabīgie materiāli. Izrādās, ka  
iepriekš gadu no gada aizklātie robi ar ce-
menta javu laika gaitā efektīvi ir uzsūkuši 
ēkas sienās mitrumu, kā rezultātā ir noti-
kusi lēna, bet pamatīga sienu izdrupšana. 
Santa ar dažiem palīgiem ir attīrījusi zāles 
sienas no šī cementa kaitniecības, noka-
sījusi arī ar eļļas krāsu savulaik uzklātās 
sienas, ir atbrīvojusi tās brīvai elpošanai 
un žūšanai. Faktiski to, ko dara Santa vie-
na pati, citās muižās to dara brigāde re-
montstrādnieku.

Anna Ivanova strādā uz pilnu dar-
ba slodzi par muzeja apkopēju no 2013. 
gada muzeja vadītājas pakļautībā. Viņas 
darba pienākumos ietilpst: 1) atslēgt 
muzeju un pārējās tā iekštelpas; 2)veikt 
muzeja iekšējo telpu sauso un mitro uz-

kopšanu; 2) veikt dažādu insektu iznīci-
nāšanu; 3) mazgāt un uzturēt tīrus logus, 
ziemas sezonai sākoties tos aizlīmēt; 
4) pārstādīt un apkopt esošos telpaugus 
un stādīt puķes, ravēt puķudobes, grābt 
lapas, slaucīt celiņus, ziemā noslaucīt 
sniegu; 5) vajadzības gadījumā uzkopt 
ēkas pārējās neapdzīvotās telpas. Annas 
darba apjoms iekštelpās ir 890 m2.  Lai 
sagrābtu lapas, lielās apkārtnes teritorija 
netiek mērīta.

Kā septītais darbinieks mūsu kolektī-
vā 2014. gada rudenī ienāca Jānis Justs. 
Viņš iestājās darbā un strādāja muzeja 
vadītājas pakļautībā par apkures sezonas 
kurinātāju. Visā muzeja teritorijā bija jāap-
kurina vismaz 17 – 20 krāsnis. Muzejā šis 
darbs nebūt nav apskaužams, jo vispirms 
jau jāsaved malka, jāiznēsā pa stāviem, 
no katras krāsns jāizgrābj un jāiznes pel-
ni, kā arī jāiekur un laicīgi jāaizšauj ciet 
krāsns šīberis. Jānis pacietīgi darbu vei-
ca jau no agra rīta, lai uz plkst.9:00 telpas 
jau būtu siltas. Jānis ir ne tikai labs kuri-
nātājs, bet arī saprotošs padomdevējs kā 
remontstrādnieks – celtnieks, kas ir node-
rīgi mūsu senajai ēkai. 

Regulāri saimnieciskajos darbos mu-
zejam palīdz pagaidu sabiedriskajos dar-
bos nodarbinātie pilsoņi.  

Bez saviem tiešajiem pienākumiem 
muzeja darbinieces kopīgi veido dažādas 
izstādes un tematiskus pasākumus,  rīko 
muzejā sanitārās dienas, ravē puķes un 
grābj lapas. Un tā visiem ir darba pilnas 
rokas dienu no dienas, lai mūsu apmek-
lētāji būtu apmierināti gan ar vēsturisko, 
gan māksliniecisko, gan vienkārši skaisto 
un patieso. Muzejs katru dienu gaida sa-
vus apmeklētājus. Laipni lūdzam! 

T. Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja 

Mums tas izdevās!
Ja kādam pateiktu, ka Lielās talkas 

dienā ir jāsakopj ceļmalas 33,5km garu-
mā kādā lauku nostūrī – reāli neviens tam 
negribētu noticēt, bet mums: Skapstotu, 
Silaunieku, Ikaunieku, Strodu, Sārnu, 
Lielo Strodu, Piļpuku, Meža Strodu, Ar-
klinieku, Zepu, Seimušku, Vecumnieku, 
Pušču, Darvinieku, Tiltagala u.c. ciemu 
iedzīvotājiem tas izdevās!!! Visa ceļa ga-
rumu, kas iet no Varakļāniem caur Mežas-
trodiem līdz Tiltagalam un tam pieguļošie 
mazākās nozīmes ceļmalas tika atbrīvotas 
no dabai nedraudzīgā materiāla- atkritu-
miem. Tāpat arī vietām tika zāģēti krūmi un 
vietām stādīti, apkopti dažādi objekti.

It kā dzīvojam tādā nomaļākā vie-
tā, bet Lielās talkas aktivitātēs piedalī-
jās apm. 55 dalībnieki, kas tika saslēgti 
dzīvās ķēdes posmos un katram iedalīts 
talkojamais ceļa gabals, tā mēs iespaidī-

go ceļmalu garumu sakopām. Pateicoties 
visiem, visiem atsaucīgajiem talkotājiem, 
ar lepnumu varam paziņot, ka MUMS 
TAS IZDEVĀS!!!  Kopsummā tika savākti 

apm.130 talkas maisi.
Tiešām, šī ceļa posma iedzīvotāji va-

ram būt lepni, ka mēs to spējam un tāpēc 
ir ierosinājums uz nākamo talku padomāt 
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Murmastienē. 
Saulainā 24. aprīļa rītā vienpadsmit 

enerģijas pilni talkotāji satikās Murmastie-
nē – Martas Bārbales birzī un „Skalbju-
dambjos”, lai Lielās talkas ietvaros veidotu 
savu apkārtējo vidi sakoptāku. Neskato-
ties uz mazo talkotāju skaitu, tika izdarīti 
lieli darbi – sagrābtas lapas, savākti atkri-
tumi un iestādīti sarkanlapu ozoli. Pēc labi 
padarītā darba visi talkotāji tika aicināti uz 
kopīgu pasēdēšanu pie ugunskura un tika 
cienāti ar gardu zupu, kuru gatavoja Mur-
mastienes pamatskolas pavāres.

Stirnienē.
Pulciņš aktīvu Stirnienes iedzīvotāju 

22. aprīlī devās sakopt Stirnienes kapu 
teritoriju – grāba lapas, tīrīja celiņus, vāca 
zarus. Lielās Talkas ietvaros tika atjaunots 
Stirnienes ciema lielais krucifi kss,  Stirnie-
nes pamatskolas bērni talkoja no 27. līdz 
30. aprīlim un sakopa skolas apkārtni, 
veica Stirnienes tautas nama apkārtnes 
apzaļumošanu.

Varakļānos.
25.aprīļa rītā daudzi varakļānieši ar 

grābekļiem rokās devās uz pilsētas parka 
pusi. Šogad pašvaldības pieteiktā talka 
vieta – parks un tā teritorija pulcināja lielu 
talkotāju skaitu. Prieks, ka ar katru gadu 
talkotāju skaits palielinās un aktīvāk pie-
dalās arī jaunieši. Tika veikti parka uzkop-
šanas darbi –  tīrīta Kaževas upīte, vākti 
zari,  grābtas lapas, slaucīti celiņi. Visus 
talciniekus lutināja siltais, pavasarīgais 
laiks, degsme padarīt vairāk un talkas no-
slēgumā kopīgas zupas baudīšana.

Liela rosība notika arī Varakļānu brāļu 
kapos, kur pensionāru biedrība uzņēmās 
vadību un sakopa brāļu kapu teritoriju. Ak-
tīva darbošanās notika „vecās slimnīcas” 
teritorijā, kur biedrības „Pieaugušo attīstī-
bas projekts” komanda 15 cilvēku sastāvā 
grāba lapas un lasīja atkritumus. 

Aktīva talkas organizatore jau vairā-
kus gadus ir Ilze Biksāne, kas saaicina 
Sārnu ciema un apkaimes  iedzīvotājus 
talkot. Šogad tika sakopta teritorija ap bi-
jušo Sārnu veikalu un krustu, tāpat talko-
tājiem tika izdalīti maisi un 35 km garumā 
tika vākti atkritumi gar ceļmalām. Kaut arī 
tika savākti daudzi atkritumu maisi, prieks 

Lielā Talka Varakļānu novadā 

par tīrajām ceļmalām un pieturvietām bija 
liels.

Uz Talkas dienu aktīvi sarosās arī 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji un sakopj 
māju apkārtnes. Kopā Varakļānu novadā  
Talkas dienas ietvaros tika savāktas 7 
tonnas atkritumu.

Pēc talkas dienas novads  ir kļuvis sa-
koptāks, un atliek vienīgi cerēt, ka tas liks 
padomāt arī tiem, kuri bezatbildīgi izmet 
savus atkritumus tam neparedzētā vietā.

Paldies visiem tiem, kuri atrod lai-
ku, lai piedalītos sabiedrisko teritoriju 
sakopšanā!

Aija Ščucka

par Lielākiem Lielās Talkas Darbiem.
Interesantākais jau ir tas, ka talkojam 

jau vairākus gadus pēc kārtas (izņemot 
posmus, kurus šogad  pieslēdzām klāt) 
un ar katru gadu  talkotājiem gribas pa-
veikt ko vairāk un vairāk. 

Protams, ir tāda neērtība, ka visi ne-
varam sanākt kopā vienuviet, jo esam 
izkaisīti visu ceļu garumā, bet, kā acīm-
redzamais liecina, ka tas jau nav šķērslis 
paveikt lielus darbus, galvenais ir  inicia-

Turpinājums no 7. lpp.
tīva. Aicinu arī citu ciemu iedzīvotājus 
sākt kaut ar mazumiņu, sākt  kopā talkot 
kaut ar kaimiņu vien un kaimiņam ir atkal 
kaimiņš utt... tā teritorijas un darbi izaug 
lielos panākumos.  Es ne tikai aicinu, bet 
vēlos arī ar padomu un pieredzi palīdzēt 
ikvienam, kam ir labs nodoms, ko izdarīt 
Lielās Talkas Dienā.

Paldies, par pārsteigumu un uzma-
nības apliecinājumu Varakļānu novada 
domes priekšsēdētājam Mārim Justam 
un pašvaldības izpilddirektoram Ivaram 

Ikauniekam, kas pagodināja talciniekus 
ar savu klātbūtni.

Šādu augstu viesu apciemojums un 
uzmundrinājums mums deva vēl papil-
dus enerģiju, mēs iecerēto darba laiku un 
darbus  palielinājām uz pusi, tāpēc Lielās 
talkas diena ievilkās līdz pl.15.30 un tas 
nebija mazsvarīgi.

Izsaku pateicību visiem, visiem tal-
ciniekiem par nesavtīgo darbu 25. ap-
rīlī.

Ilze Biksāne, talkas organizētāja
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Jaunavas Marijas godināšana Murmastienes 
Lūgšanu namiņā

Krucifi ksu vēsture ir sena. To izcels-
me balstās uz vēsturisku pamatojumu: 
pāvests Pijs VII 1815. gadā izteica vē-
lējumu sekmēt Jaunavas Marijas godi-
nāšanu īpaši maija mēnesī, reizē ar to 
apveltot šos dievkalpojumus ar lielām 
atlaidēm.

Politiskajā dzīvē notika rusifi kācija, 
un katoļu baznīcai radās ierobežojumi 
(pat dzimtās valodas lietošanā).

Latgalē likvidēja klosterus un vairā-
kas baznīcas. Kapelas un kapličas no-
kļuva pareizticīgo valdījumā. Ticīgā tauta 
garīdznieku vadībā pārcēlās uz dievkal-
pojumiem ārpus baznīcas, veidoja jau-
nas garīgās darbības formas. Latviešu 
senči no senseniem laikiem jau pielūdza 
„Dievu dabā pie kokiem” (pie ozoliem, 
kļavām, ošiem, retāk – bērziem). Ga-
rīdznieki, galvenokārt poļi, balstoties uz 
Viduseiropas pieredzi (tur krucifi ksi atra-
dās brīvā dabā) sāka no Polijas pārvest 
krucifi ksa detaļas. Latgales meistari tās 
samontēja konkrētajās vietās, uzceļot 
klāt nojumes vai jumtiņus. Šodien, brau-
cot pa Latgales pagastiem, mēs varam 
redzēt šāda veida konstrukcijas.

Mūsu Murmastienes krucifi kss, ko 
dēvē arī par mazāko Latvijas baznīciņu, 
nu jau 22 gadus pulcina pie sevis ļau-
dis maija vakaros no tuvākas un tālākas 
apkārtnes, lai dziedātu slavas dziesmas 
Dievmātei un skaitītu lūgšanas par aiz-
gājušajiem novadniekiem, par savu ve-
selību, ģimeni, priesteriem, par tautu un 
valdību.

Arī šogad murmastienieši tomēr ir 
čakli maija mēneša lūgšanu vakaru ap-
meklētāji un ar katru vakaru aizvien vai-
rāk kuplina lūgšanu skanējumu. Ikkatra 
balss vairo lūgšanu spēku un ar katru 
reizi paši jūtamies garīgi bagātāki!

Mēs esam stipri, pietrūkst tikai gri-
basspēka! Maija pēdējā dienā acīs sa-
riešas asaras, kad jāšķiras. Rodas jau-
tājums – kāpēc? Esam izturējuši gan 
veselībā, gan pienākumā pret sevi, savu 
ģimeni, mīlot Dievu, kas stiprina mūs 
ticībā. Murmastienieši, sargājiet kā vis-
lielāko dārgumu savu krucifi ksu, kas ir 
Murmastienē!

Paldies Jānim Mozgam par atbalstu, 
paldies ziedotājiem, strādniekiem, puķu 
stādu sagādātājiem! Padarītais priecē 
ne tikai mūs pašus, bet arī garāmbrau-
cējus, kā arī tūristus.

Lai Dieva svētība pavada ikkatru! 
Lai visiem laba veselība, saticība ar prie-
ku un pateicību Visaugstākam, vadot 
ikdienas! 

„Atvasaras” padome

Izglītības iestāde Borgs & Co, kā arī autoskola BORGS aicina 
bezdarbniekus un darba meklētājus, ar Nodarbības valsts aģentūras
(jebkuras fi liāles Latvijas teritorijā)  izsniegto kuponu par apmācības 
izmaksām, apmeklēt  nodarbības sekojošās izglītības programmās:

Angļu valoda(bez priekšzināšanām) 150 st.
Angļu valoda(ar priekšzināšanām) 100 st.
Angļu valoda (Intermediate) 100 st.
Vācu valoda(bez priekšzināšanām) 150 st.
Vācu valoda(ar priekšzināšanām) 100 st.
Krievu valoda(bez priekšzināšanām) 150 st.
Krievu valoda(ar priekšzināšanām) 100 st.
Datorzinības(bez priekšzināšanām) 120 st.
Datorzinības(ar priekšzināšanām) 120 st.
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffi ce 120 st.
„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „B”kategoriju 122 st.
„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „C1”kategoriju 97 st.
„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „D1”kategoriju 96 st.
„D” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „C1”kategoriju 98 st.
„D” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „C”kategoriju 81 st.
„CE” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „C”kategoriju 77 st.
„C1E” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „C1” kategoriju 77 st.
„DE” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „D”kategoriju 77 st.
„D1E” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu „D1” kategoriju 64 st.

Mācību vieta: Pils iela 25, Varakļāni  (Mūzikas un mākslas skola)
Tālrunis informācijai: 64866505, 29533811
e-pasts: larisa.ed@inbox.lv 
AUTOSKOLA BORGS aicina pieteikties uz B kategorijas autovadītāju kur-
siem.
          Tel. 64866505, 26395696, 29533811, e-pasts: ikborgs@inbox.lv
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Madonas novada atklātā čempionātā telpu futbolā Varakļānu komanda ieguva 
1. vietu. Turnīrā piedalījās 10 komandas.

Komandā spēlēja:  Rinalds Zeps, Roberts Seržans, Vadims Paplavskis, Dāvis 
Mesters, Ilgvars Mesters, Pauls Mesters, Artis Ikaunieks, Arvis Senkāns, Arvis Lat-
kovskis, Armīns Broks, Edgars Locāns, Rihards Melnis, Aleksejs Groznovs, Renārs 
Pastars, Jānis Pastars. Treneris Juris Daleckis.

Apsveicam!

Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 

1. klasē
2015./2016. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina vecākus 
pieteikt bērnus 1. klasē 2015./2016. 
mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz:

direktoram adresēts • 
iesniegums (veidlapa skolas 
kancelejā);
bērna fotogrāfi ja (• skolēna 
apliecībai);
bērna dzimšanas apliecības • 
kopija (uzrādot oriģinālu);
izziņa par bērna obligātās • 
sagatavošanas pamatizglītībai 
programmas apguvi.

Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 
64807086.

8. maijā Varakļānu vidusskolas 7. 
un 8. Klases  skolēni piedalījās „Meža 
dienās 2015”, kuras organizēja LVM  
Ziemeļlatgales mežniecības 1. Madonas 
iecirknis. Šoreiz skolēniem ierasto meža 
sakopšanas darbu vietā bija jāveic atbil-
dīgāks pienākums – jāstāda mežs nāko-
šajām paaudzēm. Skolēni iestādīja 800 
jaunas priedītes, kuras savu briedumu 
būs sasniegušas pēc 90 gadiem! Pēc 
darba labi garšoja organizētāju sarūpē-
tais cienasts un,  atbildot uz jautājumiem 
par jauniegūtajām zināšanām, skolēni 
ieguva piemiņas balvas.

Mēs ceram, ka mūsu priedītes 
augs!

Lolita Briška,
8. klases audzinātāja  
Foto – Aina Kazāka

Ieguldījums nākotnē

Noslēdzies čempionāts telpu futbolā

Varakļānu komanda.

Vakars par skolas godu
Jau izsenis  latviešus pavadījušas zī-

mes. Mūsu mūžīgajā rakstu zīmju mežā 
sastopam   Austras koku. Austras  koks 
ir zīme, kura spēku smeļ zemē – mūsu 
tautas pagātnē, tā stumbrs briest tagad-
nē, bet lapotne tiecas debesīs – augstu 
nākotnē. Mēs  varam apbrīnot mūsu 
pašu 2014./2015. mācību gada Austras 
koku – ar tā zaros plaukstošajām  gud-

rības un skolas mūžīgās kustības  zī-
mēm, kurām uzziedēt ļāvuši esam tieši 
mēs – skolēni.

Vakarā par skolas godu  apbal-
vojam skolēnus, kuri ar panākumiem 
piedalījušies konkursos, mācību olimpi-
ādēs un sporta sacensībās un godam 
nesuši Varakļānu vidusskolas vārdu no-
vadā, reģionā un valstī.

Atzinība par skolas vārda populari-
zēšanu novadā, reģionā un valstī.

1. Laura Kassaliete 1.a kl.
2. Sigita Kanča 1.b kl.
3. Ernests Kokars 2.a kl.
4. Reinis Gruduls 2.b kl.
5. Haralds Meiers 4. kl.
6. Kristaps Kostukevičs 4. kl.
7. Samanta Mediniece 4. kl.
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8. Ilvars Upenieks 4. kl.
9. Raivo Ščuckis 4. kl.
10. Endijs Vecozols 4. kl.
11. Edvards Mālnieks 4. kl.
12. Amanda Ikauniece 4. kl.
13. Robijs Lūkass Mālnieks 5.a kl.
14. Patrīcija Pelša 5.a kl.
15. Evita Upīte 5.a kl.
16. Nikola Benislavska 5.b kl.
17. Samanta Sondore 5.b kl.
18. Signe Strode 5.b kl.
19. Roberta Šminiņa 6. kl.
20. Jānis Kančs 6. kl.
21. Paula Strode 6. kl.
22. Rasma Simona Smirnova 6. kl.
23. Laura Slūka 6. kl.
24. Amanda Skangale 6. kl.
25. Samanta Strode 6. kl.
26. Melānija Paula Upmale 6. kl.
27. Solvita Latkovska 7. kl.
28. Roberts Eiduks 7. kl.
29. Inita Upīte 8. kl.
30. Agnese Strode 8. kl.
31. Sintija Ikauniece 9. kl.
32. Santa Tropa 9. kl.
33. Juris Erels 9. kl.
34. Mairis Kančs 9. kl.
35. Ralfs Skutelis 9. kl.
36.  Ilga Stafecka 9. kl.
37. Andris Počs 10. kl.
38. Laura Prusakova 10. kl.
39. Kaspars Eiduks 11. kl.
40. Signe Viška 11. kl.
41. Edgars Sondors 11. kl.
42. Līga Vecstaudža 11. kl.
43. Sannija Zvaigzne-Tavare 11. kl.
44. Kristiāna Krūmiņa 11. kl.
45. Sanda Ozoliņa 11. kl.
46. Elīna Eiduka 12. kl.
47. Sintija Juška 12. kl.
48. Simona Benislavska 12. kl.
49. Matīss Broks 12. kl.
50. Ieva Zīmele 12. kl.
51. Arvis Latkovskis 12. kl.
52. Ieva Mozga, Aija Caune, Lolita 

īstajā vietā.
Mūsu skolas labie darbi, idejas, ie-

cerētais un paveiktais, zarojas kā krāšņs 
Varakļānu vidusskolas Austras koks. Tas 
ir bezgalīgs. Katrs no mums izvēlēsies 
savu ceļu un dzīvos tā, lai ir Saule, kas 
sildīs, lai ir Jumis, kas palīdzēs vākt sas-
niegumu ražu, un Laima, kura vienmēr 
parādīs īsto zvaigžņu ceļu. 

Aina Kazāka

5. –11. klašu koris.

Dejo vidusskolas deju kolektīvs „Juntars”.

Silta jauka istabiņa
Bērza malkas kurināta. 
Vēl siltāka, vēl jaukāka,
Kad māmiņa istabā ...
Vēl siltāk un jaukāk, 

kad Stirnienes pamatsko-
las skolēni sveica savas 
māmiņas svētkos un apsē-
dās klēpī ...

Stirnienes pamatskolas 
skolēni koncertā „Māmiņai” 
sumināja savas māmiņas. 
Tajā skanēja dziesmas, 
dzeja, prozas lasījumi, bet 
dejotāji savu sveicienu iz-
teica kustībās un mūzikā. Skolēni, kas 
mācās Varakļānu mūzikas un mākslas 
skolā, savas māmiņas sumināja ar solo 

Briška. Par skolēnu sagatavošanu valsts 
mācību priekšmetu olimpiādei

53. Ilga Krūmiņa, Margarita Selicka. 
Par skolēnu sagatavošanu starpnovadu 
zinātniski pētniecisko darbu konferen-
cei.

Dzīve ir tikai garāka vai īsāka sim-
bolu, zīmju un rakstu virkne, kas veido 
pamatu, bet pārējo spējam veidot paši, 
saredzot nepieciešamo īstajā laikā un 

numuriem: sirsnīgās dziesmās, skanī-
gās fl autas, vijoļu un klavieru skaņdar-
bos. Paldies pedagogiem par darbu!

No sirds, patiesi 
teiktais un izdarītais vai-
ro gaismu un mīlestību, 
bet meli, glaimi un viltus 
ir bez vērtības un jēgas. 
Mēs katrs dzīvojam tādā 
pasaulē, kādu paši veido-
jam – ar saviem vārdiem, 
darbiem un domām. Lai 
māmiņām mīlestība, ve-
selība, izturība svētkos un 
ikdienā! 

Lai pavasaris visiem 
atnāk darbīgs, idejām ba-
gāts, labu noskaņojumu 

nesošs! 
Rita Pelša,

Stirnienes pamatskolas direktore 

Māmiņdienas pasākums
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Varakļānu novada kolektīvi gatavojas 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem:

Tautas deju kolektīvu skates  rezul-
tāti:

Murmastienes pamatskola: 1. – 4. 
klašu deju kolektīvs – 42,8 I pakāpe (va-
dītāja Vija Pelse)

Varakļānu vidusskola: 1. – 2. klašu 
deju kolektīvs   42,0  I pakāpe, 3. – 4. 
klašu deju kolektīvs   45,0  laureāts, 5. – 
6. klašu deju kolektīvs   43,0  I pakāpe, 
7. – 9. klašu deju kolektīvs   42,7  I pa-
kāpe, 10. – 12. klašu deju kolektīvs 44,7  
I pakāpe (vadītāja Ilona Cvetkova).

2. kārtā koru konkursā Rēzeknē  Va-
rakļānu vidusskolas koris ieguva 44,56 
I pakāpe (diriģente Ārija Tumane). 

Varakļānu novada dziesmu svētku  
koordinatore Aina Kazāka

1. – 2. klašu deju kolektīvs.

Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem

5. – 6. klašu deju kolektīvs.

10. – 12. klašu deju kolektīvs. Murmastienes pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs.

3. – 4. klašu deju kolektīvs. Varakļānu vidusskolas koris.

7. – 9. klašu deju kolektīvs.
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ATKAL VIENS MĀCĪBU GADS IET UZ 
BEIGĀM, BET, KĀ JAU AP ZIEMASSVĒT-
KIEM SOLĪJĀM, PAVASARĪ TIEKAMIES 
ATKAL, LAI INFORMĒTU VARAKĻĀ-
NIEŠUS PAR NOTIEKOŠO PIRMSSKO-
LAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „SPRĪDĪTIS”.  
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJAS IR SA-
GATAVOJUŠAS MAZU ATSTĀSTU PAR 
DARBU „SPRĪDĪŠA” DZĪVĒ!

Logopēdiskais darbs pirmsskolā
Ar katru gadu arvien vairāk samilzt 

problēma,kas jārisina izglītības iestādēm 
– palielinās to bērnu skaits, kuriem ir da-
žāda veida traucējumi, valodas traucēju-
mi tai skaitā. Svarīgi, lai  visas runas ne-
pilnības novērstu pirmsskolas vecumā, jo 
pareiza un pilnvērtīga runa ir viens no gal-
venajiem priekšnosacījumiem sekmīgām 
mācībām skolā.

 Arī mūsu pirmskolas iestādē notiek 
valodas traucējumu novēršanas darbs. 
Tās ir gan individuālās, gan grupu nodar-
bības, kas palīdz izlabot skaņu izrunu, pa-
lielina vārdu krājumu, attīsta fonemātisko 
dzirdi utt. Bieži vien valodas traucējumu 
novēršanā nepieciešams piesaistīt citus 
speciālistus: psihologus, ortodontus, 
neirologus. Arī vecāku iesaistīšanās šo 
problēmu risināšanā ir nozīmīga. Tieši šī 
sadarbība: audzinātāja – vecāki – speciā-
lists, kļūst par pamatu pilnvērtīgai bērna 
attīstībai.

Logopēde Inese

Sporta nedēļa
„Esmu vesels!” – ar šo veselīgo sauk-

li PII „Sprīdītis” uzsāka sporta aktivitātēm 
bagātu Sporta nedēļu. Visi, gan lieli, gan 
mazi, baudījām ziemas sporta aktivitātes 
– slēpojām, vizinājāmies, slidinājāmies, 
šļūcām, vēlām, cēlām, metām, rakām, 
ķērām...

Ar veselīgu sārtumu vaigos gājām 
uz kalnu baudīt ziemas priekus, skolas 
sporta laukumā organizējām sacensības 
un slēpošanu, gājām pastaigā uz mežu, 
lai izpētītu ziemu un tās doto bagātību – 
sniegu.

Visas sportiskās nedēļas garumā 
apguvām, pilnveidojām, nostiprinājām 
sportā gūtās iemaņas un ar veselīgu, 
gandarītu saucienu varam teikt „Esam 
veseli!”

Sporta skolotāja Līva

Karnevāls Meteņos
PII „Sprīdītī” ir tradīcija atzīmēt Meteņ-

dienu, kas ir seni latviešu pavasara gaidī-
šanas svētki. Šogad Meteņdienas svētki 
iekrita vienā laikā ar Kazas gada karnevā-
lu. 17. februārī visi bērni, tērpušies mas-

„Sprīdītī” no ziemas uz pavasari!

kās, devās uz zāli. Kur gadījušies, kur nē 
– zālē ieradās Metenis (Līva) un Kaza (Li-
lita). Kārtīgi iepazinušies, pastāstījuši par 
sevi, viesi rīkoja masku parādi, sportiskas 
atrakcijas, atjautības uzdevumus, mīk-
lu minēšanu. Visas jautrības saistītas ar 
Meteņdienas tradīcijām. Kaza un Metenis 

bija dāsni un pacienāja bērnus ar dažā-
diem pīrāgiem. Kad Metenis ar lielu troks-
ni bija aizdzīts prom, sekoja jautra masku 
disenīte, jo pēc Meteņdienas ar maskām 
vairs nestaigā līdz rudenim!

Skolotājas Lilita un Līva

Turpinājums 14. lpp.
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Svētki vecvecākiem
Saulainajā pavasara 

dienā 9. martā PII „Sprīdītis” 
ieradās bērnu vecvecāki, lai 
varētu izbaudīt viņiem veltīto 
svētku koncertu. Šajā svētku 
pasākumā bērni prezentēja 
savus vecvecākus un viņu 
hobijus.

Vecvecāki ikvienam bēr-
nam ir īpaši, jo viņi ir vismīļā-
kie un vislabākie. Vecmāmi-
ņa ir tā, kura pažēlo, samīļo, prot izadīt 
vissiltākās un visskaistākās zeķītes, prot 
palutināt ar garšīgām pankūciņām. Vec-
tētiņš ir tas ģimenes cilvēks, kurš pamā-
ca dzīves gudrībās un iemāca rīkoties ar 
āmuru un naglām, izmeistarojot kopīgi ar 
mazbērnu pirmo putnu būrīti. Vecvecāki 
ir saprotoši un mūsdienīgi, jo prot vadīt 
automašīnu, darbā un ikdienā izmanto 
datoru, nodarbojas ar moderniem sporta 
veidiem. Tas nekas, ka viņu sejā ievelkas 
kāda rūpju ievilkta rieviņa, viņi vienalga ir 
jauni un skaisti!

Svētku koncertā skanēja dziesmas 
un dzejoļi, tika izdejoti dažādi deju soļi 
–  bērni caur dziesmu, deju, sportiskām 
aktivitātēm parādīja, ko prot mīļie vecmā-
miņas, vectētiņi, omītes, babiņas. Svētku 
noslēgumā vecvecāku sirdis priecēja ar 
mīlestību gatavoti bērnu apsveikumi un 
kopdziesma.

Skolotājas Mārīte un Lilita

Teātra diena „Sprīdītī”
Angļu aktieris, kinorežisors, kino 

producents Lorenss Olivjē reiz ir teicis, 
ka mazā pilsētā vai ciemā labs teātris ir 

ārēja un redzama zīme bagātīgai iekšējai 
kultūrai. Jāteic, ka aktierim ir bijusi taisnī-
ba, jo mūsu mazajos Varakļānos teātri mīl 
gan paši jaunākie, gan tie, kam jau krietns 
gadu skaits aiz muguras. Tādēļ, svinot pa-
tikšanu pret aktiermākslu, 2015.gada 
1. aprīlī  PII „Sprīdītis” tika atzīmēta Starp-
tautiskā teātra diena. Tā kā svētki tika 
rīkoti 1. aprīlī, bez jokiem un smiešanās 
neiztika.

Ciemos pie bērniem bija ieradusies 
Pepija Garzeķe, kurai jokošanās padodas 
itin labi. Lai gan sākumā Pepija bija ap-
jukusi un nezināja, kur nokļuvusi, noska-
toties bērnu sagatavotos priekšnesumus, 
viņa gardi izsmējās un apsolījās bērnus 
apciemot arī nākamajā gadā, jo mazie 
varakļānieši ir ne tikai labi aktieri, bet izcili 
izklaidētāji.

Tā grupas „Saulēniņi” bērni rādīja jau-
nākās tendences un aktualitātes modes 
pasaulē. Talantīgie audzēkņi tērpus bija ra-
dījuši no pavisam netipiskām lietām – celo-
fāna maisiņiem, avīzēm un žurnāliem. Tika 
izrādīta aktieru cienīga garderobe – sākot 
ar ikdienas tērpiem un noslēdzot ar vakar-
tērpiem. Pepiju īpaši uzrunāja šie tērpi, un 

viņa nolēma kādu iegādāties arī sev.
 Interesantu priekšnesumu „Lētticīgie 

draugi” bija sagatavojusi arī „Pīlādzīšu” 
grupa. 

Kā jau īsti kāpēcīši, bērni no „Kāpēcī-
šu” grupiņas centās noskaidrot, kas pa-
galmā teica “Ņau!” 

„Ābolīšu” grupiņas mazie aktieri pie-
rādīja, ka vislabākās zāles ir smiekli un 
smiešanās. Tieši ar to tika ārstēts laiskais 
suns, kurš negribēja uzstāties cirkā, izrā-
dē „Neparasts gadījums”. 

Bērni no grupas „Mākonīši” bija īpaši 
centīgi un sagatavoja divas izrādes – par 
sniegu, par pērtiķēnu Čaču. 

Bet ne jau bērni vien rādīja savas 
prasmes aktiermākslā. Teātri prot rādīt 
arī skolotājas un skolotāju palīgi. Tādēļ 
visas kopā bija sagatavojušas izrādi „No 
kā visi izbijās”, kur kāda pagalma iemīt-
nieki mēģināja noskaidrot, kas tas par 
krāsainu objektu, kas lidinās pa pagalmu. 
Kā izrādījās beigās, tas nebija ne apaļais 
mēness, ne kurkulis, ne bumba, bet gan 
Pēterīša balons. 

Atzīmēt Starptautisko teātra dienu 

Turpinājums no 13. lpp.
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bija atnākuši arī skolēni no Varakļānu 
vidusskolas skolotājas Ingrīdas Melnes 
vadībā, kas, īstai Joku dienai raksturīgi, 
rādīja anekdotes un jautras ainiņas no 
skolas dzīves. 

Kad visi bērni savus talantus bija pa-
rādījuši, Pepija bērniem dāvināja grāma-
tas, jo īstam aktierim jāprot ne tikai labi 
tēlot, bet arī jābagātina sava iztēle, lasot 
interesantas grāmatas. 

Taču Pepija jau nebūs Pepija, ja neiz-
domās kādu joku! Tā nu viņa lika bērniem 
meklēt, kur noslēpti saldumi, kas garšo 
tik pat labi kā smiekli. Bērni tos meklēja 
pa visu bērnudārzu – gan vadītājas kabi-
netā, gan veļas mājā, gan grupiņās… 

Ja smaids, smiekli un labs noska-
ņojums radītu siltumu, tad jau 1. aprīlī 
„Sprīdītī” būtu iestājies ziedošs un silts 
pavasaris, jo sagatavotie priekšnesumi, 
kopīga smiešanās un sirsnīga kopā bū-
šana patiesi padarīja šo dienu gaišāku un 
jaukāku. Milzīgs paldies skolotājām, kas 
palīdzēja sagatavoties svētkiem, Pepijai, 
kura  nāca iepazīties un pasmieties kopā, 
kā arī visiem bērnu vecākiem, kas maza-
jiem aktieriem jau no bērnības ieaudzinā-
juši mīlestību pret teātra mākslu. 

Skolotāja Marta

Lieldienas „Sprīdītī”
Sākoties pavasarim, kad nakts ar 

dienu ir vienādā garumā, svin Lielo die-
nu. Lieldienas ir Saules svētki. Gaisma 
un siltums uzvarējuši tumsu, atdod zemei 
dzīvību.

Un tieši šajā skaistajā pavasara laikā 
„Sprīdītī” arī svinēja Lieldienas. Šim pa-
sākumam bērni un skolotājas gatavojās 
jau laikus, izgatavojot rotājumus, uzzinot 
ticējumus un paražas par Lieldienām.

Pasākumu vadīja skolotājas Natālija 
un Marija – viņas iejutās vecmāmiņas un 
mazmeitiņas lomā, aicinot katras grupas 
bērnus parādīt priekšnesumu par Lieldie-
nām.

Svētkus uzsāka mazo bērnu an-
samblis ar dziesmu „Cip, cip cālīši”.

Savukārt „Saulēniņu” grupas bērni 
dejoja deju „Cālīši”. „Kāpēcīšu” grupas 
bērni bija sagatavojuši tautasdziesmas 
par Lieldienām. Kas gan latviešu tradīciju 
svētki bez mīklu minēšanas. Vieglas un 
ne tik vieglas mīklas uzdeva minēt „Pī-
lādzīšu” grupas bērni. Gadskārtu ieražu 
svētkos neiztikt arī bez paražām un ticē-
jumiem – šis svētku uzdevums „Ābolīša” 
un „Mākonīša” grupu bērnu ziņā. Pēc tam 
visus iepriecināja lielāko bērnu ansamblis 
ar dziesmu „Pavasara dziesmiņa”.

Turpinājumā svētku vadītājas aicināja 
bērnus uz olu ripināšanas sacensībām – 
katrā grupā tika noteikts uzvarētājs, kurš 
olu aizripināja vistālāk. Lieldienās noteikti 
jāiet jautrās rotaļās, vismaz „Sprīdītī” tā 
dara! Svētku izskaņā visi devās ārā kār-

tīgi izšūpoties! Lūk, tā Lieldienas svinēja 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”!

Skolotājas Natālija un Marija

Tikšanās ar draugiem no Mūzikas 
skolas 

Kādā aprīļa pēcpusdienā pirmssko-
las zāli piepildīja mūzikas skaņas. „Sprīdī-
tī” bija ieradušies pulciņš Mūzikas skolas 
audzēkņu un skolotājas Agnese un Sol-
vita. Viesi mūs iepazīstināja ar mūzikas 
instrumentiem un to skanējumu. Katrs 
jaunais muzikants izpildīja savu skaņdar-
bu, bet kora klases audzēknes nodziedā-
ja skanīgas dziesmas.

Lai pasākums būtu ne vien izzinošs, 
skanošs, bet arī jautrs, muzicēšanā tika 
iesaistīti arī pirmsskolas bērni – muzikālā 
rotaļā visi kopā attēloja kustības un ska-
ņas – kā skan un tiek spēlēts konkrēts 
instruments. 

Šī jaukā sadarbība ar Mūzikas un 
mākslas skolu jau ir kļuvusi par tradīci-
ju, tāpēc šogad sakām – PALDIES PAR 
KONCERTU UN UZ TIKŠANOS NĀ-
KOŠAJĀ PAVASARĪ JAUNĀ MŪZIKAS 
SKAŅU PASAULĒ!

Nākošajā dienā bija pārsteigums, jo 
pie bērniem ar 2 ģitārām bija ieradies bi-
jušais Mūzikas skolas audzēknis Armīns. 
Visi bērni tika iepazīstināti ar ģitārām, tās 
skanējumu un bērni gan klausījās, gan 
kopā ar Armīnu dziedāja dažādas dzies-
mas!

  Skolotāja Inese

Ciemos Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skolā

Pavasaris sagatavošanas grupā 
„Mākonītis” ir ļoti saspringts laiks, jo no-
tiek gatavošanās skolai, pavasara svēt-
kiem un izlaidumam. Arvien biežāk topo-
šie pirmklasnieki domā par skolu, kā nu 
ies, kā nu būs... Tāpēc sakām PALDIES 
mākslas skolas skolotājām par iespēju 
ciemoties, lai bērniem radītu priekšstatu 
par notiekošo skolā. Ar interesi un aizrau-
tību darbojāmies veidošanas un zīmēša-
nas nodarbībās, mācoties attēlot cilvēku 
sejas un emocijas. Lai vēlme radoši dar-
boties nepagaist!

Skolotāja Madara

Māmiņu dienā!
Kad ābeļziedos saule smej,
Un dārzos tulpju krāsas snauž...
... ir klāt gada sirsnīgākais mēnesis 

maijs. Arī pirmsskolā, kā katru gadu, mīļi 
sagaidām māmiņas uz svētku koncertu.

Koncerta laikā māmiņām bija iespē-
ja baudīt gan „Mākonīša” grupas teātra 
mākslu, gan „Kāpēcīšu” grupas aicināju-
mu uz zaļumballi, gan to, kā „Pīlādzīšu” 
grupas bērni ved māmiņas uz pikniku, 
gan no „Saulēniņu” grupas bērniem uz-
zināt, kādas modes tendences šajā pa-

vasarī, gan noklausīties „Ābolīšu” grupas 
bērnu dziedājumu. 

Mīļās māmiņas! Paldies par kopā 
pavadīto saulaino maija pēcpusdienu un 
par pozitīvām emocijām!

Skolotāja Santa

PAR MĀCĪBU GADA NOBEIGUMU 
PASTĀSTĪSIM AVĪZES NĀKAMAJĀ NU-
MURĀ!

UZ TIKŠANOS JAU VASARĀ!

2015. GADA KAPUSVĒTKI 
VARAKĻĀNU, STIRNIENES 

UN BARKAVAS
KAPSĒTĀS

6. JŪNIJĀ  sastdīna  
DEKŠĀRU kapsēta plkst. 14:00
ELEON. IKAUNĪKU kapsēta plkst. 
15:00

13. JŪNIJĀ sestdien  
KAPINIEKU kapsēta  
12:00 – sv. Mise kapličā un 
kapusvētki

20. JŪNIJĀ sestdien   
TEILĀNU kapsēta 
12:00 – sv. Mise kapličā un 
kapusvētki
KRIEVBIRZES kapsēta 
15:00 sv. Mise kapličā un kapusvētki

11. JŪLIJĀ sestdien  
CAUŅU kapsēta  plkst. 12:00
SEIĻUKOLNA kapsēta plkst. 15:00

18. JŪLIJĀ sestdien
STIRNIENĒ plkst 11.00 sv. Mise 
baznīcā un kapusvētki
L. STRODU kapsēta plkst. 15:00

25. JŪLIJĀ sestdien   
VECUMNIEKU kapsēta plkst. 13:00
TRIZELNIEKU kapsēta plkst. 15:00

1. AUGUSTĀ sestdien 
BARKAVAS kapsēta 
plkst. 11:00 sv. Mise bazn. un 
kapusvētki
MUIŽAS kapsēta plkst. 15:00.

8. AUGUSTĀ – sastdīna 
ŠĶĒĻU kapsēta plkst. 14:00
KLUŠU kapsēta plkst. 15:00

15. AUGUSTĀ – sastdīna 
VARAKĻĀNU kapsēta plkst. 15:00

22. AUGUSTĀ – sastdīna
SILA kapsēta plkst. 15:00

29. AUGUSTĀ – sastdīna 
ĻODĀNU kapsēta plkst. 11:00
ASNĪNES kapsēta plkst. 12:00
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Maijā svinam daudzus un dažādus 
svētkus – sākot no darba svētkiem līdz 
Vasarsvētkiem.

6. maijā Varakļānu veco ļaužu pan-
sionāta iemītnieki kopā ar senioru deju 
kopu „Vēlziedes” un Varakļānu vidus-
skolas 5.b klases daiļlasītājiem svinēja 
svētkus. Senioru deju kopas vadītāja 
Valentīna Briška dalījās atmiņās par to, 
kā gadu gaitā varakļānieši cīnījušies par 
Latvijas neatkarību. Deju kopas dalībnie-
ces priecēja pansionāta iedzīvotājus ar 
atraktīvām dejām, jaunie daiļlasītāji lasīja 
Raiņa dzeju.

A. Jaunzeme
Foto – Daiga Smeltere

Svētki pansionātā „Varavīksne”

Jau 11 gadus Varakļānos darbojas 
pensionāru padome „Pīlādzītis”. Ša-
jos gados organizēti dažādi pasākumi, 
darbojas senioru deju kopa „Vēlziedes” 
(vadītāja Valentīna Briška), vokālis an-
samblis „Sidrablāses” (vadītāja Agnija 
Strūberga), daudz darīts humānās palī-
dzības sniegšanā novada iedzīvotājiem.

Varakļānu pilsētā dzīvo apmēram 
540 pensionāru, Varakļānu pagastā – 
185, Murmastienes pagastā – 180. Lai 
uzlabotu un aktualizētu pensionāru 
sabiedrisko darbību, 
tika nolemts organizēt 
pensionāru biedrību, 
tāpēc 16. aprīlī visi se-
niori tika aicināti uz ko-
pēju sapulci. 

Sapulcē pensionā-
ru padomes „Pīlādzītis” 
dalībnieki atskaitījās 
par šajos gados izda-
rīto. Varakļānu novada 
domes izpilddirektors 
Ivars Ikaunieks dalījās 
domās par pensionāru 
biedrības darbību, at-
bildēja uz uzdotajiem 
jautājumiem. Varakļānu 
novada domes priekš-
sēdētājs Māris Justs 
apsveica sapulces da-
lībniekus ar nozīmīgā 
lēmuma pieņemšanu.

Pensionāri balsoja par biedrības di-
bināšanu, pieņēma statūtus un ievēlēja 
biedrības valdi 9 cilvēku sastāvā: Lidija 
Jostsone, Valentīna Groza, Valentīna 
Briška, Genovefa Kokare, Aina Jaunze-
me, Vija Eiduka, Jānis Siliņš, Juri Krasts, 
Jenģēnijs Dudars.

Paldies izcilajām rokdarbniecēm 
par jaukās izstādes izveidošanu, senioru 
deju kopai un vokālajam ansamblim par 
koncertu, kuru lieliski papildināja lauku 

Pensionāru sapulcē

Muzicē lauku kapela „Sovejī”.

Pensionāru sapulcē. 

Pensionāru 
padomes 

„Pīlādzītis” 
vadītāja Lidija 

Jostsone. 

kapelas „Sovejī” skanīgās dziesmas.
Pirmajā valdes sēdē par valdes 

priekšsēdētāju tika ievēlēta Aina Jaun-
zeme, valdes priekšsēdētāja vietnieki – 
Lidija Jostsone, Jānis Siliņš.

Lai veiksmīgs, radošs un darbīgs 
mūžs pensionāru biedrībai, kurā jau ie-
stājušies 30 seniori!

A. Jaunzeme, teksts un foto
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15. maijs 12:00 PĒDĒJAIS ZVANS Stirnienes 
TN

16. maijs

MUZEJU NAKTS 
„RAINIS UN ASPAZIJA"
Izstāde „Rainis Varakļānos"
Muzicē Bērziņu ģimene 
(Aizkraukle)

Varakļānu 
novada 
muzejs

17. maijs 12:00

ĢIMEŅU DIENA
Pasākuma programmā 
koncerts un aktivitātes
Sīkāka informācija uz afišām

Murmas-
tienes KC

18. maijs 17:00

Varakļānu Mūzikas skolas 
audzēkņu
Mātes dienai veltīts 
KONCERTS

Varakļānu 
KN

23. maijs VARAKĻĀNU NOVADA 
SVĒTKI

Dīvkolpojumu korteiba Varakļānūs 
2015. gada maija mēnesī

17.05. – DĪVKOLPOJUMI SVĀTDĪNAS KORTEIBĀ
9:00 – sv. Mise; svātais Dīvs dek. A. Boldāns; (9:00 – sv. Mise 
Barkavā t. Augustīns OP)
11:00 – sv. Mise; Rūžukrūni dzīdos: Matuļu, Piļpuku, Justu s.t.

24.05. – DĪVA SVĀTO GORA ATNOKŠONAS SVĀTKI; 
OBLIGĀTĪ SVĀTKI; +
9:00 – sv. Mise; svātais Dīvs; dek. A. Boldāns; (9:00 – sv. 
Mise Barkavā t. Augustīns OP)
Pirms sv. Mises himna Svātajam Goram
11:00 – sv. Mise; Rūžukrūni dzīdos:  Skapstatu, Puisānu, 
Kozsolīšu s. t.

31.05. VYSSVĀTOS TREISVĪNEIBAS SVĀTKI; OBLIGATĪ 
SVĀTKI +
9:00 – sv. Mise; svātais Dīvs dek. A. Boldāns; (9:00 – sv. Mise 
Barkavā t. Augustīns OP)
11:00 – sv. Mise; Rūžukrūni dzīdos: Sylaunīku, Ikaunīku, Strodu s.t.
Maija mieneša nūslāgums

Varakļānu novadā 
MAIJĀ

Latvija dod mums ne tikai skaisto 
dabas krāšņumu ikkatrā gadalaikā, ar 
tradīcijām bagātu dzīvi, sirsnīgos līdzcil-
vēkus, bet arī elitāru izglītības pieejamī-
bu gandrīz katram bērnam.

Mūzikas un mākslas skolas loma 
ir dot papildus izglītības iespējas mūsu 
bērniem. Tā nodrošina ikvienam audzēk-
nim iespēju apgūt zināšanas, iemaņas 
mūzikā vai mākslā. Veicina katra au-
dzēkņa personības harmonisku veido-
šanos un attīstību. Izkopj audzēkņa at-
bildīgu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, 
savu pilsētu, novadu un valsti.     

Katra jauna lieta vai nodarbošanās 
sākumā šķiet aizraujoša un interesanta, 
bet, laikam ritot, kļūst pierasta, reizēm 
apnicīga, tā taču ir arī mums – pieau-
gušajiem. „Es vairs negribu iet mūzikas 
vai mākslas skolā”, ļoti bieži šo frāzi 
bērns vecākiem paziņo jau otrajā mā-
cību gadā. Iesācēja muzikālās rotaļas 
nomaina sarežģītāki uzdevumi, tāpat kā 
skaitīšanu līdz 10 matemātikā nomaina 
sarežģītākas darbības ar 100 un 1000. 
To, ka bērns kādu rītu nevēlētos iet uz 
„lielo” skolu, vecāki nepieļauj, bet mūzi-
kas skolā jau nav „īstā skola”.

Šī skola nav pulciņš, kurā bērns ie-
stājas uz laiku, ziņkāres pēc. Tās ir ve-
cāku saistības palīdzēt un atbalstīt savu 
bērnu  mūzikas vai mākslas pamatu ap-
guvē 5 – 8 gadu garumā. Gala rezultātā 
ir iegūts izglītības dokuments – Apliecība 
par profesionālās ievirzes izglītību. Un 
tas ir pierādījis, ka bērnam ir pietiekami 
daudz gribasspēka un mērķtiecības, lai 
iesākto novestu līdz galam.

Nāc, mēs tevi gaidām!
Kā varam palīdzēt bērnam? Kā ne-

zaudēt interesi? Vispirms jau atzinīgi 
novērtējot bērna varēšanu tikt galā ar 
papildus slodzi mūzikas vai mākslas 
skolā, interesējoties par viņa mazajiem 
ikdienas sasniegumiem, atrodot vietu 
šīm nodarbēm ģimenes ikdienā.

Papētot mūzikas vai mākslas stun-
du piedāvājumus citās valstīs, piemē-
ram, Anglijā, Francijā, šāda iespēja vi-
ņiem maksā EUR 25 – 30  viena mācību 
stunda. Savukārt Latvijas profesionālās 
ievirzes izglītības sistēma, tai skaitā 
Varakļānu Mūzikas un mākslas skola, 
piedāvā komplektu – 8 individuālās no-
darbības mūzikas instrumenta spēlē, 8 
grupu nodarbības mūzikas teorijā, kā arī 
muzicēšanu ansamblī vai korī un iespēju 
apgūt klavierspēli vai līdz pat 48 vizuā-
li plastiskās mākslas stundām par EUR 
11,38 mēnesī! 

Katras papildus zināšanas un pras-

Nr.
p.k.

Programma Mācību 
ilgums

Audzēkņus  uzņem 
no

1. Klavierspēle 8 gadi 7 gadiem
2. Akordeona spēle 6 gadi 8 gadiem
3. Vijoles spēle 8 gadi 7 gadiem
4. Trompetes spēle 6 gadi 8 gadiem
5. Flautas spēle 6 gadi 8 gadiem
6. Saksofona spēle 6 gadi 8 gadiem
7. Sitaminstrumentu spēle 6 gadi 8 gadiem
8.  Vokālā mūzika – kora klase 8 gadi 7 gadiem
9.  Vizuāli plastiskā māksla 5, 6, 7 gadi 7 gadiem

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 1. klasē 
2015./2016. mācību gadam

26., 28. maijā plkst. 17.00
notiks KONSULTĀCIJAS 

tiem bērniem,
kuri izlēmuši mācīties 

Mūzikas nodaļā

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 
Mūzikas un Mākslas nodaļās

1. jūnijā plkst. 17.00

Nepieciešami sekojoši dokumenti:
bērna dzimšanas apliecība vai • 
pase
medicīniskā izziņa no ģimenes • 
ārsta
iesniegums (veidlapu aizpildī-• 
sim skolā)

Tālrunis uzziņām 29492483

mes padara bērnu konkurētspējīgāku 
jeb sagatavotāku dzīvei, tāpēc izmanto-
sim iespēju veikt ieguldījumu bērnu nā-
kotnes labā. Iemācīsim saviem bērniem 
iesāktus darbus paveikt līdz galam.

Ieva Melne-Mežajeva
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Pavasaris ikvienam pašdarbniekam 
ir lielais ražas laiks. Pa ziemu ir slīpēti soļi, 
saskaņotas balsis, radīti aizraujoši priekš-
nesumi, lai pavasarī varētu priecāties par 
bagātīgo sezonas veikumu.

2014./2015. gada pašdarbības se-
zonā Varakļānu Kultūras namā ir notikuši 
gan tradicionāli pasākumi, gan realizētas 
dažādas jaunas idejas.

Septembri iesākām ar pasākumu se-
nioriem „Iekrāso rudeni”, kurā piedāvā-
jām ieklausīties dažādu cilvēku pieredzē, 
kā pozitīvi iekrāsot savu ikdienu.

Oktobrī atcerējāmies savus tuvinie-
kus Svecīšu vakarā, baudījām grupas 
„Baltie lāči” koncertu, kopā ar bērniem 
priecājāmies viņiem veltītajās izrādēs.

Novembrī svinējām Valsts svētkus ar 
koncertu „Tu esi Latvija”, kurā piedalījās 
gan Varakļānu Mūzikas skolas audzēkņi, 
gan Varakļānu Kultūras nama pašdarbī-
bas kolektīvi. Pirmo reizi uzstājās atjau-
notais sieviešu koris „Dzelvērte”.

No pirmās Adventes četras „Rado-
šās piektdienas” gatavojāmies Ziemas-
svētkiem – gatavojām puzurus, lējām 
sveces, veidojām māla bļodiņas un 
smilšu gleznas, šuvām eglīšu rotājumus 
un iegādājāmies Ziemassvētku dāvanas 
svētku tirdziņā.

Ziemassvētkus svinējām ne tikai trīs 
dienas! Piedāvājām kultūras un atpūtas 
pasākumus gan lieliem, gan maziem. 
Ziemassvētku koncertā Varakļānu Kul-
tūras nama pašdarbnieki apmeklētājus 
ierāva aizraujošu notikumu virpulī, kurš 
norisinājās Varakļānu dzelzceļa stacijā.

Janvārī savu 10 gadu jubileju nosvi-
nēja Līnijdeju grupa „Četras debesspu-
ses”.

Februāris izvērtās par Dziesmu mē-
nesi. Mēneša sākumā devāmies muzikā-
lā ceļojumā, ko piedāvāja Brāļi Auzāni, 
bet mēneša beigās mūsu pašu mazie 

un jaunie vokālisti pieskandināja Kultū-
ras namu koncertos „Varakļānu pilsētas 
Cālis – 2015” un „Lai skan Varakļānos – 
2015”.

Martā sveicām dāmas Starptautiska-
jā Sieviešu dienā un kopā ar Cesvaines 
Tautas teātri svinējām „Kāzas Bazūnēs”.

Tautas deju kolektīvu dalībniekiem 
marts bija neliela satraukuma pilns. Mar-
tā Madonas Kultūras namā norisinājās 
Madonas apriņķa deju kolektīvu skate, 
kurā Varakļānu Kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs un senioru deju 
kolektīvs „Varavīksne” (vadītāja Marija 
Madžule) ieguva I pakāpes diplomus!

Līnijdeju grupa „Četras debesspu-
ses” (vadītāja Anita Sārne) martā pieda-
lījās Latvijas Līnijdejotāju olimpiādē un uz 
mājām atveda 2 kausus!

Aprīlī satraukums bija manāms dzie-
dātāju pulkā. Nepilnas sezonas laikā at-
jaunotais sieviešu koris „Dzelvērte” (diri-
ģente Vivita Skurule) apguva obligāto re-
pertuāru, piedalījās Rēzeknes koru apriņ-
ķa skatē un ieguva II pakāpes diplomu!

Varakļānu Kultūras nama krāsainā 
pašdarbības sezona

Kultūras namā aprīlī klausījāmies fol-
kloras kopu priekšnesumos un gribējām 
rauties līdzi aizrautīgajām dejām, ko izpil-
dīja sadanča dalībnieki. 

Maiju iesākām ar Varakļānu bērnu 
sagatavoto koncertu „Pavasara vēstnesī-
ši”, kurā piedalījās Varakļānu vidusskolas 
audzēkņi un Varakļānu Kultūras nama 
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolek-
tīvs. Paldies Varakļānu vidusskolas peda-
gogiem par sadarbību!

Tomēr ar to nekas vēl nebeidzas! 
Senioru deju kolektīvs „Varavīksne” 
30. maijā piedalīsies XX Senioru deju 
dienā Madonā, Vidējās paaudzes deju 
kolektīva dalībnieki savus soļus ievīs ko-
pējos rakstos VII Vidējās paaudzes deju 
svētkos Jelgavā, bet sieviešu kora „Dzel-
vērte” dziedātāju balsis izskanēs Latgales 
Dziesmu svētkos Daugavpilī.

Bet ko mēs? Mēs svinēsim dzīvi un 
svētkus šeit pat – Varakļānos!

Kristīne Strode,
Varakļānu KN direktore

Varakļānu novada pašvaldība
PAZIŅO, ka, pamatojoties uz Va-

rakļānu novada domes 30.04.2015. 
lēmumu Nr. 5.11, tiek nodotas pub-
liskai izsolei pašvaldībai piederošo 
sliktā tehniskā stāvoklī esošo (remon-
tējamo) dzīvokļu īres tiesības: 

Miera ielā 12–2, Varakļāni
(1–istabas dzīvoklis bez ērtībām, 

koka divstāvu mājas 1.stāvā; dzīvokļa 
kopplat. 38,4 m2)

Miera ielā 12–5, Varakļāni
(1–istabas dzīvoklis bez ērtībām, 

koka divstāvu mājas 2. stāvā; dzīvok-
ļa kopplat. 34,6 m2)

Miera ielā 14–14, Varakļāni
(1–istabas dzīvoklis ar daļējām ēr-

tībām, ķieģeļu mūra divstāvu mājas 
2.stāvā; dzīvokļa kopplat. 19,9 m2)

Izsoles sākumcena EUR 50,00 (iz-
soles solis EUR 5,00)

Izsole notiks 2015. gada 26. maijā 
plkst. 14:00  Varakļānu novada pašval-
dības telpās – Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
101. telpā (sēžu zālē).

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pašvaldības interneta mājaslapā 
www.varaklani.lv vai pie pašvaldības 
sekretāres. 

Ar dzīvokļu tehnisko stāvokli var 

iepazīties 22.05.2015. no plkst. 9:00 
līdz 12:00, vai personīgi vienojoties 
ar Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA atbildīgajiem darbi-
niekiem (tālr. 64860711, 64860710). 

Reģistrēties izsolei Varakļānu 
novada pašvaldībā pie sekretāres var 
līdz 25.maija plkst. 17:00. 

Lai reģistrētos, jābūt nomaksātai 
nodevai par dalību izsolē EUR 5,00 
un izsoles drošības naudai EUR 5,00 
apmērā. 

Kontaktinformācija: 
e-pasts: varaklani@varaklani.lv

tālr. 64860840
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Šis Vinstona Čērčila domugrauds 
ņemts par moto Monreālas Latviešu sa-
biedriskā centra atbalstītajam ekskursiju 
projektu konkursam ,,Pētīsim un izzinā-
sim Latvijas vēsturi”, ko organizēja Vītolu 
fonds. Konkursa mērķis – veicināt Latvijas 
vēstures izzināšanu un sekmēt Latvijas 
vēstures kā mācību priekšmeta prestiža 
celšanu sabiedrībā. Konkursā tika aicinā-
ti piedalīties 5. – 8. kl. skolēni, iesniedzot 
ekskursijas projektu.

Tā kā mums ekskursijas patīk, nolē-
mām piedalīties. Saistoša likās arī balva 
– līdz EUR 400 sava iesniegtā projekta 
realizēšanai. Tā kā mums klases kļūst 
arvien mazākas, bet ekskursiju izmaksas 
arvien lielākas, tad ekskursijas projektu 
veidojām visas 5. – 8. klases kopā.

Mācību viela, protams, katrai klasei 
sava, tāpēc nolēmām iepazīties ar izcilu 
novadnieku dzīvi un darbību. Izvēlējāmies 
ļoti dažādas personības, kas darbojušies 
dažādos laikos – grāfu Borhu dzimtu un 
mācītāju Boļeslavu Sloskānu. 

28. aprīlī Murmastienes pamatskolā 
tradicionāli tika organizēta „Vecāku die-
na”. Pavasarīgā rītā skolas durvis vēra 
kupls vecāku pulciņš, šogad viņu vidū 
bija arī viens tētis.

Bērni vecākus skolā sagaidīja ar mu-
zikālu sveicienu. Pēc tam vecāki apmek-
lēja dažādas atklātās mācību stundas 
visās vecuma grupās. Kādam tas deva 
iespēju atcerēties arī savus skolas gadus 
un salīdzināt, kā šo gadu laikā mainījušās 
mācību metodes.

Dienas gaitā vecāki devās uz telpu, 
kur jau viņus gaidīja psiholoģe Iveta Gar-
gurne. Priecājos, ka šī tikšanās izdevās, 
jo noslēgumā nodarbība pārvērtās aktīvā 
diskusijā, kurā  iesaistījās visi vecāki.

Skolā bija apskatāmas arī skolēnu 
darbu izstādes.

Daži vecāki izmantoja iespēju un de-
vās uz individuālajām sarunām ar priekš-
metu skolotājiem.

Jācer, ka arī nākamgad šī jaukā tra-
dīcija turpināsies un vecāku atsaucība 
nemazināsies.

,,Jo tālāk pagātnē lūkojies, jo tālāku nākotni spēsi redzēt.”

Ātriem soļiem ir atnācis maijs, 
un mācību gads strauji tuvojas 
noslēgumam. Murmastienes pa-
matskolā ir sākusies neliela kņada, 
jo ir jāsāk apzināt apgūtais, pienā-
cis laiks atskaitīties par šajā mācī-
bu gadā paveikto. To var pierādīt 
ne tikai ar augstiem vērtējumiem 
liecībās, bet arī ar darbošanos da-
žādās  ārpusstundu nodarbībās. 
Vakars par skolas godu ir brīdis, 
kad interešu izglītības pulciņu 
dalībnieki rāda, ko iemācījušies 
gada laikā, bet mācību priekšme-
tu, olimpiāžu dalībnieki, aktīvākie 
sportisti saņēma atzinības par sa-
sniegumiem.

Atzinības rakstu par iegūto  
1. vietu starpnovadu matemātikas 
olimpiādē saņēma Elizabete Ābo-
liņa, bet 4. vietu  starpnovadu ma-
temātikas olimpiādē guva Diāna 
Grudule.

Par piedalīšanos olimpiādēs 
un dažādās ārpusskolas aktivi-
tātēs tika apbalvoti: Valters Valts 
Zeps, Daniels Reinis, Linards Pelšs, Ivan-
da Tropa, Ance Golubeva, Heilija Elksnī-
te, Estere Ščucka, Elizabete Pelse, Indra 
Pelša, Edgars Žeikars, Dāvis Broks, Uvis 
Andriksons, Līga Murinska, Evita Grudu-
le, Enija Zaķe, Everita Marija Mačuļska.

Panākumus sportā kaldinājuši: Jā-
nis Miška, Edgars Pelšs, Ermīns Trušelis. 
Ernests Mozga uzlabojis  Murmastienes 
pamatskolas rekordu augstlēkšanā, kas 
iepriekš bijis nemainīgs 20 gadus.

Konkursam tika iesniegti 165 pietei-
kumi, no kuriem žūrija atbalstīja 80. Liels, 
protams, bija mūsu prieks, kad saņēmām 
labo ziņu – mūsu ekskursijas projekts ir 
atbalstīts.

17. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības 
namā uz konkursa noslēguma sarīkoju-
mu tika aicināti skolotāji, projekta koordi-
natori. Paziņojot rezultātus, Vītolu fonds 
bija sarīkojis īstus svētkus. Dalībnieki tika 
iepazīstināti ar Rīgas Latviešu biedrības 
namu – tā vēsturi, arhitektūru, mākslinie-
kiem, kas veidojuši interjeru, biedrības 

darbību gan tās pirmsākumos, gan mūs-
dienās, ar nama telpām, rotājumiem un 
interjera priekšmetiem. Tikšanās ar goda 
viesi – Rīgas Latviešu biedrības priekšsē-
dētāju Gunti Gailīti bija ne mazāk intere-
santa kā ekskursija pa pašu namu. Prie-
cēja viņa atraktīvais stāstījums  un fasci-
nēja viņa aizrautība ar savu darbu.

Pasākuma organizatori bija sagādā-
juši 80 skolotājiem iespēju iepazīties ar 
Brīvības pieminekli ne tikai no ārpuses, 
bet pabūt arī iekšienē – Slavas zālē, pa-
rakstīties Goda Grāmatā, uzkāpt līdz pa-
šai pieminekļa augšai un palūkoties uz 
Rīgu ar pieminekļa acīm. Tas tiešām ir 
liels gods, ka tagad Brīvības pieminekļa 
Goda Grāmatā ir ierakstīts arī Murmastie-
nes vārds.

Mācību gada noslēgums mums šo-
gad ļoti patīkams – ekskursija Latvijas 
vēsturē uz Preiļiem un Aglonu. Kad iz-
brauksim, ziņosim par iespaidiem. Gai-
diet!

Sk. Inta Zepa

Vecāku diena 
Murmastienes 
pamatskolā

Vakars par skolas godu

Lepojamies ar  1. – 4. klašu deju 
kolektīva (vad. Vija Pelse) panākumiem 
deju skatē un gūto iespēju doties uz XI 
Latvijas skolu jaunatnes  dziesmu un deju 
svētkiem.

Paldies skolotājiem par veiksmīgu  
darbu un skolēnu motivēšanu rezultatī-
vam mācību un ārpusstundu darbam.

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas 

direktores v.i.
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IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).

Kvalitatīvi! T. 27450715

Lai gan aizgājušās dienas
Nekas vairs neatsauks,
Tomēr atmiņas ikvienas
Kā sila ziedi plauks
 (G. Viegliņa-Valliete)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
par mūžībā aizgājušajiem aprīlī:

Varakļānu pagastā
Paulīna Bernāne – 93

Murmastienes pagastā
Janīna Piziča – 83
Aleksandrs Latkovskis – 87
Veneranda Garanča - 85
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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
Tirāža: 690 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

PĀRDODAM
smilti, melnzemi, dolomīta • 
šķembas – ar piegādi 
(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas)

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

Sirsnīgu paldies sakām visiem 
labajiem cilvēkiem, kuri nelaimes 

brīdī gan sargāja dzīvojamo 
ēku un pārējās ēkas no uguns 
nelaimes, gan sniedza morālu 

atbalstu.
Ar pateicību – Gunta, Zina

Nav nekā lielāka, 
nav nekā svētāka,
Kad kopā sakusušas
Debesis un zeme zied.
Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām 
Viņai paklājiet 
 (O. Vācietis)

Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 
laulības aprīlī:

Sanita Filimonova un 
Ritvars Radziņš

Inga Latkovska un Juris Rubenis

Tici, draugs, tu arī esi
Lielās Saules gaišas stars:
Mīlestību sevī nesi – 
Dzīve lai kā pavasars!
(K. Students)

Sveicam:
Megiju Cīruli un Nauri Odumiņu 

ar meitas Sofi jas dzimšanu

s:

Tev novēlam brīnišķus 
saullēktus
Un saulrietus Dieva dotos.
Dienas ar darbiem auklētās
Un naktis sudrabotās.
Vēl novēlam vārdus, kas 
sargātu
Un svētīgus klusuma brīžus.
Tādas lietas- pavisam parastas,
Kas tavu ikdienu piepildītu.
  /I. Priede/

Annai Gailumai
lielajā dzīves jubilejā – dvēseles 

mieru, stipru
veselību! Lai katra diena sākas 

ar prieku sirdī!
Novēl Emīlija, Zinaida un Tāle

Murmastienē

IZNOMĀJAM
PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU

bērnu ballītēm, dzimšanas dienu 
svinībām, ģimenes svētkiem un 

citiem jautriem pasākumiem.
Atrakcija paredzēta bērniem 

2 –7 gadiem.
T. 26454727, 29110696

Kļūdas labojums
Avīzes „Varakļonīts” iepriekšējā numura 

rakstiņā „LD pavasaris” pareizs ir šāds teksts:
„Šī gada 27. un 28. martā Baložos notika 

Latvijas līnijdejotāju Olimpiāde „Rīgas kauss 
2015”, kurā piedalījās arī Varakļānu līnijdejotā-
jas – Ilze Strode,  Anna Zeimule, Tatjana Mičā-
ne, Evija Kanča, Anna Sondore, Inita Madžu-
le- Lielbārde, Anete Opule, Ingrīda Madžule un 
Rita Piziča Anitas Sārnas vadībā.”

Pārdod dzīvokli divdzīvokļu 
mājā MURMASTIENĒ. Malkas apku-
re, ūdens ievilkts. T. 22038704

 

Muzeja nosaukums: Varakļānu Novada muzejs
Muzeja adrese: Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 4838
tālr. 64866164, 64866162, 29359242
www.varaklani.lv/kultura/varaklanu_novada_muzejs
Pasākuma nosaukums: Rainis un Varakļāni

Informācija par pasākuma norisi:

2015. gada


