
Aktualitātes Varakļānu novada skolās 
2015./2016. m.g.

Skolēnu apliecības saņemšana.

Jaunais mācību gads valsts mērogā un 
arī mūsu novadā  iesācies ar  zinību alkām un 
atkalsatikšanās prieku, kā arī ar daudziem ne-
atbildētiem jautājumiem: kāda ir mūsdienīga 
izglītība, kāds ir mūsdienīgs skolotājs, kā īste-
nosies jaunais pedagogu atalgojuma modelis, 
lai skolotāja profesija kļūtu konkurētspējīga 
jauniešu vidū, kā notiks izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošana un kādas būs sekas.

Novadā mācības uzsāka 315 skolēni un 
49 5–6-gadīgie. No tiem Stirnienes pamatsko-
lā – 26 skolēni un 2 5–6-gadīgie, Murmastie-
nes pamatskolā – 42 skolēni un 9 5–6-gadīgie, 
pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” – 38 
5–6-gadīgie skolēni, Varakļānu vidusskolā 247 
skolēni: 196 pamatizglītības posmā, 51 – vidē-
jās izglītības posmā.

Novada skolas piedāvā vairākas licencētas 
programmas: pamatizglītības, speciālās izglītī-
bas (ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās 
attīstības traucējumiem), vispārējās vidējās iz-
glītības (vispārizglītojošais virziens un matemā-
tikas – dabaszinību virziens) programmas. Arī 
šogad ar Varakļānu novada pašvaldības atbal-
stu vidusskolēniem būs iespēja apgūt būvdar-
bu speciālista un šuvēja kvalifi kāciju.

Vasaras brīvlaiks novada skolēniem aizritē-
ja Dziesmu un deju svētku zīmē, notika sporta 
spēles, jaunsargu un vides nometnes. Mācību 
laikā sāksies intensīvas garīgās aktivitātes vis-
dažādākajās jomās.

Šobrīd  sabiedrības pieprasījums aktualizē 
dabaszinību jomu, arī jaunumi izglītības saturā 
to apliecina.

Šajā mācību gadā valstī uzsākta datorikas 
mācību satura aprobācija, lai tuvākajā laikā to 
mācītu jau no 1. klases.

Diagnosticējošie darbi matemātikā 8. kl., 
dabaszinībās 9. kl., fi zikā un ķīmijā 10., 11. kl., 
piloteksāmens fi zikā vai ķīmijā 12. kl. liecina, ka 
tiks pārbaudītas skolēnu zināšanas, prasmes 
un iemaņas tieši eksaktajā jomā.

Humanitārājā jomā turpinās angļu valodas 
apguve no 1. līdz 12. kl. Visu svešvalodu cen-
tralizēto eksāmenu norise, līdzīgi kā iepriekšē-
jos gados, plānota pavasara brīvlaikā.

Novēlu visiem mācību procesā iesaistīta-
jiem gandarījumu par paveikto un radošu paš-
izpausmi visa mācību gada garumā!

Anita Saleniece, 
Varakļānu novada izglītības darba speciāliste

Murmastienes pamatskolas 1. klases skolēni,vecāki, 
audzinātāja Iveta Grudule un viešņa Inguna Sudraba.

Stirnienes pamatskolas skolēni un pedagogi.

Varakļānu vidusskolas pirmā klase. 
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VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMĒ

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

2015. gada 27. augustā 
Nr. 9

1. Par nekustamā īpašuma „Mozgi” 
sadalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma „Malai-
ne” sadalīšanu un daļas nodošanu Sa-
tiksmes ministrijai.

3. Par SIA „Varakļānu veselības ap-
rūpes centrs” pamatkapitāla palielināša-
nu.

4. Par telpu nomas maksu un ēdi-
nāšanas izmaksām ārpusskolas nodar-
bībām Varakļānu novada skolās. 

5. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

6. Par dienesta dzīvokļu īri.
7. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
8. Par nedzīvojamo telpu nomu.
9. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
10. Par ārkārtas materiālo pabalstu.

Sakarā ar 10.08.2015. vakarā notiku-
šo nelaimes gadījumu SIA „Varakļānu 
veselības aprūpes centrs” telpās (paš-
valdībai piederošā ēkā) Pils ielā 25A, 
Varakļāni, kad pasažieru pacēlāja šahtā 
iekritušais 1 gadu un 8 mēnešus vecais 
Kristaps Elsts guva nāvējošas traumas,  
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 
NOLEMJ:

Sniegt 10.08.2015. notikušā nelai-
mes gadījumā gūto traumu rezultātā 
mirušā Kristapa Elsta ģimenei ārkārtas 
materiālo pabalstu EUR 500,00 apmērā.

11. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
15-18, Varakļānos, publisko īres tiesību 
izsoles rezultātiem.

12. Par adreses noteikšanu.
Domes priekšsēdētājs

M. Justs
Lietvedības nodaļas vadītāja

I. Broka

Varakļānu novada pašvaldība 
ir  īstenojusi projektu „Ūdenssaim-
niecības attīstība Varakļānu novada 
Murmastienes pagasta Murmastienes 
ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/

Noslēdzies projekts „Ūdenssaimniecības 
attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta 

Murmastienes ciemā, 2. kārta” 
APIA/CFLA/149/114.

Varakļānu novada Murmastienē 
projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, veikta pievadceļa rekons-
trukcija un KSS izbūve.

Darbus projektā veica PS „Ozol-
kalns”, būvuzraudzību veica SIA 
„Sistēmeksperts”. 

Projekts „Savādā vasara”

Varakļānu novada pašvaldība 
ir  īstenojusi projektu „Savādā vasa-
ra”, līg. Nr. 4-33/33 no 01.04.2015. 
Projekts tika  īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2015. gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros.

Projekta ietvaros ir notikušas vai-
rākas aktivitātes:

* Varakļānu vidusskolas stadionā 
notika ielu vingrošanas nodarbība, 

kur bija iespējams vērot ielu vingro-
tāju demonstrējumu un parādīt savas 
prasmes. 

* Par veselīga dzīvesveidu Stir-
nienē stāstīja un  dvieļu rīvēšanās pa-
matprincipus rādīja Inese Ziņģīte.

* Personiskās izaugsmes semi-
nārus vadīja Andžejs Reiters.

* Jaunieši devās pārgājienā ar 
nūjām.

Projekta galvenais mērķis bija 
daudzveidot jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas izmantojot nefor-
mālās mācīšanās metodes. Projektā 
tika piesaistīti profesionāli un zinoši 
speciālisti.

PATEICĪBA
Varakļānu Novada muzejs izsaka 

sirsnīgu paldies visiem algoto pagai-
du sabiedrisko darbu veicējiem par 
dažādu darbu veikšanu Varakļānu pilī 
2015. gada vasaras sezonā, bet īpaši 
sirsnīgs paldies Jānim Bondaram un 
Jurim Strodam par godprātīgu darbu 
pie malkas sagatavošanas un saneša-
nas šķūnī. Visiem vēlam labu veselību 
un izturību turpmāk.
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Ir pienācis rudens, kad visa lopba-
rības sagatavošana ir pabeigta. Izņē-
mums ir kukurūzas skābbarība, kura 
tiks gatavota septembra beigās. Lop-
kopības saimniecībām, kurās piena 
govis un gaļas liellopus ziemas periodā 
pamatā baro ar skābbarību, allaž bū-
tiski ir zināt, kā noteikt visefektīvāko un 
vislētāko barības devu. Jo sabalansēta 
un lēta barības deva ļaus ražot pienu ar 
zemākām izmaksām un vienlaikus ļaus 
pasargāt govju ganāmpulku no vielu 
maiņas problēmām, tesmens un kāju 
slimībām, iegūstot kvalitatīvu produkci-
ju un saglabājot labu govju veselību. 

Tāpēc ir būtiski zināt skābbarības 
kvalitātes rādītājus saimniecībā, lai var 
precīzi noteikt, kāda barības deva ir 
jādod.  Lai palīdzētu saimniekiem eko-

Otrdien, 18. augustā, valdība at-
balstīja Zemkopības ministrijas (ZM) 
ierosinājumu piena ražotājiem piešķirt 
7,6 miljonus euro ciltsdarba atbalstam. 
To paredz ZM sagatavotie un valdības 
atbalstītie grozījumi noteikumos, kas 
nosaka valsts atbalsta piešķiršanas 
kārtību piena šķirņu slaucamo govju 
produktivitātes datu izvērtēšanai.

Izmaiņas valsts atbalsta piešķirša-
nas kārtībā paredz ciltsdarbam nepie-
ciešamo atbalsta maksājuma summu 
– 7,6 miljonus euro, lai nodrošinātu 
piena šķirņu slaucamo govju produk-
tivitātes datu noteikšanas un izvērtēša-
nas pakalpojumu. Valsts atbalsts ļaus 
saglabāt ražošanas apjomu un nodro-
šinās augstvērtīgu piena šķirņu slau-
camo govju saglabāšanu ganāmpulka 
ciltskodolā. Atbalstu plānots izmaksāt 
2015. gada septembrī.

Atbalsts paredzēts primārajiem 
piena ražotājiem, kas regulāri nodod 
pienu pārstrādei. Tāpat atbalsta piešķir-
šanas kārtībā noteikta ciltsdarba mak-
sājuma diferenciācija – par govīm ar iz-
slaukumu līdz 6999 kg, pirmpienēm un 
govīm ar vēl nenoteiktu produktivitāti 
ir paredzēts vienreizējs maksājums 50 
euro, bet par augstražīgām govīm – 60 
vai 72 euro.

Izmaiņas valsts atbalsta piešķirša-
nas kārtībā stāsies spēkā pēc to pub-
licēšanas ofi ciālā izdevuma „Latvijas 
Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.
lv. Plašāka informācija par grozījumiem 
Ministru kabineta (MK) 2014. gada 26. 
augusta noteikumos Nr. 511 „Valsts at-
balsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu 
slaucamo govju produktivitātes datu iz-
vērtēšanai” pieejama MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Piena 
ražotājiem 
izmaksās 
7,6 miljonus 
euro atbalstu 
ciltsdarbam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā 
gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. de-
cembrim izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā. Atbalsta pretendenti 
pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas 
lauku teritorijā, izņemot republikas pilsē-
tas un novadu teritoriālās vienības – pil-
sētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Atbalsts tiks piešķirts vietējās paš-
valdības grantsceļu (turpmāk – objektu) 
bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei 
(izņemot valsts ceļus un Transeiropas 
transporta tīkla savienojumus) atbilstoši 
teritorijas plānošanas dokumentos no-
teiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un in-
vestīcijas plāniem. 

Pašvaldībai ir jānosaka un jāap-
stiprina atlases kritēriji par objektiem, 
kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem 
uzņēmējiem par projektā ietvertajiem 
objektiem. Pašvaldība izvirzītos objek-
tus sarindo pēc prioritātes, prioritāte at-
balsta saņemšanai ir lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas un pārstrādes 
objektiem un integrēta tipa projektiem, 
kas tiek īstenoti kopā ar pievadce-
ļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem 
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldīju-
miem lauksaimniecības un mežsaim-

Pašvaldības varēs saņemt 
atbalstu grantsceļu bez cietā 
seguma izbūvei un pārbūvei

niecības infrastruktūras attīstībā”.
Kopējais publiskais fi nansējums 

izsludinātajai projektu iesniegumu pie-
ņemšanas kārtai ir EUR 126 635 591. 
Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais 
atbalsta tika aprēķināts, ņemot vērā paš-
valdības kopējo ceļu garumu, kopējo 
dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu 
platības.

Atbalstu varēs saņemt, pamatojo-
ties uz normatīvajiem aktiem par valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
Plašāka informācija ir pieejama LAD mā-
jaslapā izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ie-
vērojot Elektronisko dokumentu likumu 
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs, vai LAD centrālajā 
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas 
laukumā 2.

Plašāku informāciju var noskaid-
rot, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 
67095000. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Skābbarības analīzes
nomiskāk saimniekot, Madonas LLKC 
birojs piedāvā profesionālu lopbarī-
bas analīžu noņemšanu un izvērtēša-
nu, ēdināšanas plānošanu un barības 
devu sastādīšanu piena un gaļas lop-
kopības saimniecībām. Zināšanas un 
informācija vienmēr ir noderīga saim-
niekiem, tāpēc kā īpašais piedāvājums 
ir visiem, kas pieteiksies lopbarības 
paraugu noņemšanai līdz šā gada 18. 
septembrim un kuriem sagatavosim arī 
barības devas, būs iespēja piedalīties 
izlozē. Trīs laimīgiem izlozes kārtībā 
dāvināsim žurnāla „Latvijas Lopkopis” 
abonementu trim mēnešiem. Pieteik-
šanās pie lopkopības speciālista Edvī-
na Broka pa tālruni 29163674 vai Ma-
donas LLKC birojā, tālrunis 26435546, 
e-pasts: edvins.broks@llkc.lv. 
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15
Kristers Juška
Raimonds Ubagovskis

18
Renāte Ūzuliņa
Edgars Vaivods

20
Līga Piļpuka
Igors Stepanovs
Egija Tīriņa
Zane Zalužinska

25
Jānis Trops
Maira Zlemete

30
Mairis Naglis
Gundars Šimonis
Ilze Vītola

40
Edīte Grudule
Marco Picchiami

Kā septiņkrāsu varavīksna,
Kā dzintarotais saules sieks,
Kā zaļojoša burvju vīksna
Lai tavā dzīvē staro prieks!
   /V. Mora/

45
Aina Justele
Rudīte Seržante
Agris Vaikevics

50
Dainis Garančs
Ārija Tumane
Olga Zepa

55
Ināra Radziņa

60
Jānis Bārbals
Jānis Razvadovskis
Andris Strods

70
Antons Piļpuks

75
Tamāra Tiļa
Anna Timofejeva
Veronika Trūpa
Janīna Vanaga

Sirsnīgi sveicam septembra 
jubilārus novadā!

80
Agnese Garanča
Anna Kanča

85
Antons Boldāns
Zinaida Damškalne
Paulīna Sima

90
Lilija Pētersone
Jāzeps Sprindžs
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Mīlestībā uz dziesmu
Jau atkal klāt darbīgā rudens se-

zona. Arī Varakļānu pilsētas kultūras 
nama sieviešu koris „Dzelvērte” sācis 
savu jauno darba sezonu. Kā veicies 
pagājušajā? 

Pēc neliela pārtraukuma 2014. gada 
septembrī koris atsāka darbību, un 
dziedātājas nelielā laika posmā apguva  
dziesmas, lai varētu koncertēt, jo tieši 
tāpēc mēs esam arī kopā sanākušas. 
Mēs piedalījāmies kultūras nama rīko-
tajos pasākumos – Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienas koncertā 
un Ziemassvētku pasākumā. Piedalījā-
mies arī Murmastienes kultūras centra 
rīkotajā koncertā Lieldienu laikā. Ļoti 
nozīmīga mūsu kolektīvam bija piedalī-
šanās Rēzeknes koru apriņķa amatieru 
koru skatē, kur guvām labus rezultātus. 
Žūrijas vērtējumā tikai pavisam nedaudz 
pietrūka līdz 1. pakāpes izpildījumam.

 Vasaras sākumā mēs piedalījā-
mies emocionālā, krāšņā un skaistā pa-
sākumā Daugavpilī – Latgales Dziesmu 
svētkos. Dziesmu svētki ir katra kora 
dziedātāja sapņu piepildījums, kur tu 
esi starp vairākiem tūkstošiem dalīb-

Varakļānu novada Varakļānu novada 
skolu absolventu skolu absolventu 
tālākās gaitastālākās gaitas
Murmastienes pamatskolu beidza 
5 skolēni, no tiem:
1 – mācās Madonas ģimnāzijā;
1 – Madonas 1. vidusskolā;
3 – Priekuļu tehnikumā.

Stirnienes pamatskolu beidz 1 skolniece, 
turpina mācības Jāzepa Vītola Rēzeknes 
mūzikas koledžā.

Varakļānu vidusskolas 9. klasi beidza 
15 skolēni, no tiem:
14 – turpina mācības Varakļānu vidus-
skolas 10. klasē;
1 – mācās Barkavas profesionālajā 
vidusskolā.
12. klases absolventi:
1 – mācās Latvijas Universitātē;
5 – Rīgas Tehniskajā universitātē;
1 – Lauksaimniecības Universitātē;
1 – RPIVA;
1 – Rīgas Stradiņa universitātē;
1 – Latvijas Sporta pedagoģijas augst-
skolā;
2 – Banku augstskolas uzņēmējdarbības 
koledžā;
3 – Barkavas profesionālajā vidusskolā;
1 – strādā.

Eiropas kultūra, 
māksla, mūzika – viss 
atrod vietu, cilvēkus 
un laiku, lai uzplauktu 
nebijušā krāšņumā. 
26. septembra nova-
karē 17.00 Stirnienes 
baznīca būs devusi 
patvērumu unikālam 
koncertam un brīnu-
mainai muzikālai pie-
redzei…

Senās mūzikas 
dziedātāja – soprāns 
Baiba Urka (Latvija) 
un baroka ģitārists un 
teorbists Migels Bel-
las (Spānija) ir apvie-
nojušies, radot brīnu-
mainu projektu Latvijā, 
kas guvis nosaukumu Caminos encontrados – tulkojumā no spāņu valodas 
– ceļi, kas satiekas. Duets izpilda galvenokārt 17. gadsimta laicīgo un  sak-
rālo mūziku, kas nāk no Itālijas, Spānijas  un Francijas. Šis ir rets projekts 
Latvijā, jo pie mums bieži nerodas iespēja dzirdēt baroka ģitāras un solo 
balss apvienojumu. Programmā varēs dzirdēt Džovanni Feličes Sančesa, 
Žana Batista Lulli kompozīcijas, kā arī talantīgās itāļu komponistes Barbaras 
Strocī un Frančeskas Kačīni sacerējumus, kuru mūzika, neraugoties uz tās 
augsto kvalitāti un skaistumu, šeit skanējusi ļoti reti.

Izbaudiet vakaru un ceļojiet cauri gadsimtiem mūzikas skaņās!

nieku; arī dziesmas skan emocionālāk 
un bagātīgāk. Ieskanoties „Saule, Pēr-
kons, Daugava” pirmajiem akordiem, 
visi skatītāji, tajā skaitā arī Ministru pre-
zidente L. Straujumas kundze, cēlās 
kājās. Tās ir neaizmirstamas sajūtas. 
Svētkus kuplināja arī Daugavpils deju 
kolektīvi un mazie, ņiprie dejotāji no 
Baltkrievijas.

Laiks atkal sākt strādāt, lai varētu 
arī baudīt skaistus svētkus. Tam ir vaja-
dzīgs pavisam nedaudz – mīlestība uz 
dziesmu un gribasspēks vakaros iziet 
no mājām. Tādēļ visas dziedātgribē-
tājas aicinām uz kora mēģinājumiem, 
kas notiks trešdienās 19.00 Varakļānu 
kultūras namā.

Kora vārdā – Inta
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Varakļānu pilsēta, kā jau ierasts, arī 
šogad savus svētkus svinēja augustā. 
Svētki iesākās ar izstādes „Laikabied-
ri” atklāšanu Varakļānu muzejā, kā ar 
Starptautisko glezniecības plenēru „Baltā 
pilsēta 2015” un  Ziedu instalāciju veido-
šanu. 

Bet svētku kulminācija un noslēgums 
bija 15. augusta vakars, kad uz Varakļānu 
estrādi plūda cilvēku straumes. Pirmkārt, 
jau gribu teikt paldies ikvienam pasāku-
ma apmeklētājam, jo tieši jūsu dēļ mēs 
– kultūras darbinieki, esam un strādājam, 
un jūsu klātbūtne pasākumos ir lielākā 
samaksa un gandarījums par paveikto 
darbu! Paldies Jums ikvienam un visiem!

Paldies par atbalstu šī pasākuma 
tapšanā pašvaldībai, personīgi – priekš-
sēdētājam M. Justam, izpilddirektoram 
I. Ikauniekam, un visiem domes darbi-
niekiem, kas neliedza savu padomu un 
palīdzīgu roku, jo man, ienācējam, ne-
pazīstot pilsētas iedzīvotājus un vietējās 
tradīcijas, radīt svētkus būtu neiespējami. 
Paldies par tehnisku palīdzību muzejam, 
Mūzikas un mākslas skolai, vidusskolas 
kolektīvam, kā arī visiem pārējiem nova-
da kultūras darbiniekiem.

 Paldies par sapratni un pretimnāk-
šanu mūziķiem un māksliniekiem, kuri 

Konkurss „Ziedi Varakļāniem” allaž 
tiek gaidīts. Tas ir kā ieskaņas pasākums 
pilsētas svētkiem un priecē gan varakļā-
niešus, gan viesus visas dienas garumā. 

Šoreiz parasti tik aktīvie ziedu instalā-
ciju veidotāji bijuši tādi pakūtri, izveidotas 
tikai 6 kompozīcijas. Paldies arī par to!

Vērtēšanas komisija ar interesi ap-
skatīja katru no tām un nolēma, ka pirmā 
vieta piešķirama ziedu kompozīcijai „Tau-
renītis”, autore Rita Zepa.

Tā kā katra no ziedu instalācijām bija 
veidota savdabīgi un dažādi, vērtētāji no-
lēma, ka pārējās instalācijas ir līdzvērtīgi 
labas:

„Pārsteigums” – pie kultūras nama, 
autoru kolektīvs – KN darbinieki un deju 
grupa „Četras debesspuses”,

„Labirinta fantāzija” 
– centrālajā skvēriņā, au-
tore Ligita Stafecka,

„Viņi dejoja vienu 
vasaru”– pie Elvi veikala, 
autore Iveta Onufrijeva,

Nākotnes ziedi – pie 
Elvi veikala, autore Ligita 
Onufrijeva.

A. Jaunzeme, teksts 
un foto

Ziedi Varakļāniem

Pārsteigums.

Izskanējuši pilsētas svētki „SKANI UN ZIEDI, PILSĒTA MANA”
bija gatavi braukt pat par mazākiem ho-
norāriem, lai priecētu Varakļānu pilsētas 
un novada iedzīvotājus, kā arī visus cie-
miņus, īpašs paldies par koncertu ska-
ņas un gaismas kvalitatīvo tehnisko no-
drošinājumu „AJV grupas” puišiem no 
Jēkabpils,  mediķim, zemessardzes 25. 
kājnieku bataljona puišiem, maniem ko-
lēģiem – visiem Varakļānu KN darbinie-
kiem, kuri neskaitīja ne stundas, ne dalīja 
darbus, paldies darbinieku ģimenēm par 
sapratni un atbalstu, kā arī brīvprātīgajiem 
darbiniekiem, kuri iesaistījās šī pasākuma 
norises nodrošināšanā.

Bet es noteikti varu apgalvot, ka 
šie svētki nebūtu iespējami bez daudzo 
sponsoru atbalsta, kopā tika saziedots 
pietiekoši daudz, lai svētki varētu būt tādi, 
kādi tie bija. Tāpēc visu svētku rīkotāju un 
arī apmeklētāju vārdā vēlreiz gribu pateikt 
milzīgu paldies mūsu atbalstītājiem

SIA „V 55”
SIA „Meiers”, Veikals „Ziedu dārzs„
SIA „JILLS”
SIA „Austrumu būvnieks”
ZS „Gabriši” 
SIA „Aļņi AS”
SIA „GB Koks”
SIA „Raibais asaris”
SIA „Līvānu kūdras fabrika”

SIA „Priedaine”
LPKS „VAKS” Latgales un Vidzemes 
lauksaimnieku kooperatīvs
SIA „Lauce”
SIA „ANTARIS”
SIA „LEKON”
DUS „Latvijas Nafta”
SIA „Swedbank”
SIA „Kamil plus”
SIA „Meļņi 3”
SIA „Serviss – komercfi rma 
„KVARCS””
Ziedu salons „Lillija”
SIA „Pārtikas veikalu grupa
SIA „Munera”

Kopā mēs to paveicām!
Uz tikšanos nākošajos svētkos un 

pasākumos Varakļānu KN un novadā!

Par pasākumiem varat iegūt informā-
ciju: personīgi Varakļānu KN, Varakļānu 
pašvaldības mājas lapā, portālā drau-
giem.lv  – Varakļānu KN, vai pa tālruni 
26605778, jebkurā laikā. Tāpat aicinu 
izteikt savus priekšlikumus un ierosināju-
mus turpmākajai KN darba uzlabošanai 
un pilnveidei!

Patiesā cieņā 
Līga Rubīne,

Varakļānu KN direktores p.i. 

Taurenītis.

Viņi dejoja vienu vasaru.

 Labirinta fantāzija.
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Turpinājums 8. lpp.

Laiks aizsteidzas, mainās mēneši, gadi 
un līdzi ar tiem maināmies mēs paši. Cil-
vēka mūžā pastāvīgi mainās veiksmju un 
neveiksmju joslas, tāpēc dažkārt mēs ne-
apzināmies savas spējas un varēšanu, kas 
atklājas kā jauns brīnums un svētība visai 
turpmākai dzīvei. 

Varakļāni un pārējā sabiedrība jau vai-
rākus gadus pazīst savu talantīgo māksli-
nieku – skulptoru Raiti Stiuku, kuru daba 
ir apveltījusi ar spēcīgu talantu izprast un, 
galvenais, kokā, ģipsī vai citā materiālā iz-
just to plastisko formu, veidojot skulptūras 
un tēlus. Iegūtā izglītība Mākslas akadēmijā 
ir nostiprinājusi talantīgā mākslinieka daiļra-
des izpausmi, kā arī ļauj tam nodot šīs zinā-
šanas jaunajai paaudzei.

Ir aizsteidzies laiks, un varakļāniešus 
tas atkal ir pārsteidzis ar kārtējo dabas ap-
veltīto talantu. It kā jau visi sen pazīstam 
vietējo Mārtiņu Ziedu, taču līdz šim pat ne-
nojautām par viņa dotībām un saskarsmi ar 
mākslu. Raita Stiukas iedrošināts, Mārtiņš 
pamēģināja uzzīmēt portretu, kas bija pa-
šam kā pārsteigums, atklājot to, ka viņš var 
zīmēt. Mārtiņš zīmēja ar parasto zīmuli, ska-
toties no fotogrāfi jas. Pakāpeniski zīmulis 
pārņēma Mārtiņu savā varā un, aizraujoties 
ar zīmēšanu, tika fotografēti modeļi, kā arī 
meklēti jauni objekti. Mārtiņš nav mācījies 
mākslas skolā, bet savu talantu periodiski 
papildina ar jaunām zināšanām kompozīci-
jā, perspektīvā un ēnu teorijā pie profesio-
nāliem māksliniekiem mākslas studijā Rīgā. 

Laikabiedri 

Raitis Stiuka pie sava darba. 

Izstādes autori – Raitis Stuika un Mārtiņš Zieds. 

Gunārs Puntužs.

Varakļānu Novada muzejā š.g. 12. au-
gustā tika atklāta Mārtiņa Zieda un Raita 
Stiukas izstāde „Laikabiedri”, kur portretos 
redzami Mārtiņa zīmētie laikabiedri, dzīvnie-
ki, arhitektūras pieminekļi un daži grafi kas 
darbi veidoti ar tušu, kā arī Raita maģistra-

tūras gala darbs Mākslas akadē-
mijā „Humānists”. Izstādes at-
klāšanā profesionāli mākslinieki 
izvērtēja Mārtiņa zīmējumus, 
vēlot tam radošu pieeju, zīmējot 
portretus no dabas. Katrā ziņā 
Varakļāni ir ieguvuši vēl vienu 
mākslinieku, kurš, iespējams, šo 
dabas doto talantu ir mantojis 
no savas dzimtas saknēm. Tie, 
kuri nav paspējuši vēl muzejā 
apskatīt Mārtiņa un Raita izstādi 
„Laikabiedri”, to vēl var izdarīt 
līdz š.g. 24. oktobrim. Muzeja 

kolektīvs abiem māksliniekiem vēl neatlai-
dību un izaugsmi katram savā dzīves sfērā 
un jaunu mērķu sasniegšanā neatkarīgi no 
laikmeta straujās steigas. 

Cieņā – muzeja vadītāja T. Korsaka
foto no muzeja arhīva

Latvijas piļu un muižu asociācijas 
biedri ik gadu tiekas īpašā pasākumā – 
Muižnieku turnīrā, šogad tas notika Krāsla-
vas grāfu Plāteru pils kompleksa teritorijā. 

Krāslavas pils pagalmā pulcējās pa-
sākuma dalībnieki no tuvākām un tālākām 
pilīm un muižām. Lai visas dienas garumā 
piedalītos nopietni nenopietnās sportis-
kajās sacensībās, bija ieradušās tikai 7 
komandas – no Varakļāniem, Rūmenes, 
Balviem, Kokneses, Bīriņiem, Cesvaines 
un Krāslavas, bet tas nemazināja muiž-
nieku vēlmi mēroties spēkiem. Minimā-
lais dalībnieku skaits komandā – 6 cilvēki. 
Rīts sākās ar sasveicināšanos ar piļu un 
muižu ļaudīm, tam sekoja Muižnieku tur-
nīra simbola – ceļojošās atslēgas – svi-
nīga nodošana un galmu prezentācijas. 
Lai noskaidrotu spēcīgāko, veiklāko un 
izturīgāko „Muižnieku turnīra” komandu, 
dalībnieki mērojās spēkiem 8 komandu 
un 3 individuālajās sacensībās ar visnotaļ 
interesantiem nosaukumiem, piemēram, 
„karietes stumšana”, „rozes stādīšana pils 
dārzā”, „galma glaimu spēle”, „grāfi enes 
Augustes josta”, „bruņinieka pirmās nakts 

Muižnieku turnīrs Krāslavā

tiesības”, „grāfa Plātera rīta rosme”, „grā-
fa Konstantīna lingvistiskie vingrinājumi”, 
„freskas meklēšana Krāslavas ielās.” Pēc 

sportiskajām aktivitātēm dalībniekiem bija 
iespēja ar autobusu doties ekskursijā 
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„Iepazīsti Krāslavu” atraktīvās gides Intas 
Lipšānes pavadībā. Pasākuma apmeklētā-
jiem un dalībniekiem visas dienas garumā 
bija iespēja iepazīt un iegādāties Latgales 
našķu tirdziņa labumus. Šoreiz pati veik-
lākā un spēcīgākā izrādījās Balvu muižas 

komanda. Interesanti, ka pirms gada Muiž-
nieku turnīrs notika Balvos, kur uzvaras lau-
rus plūca Krāslavas komanda. Varakļānu 
muižas komanda tika sumināta par iegūto 
1. vietu Muižnieku turnīra konkursā „Grā-
fa Konstantīna lingvistiskie vingrinājumi.” 

Uzvarētāji un pārējās komandas tika sumi-
nātas vakara pasākumā Krāslavas pilsētas 
estrādē, kur skatītājus ar saviem priekšne-
sumiem priecēja Krāslavas Mūzikas skolas 
saksofonisti un postfolkgrupa „Rikši”.

I. Marinska

Dabas draugu un gardēžu tūre
Neilgi pirms jaunā mācību gada sā-

kuma Varakļānu vidusskolas skolotāji de-
vās interesantā un aizraujošā ekskursijā, 
lai iepazītu Latvijas daudzkrāsaino dabu 
un entuziastu dažādās aktivitātes.

Vispirms pabijām saimniecībā „Vīn-
kalni”, kur atraktīvie saimnieki iepazīsti-
nāja ar picu gatavošanas tradīcijām, arī 
pašas varējām izgatavot sev tīkamāko 
itāļu picu.

Limbažu novadā tikāmies ar Jāni 
Ulmi un apskatījām lielāko veselības 
augu brīvdabas ekspozīciju, baudījām 
zāļu kokteili, bija iespēja iegādāties pul-
verizētu Latvijas veselības augu maisīju-
mu dažādām kaitēm.

„Labs vīns laimīgiem cilvēkiem!” – tā 
saka vīndaris Džons Brauns un pastāsta, 
kā no datorspeciālista Anglijā kļuvis par 
vīndari Latvijā. „Jokas” – tā sauc viņa mā-
jas, kur tiek gatavots vīns no dažādām 
izejvielām, Džons Brauns neskopojās ar 
padomiem, kā gatavot vīnus, bija iespēja 
tos degustēt un atšifrēt, no kādām izejvie-
lām tie pagatavoti.

Fascinēja jūras valdzinājums, tās ak-
meņainā piekraste un Sarkanās klintis. 

Nākošajā dienā apmeklējām Salacgrīvu, 
kur iepazināmies ar „Nēģu taču” uzbūvi, 
uzzinājām, kā tiek zvejoti nēģi, un bija ie-
spēja nogaršot tikko ceptus nēģus.

Ainažu informācijas centra vadītāja 
mums pastāstīja par pilsētiņas vēsturi, 
izstaigājām slavenākās ielas, apskatījām 
vēsturiskas celtnes un pa vēsturisko Zie-
meļu molu aizgājām līdz jūrai.

Divas pozitīvu emociju piepildītas 
dienas – tā par šo jauko ekskursiju at-
saucās tās dalībnieki, par ko milzīgs PAL-
DIES Ilgai Krūmiņai, kura šo pasākumu 
sāka plānot jau pavasarī. Paldies novada 
domei par sagādāto transportu un šoferī-
tim Anatolijam Tučam.

A.Jaunzeme, teksts un foto

„Pīlādžu” salidojumā
„Pīlādžu” salidojums notiek 

jau trešo gadu, tajā pulcējas 
dažādu sabiedrisko organizāci-
ju pārstāvji, kuri nosaukumā ir 
vārds Pīlādzis. Salidojums jau 
noticis Aizkrauklē un Olainē.

Šogad mūs uzņēma Garkal-
nes novada dāmu klubs „Pīlādzī-
tis”. Garkalnes novada kultūras 
centrā „Berģi” mūs sagaidīja 
atsaucīgās un sirsnīgās dāmu 
kluba dalībnieces tā vadītājas 
Brigitas Taučkeles vadībā. Vēlāk 
mūs sveica Garkalnes novada 
domes priekšsēdētājs, pastāstot 
par novada attīstību un iniciatī-
vām, notika tikšanās ar Sociālā 
dienesta vadītāju Silviju Putniku, 
klausījāmies atraktīvo senioru 
dāmu ansambļa dziesmotajā ap-
sveikumā.

Turpinājumā devāmies ekskursijā pa 
turīgo Garkalnes novadu, apskatījām nova-
da apdzīvotās vietas, izcilās, pilīm līdzīgās 
mājas, Ropažu zirgu pasta staciju, Jaun-
sudrabiņa piemiņas vietu, iepazināmies 
ar novada domes atsaucīgajiem depu-
tātiem – Juri Silovu un Edgaru Treibergu. 

Varakļānu novada pensionāru biedrības „Pīlādzītis” 
pārstāvji salidojumā.

Edgars Treibergs – JSK „Kriķi”īpašnieks, 
Latvijas Jātnieku federācijas viceprazi-
dents, Latvijas Zirgaudzētāju biedrības 
prezidents un Lauksaimnieku organizā-
ciju sadarbības padomes (LOSP) valdes 
priekšsēdētājs mūs laipni iepazīstināja ar 
savu zirgaudzētavu, bija iespēja redzēt 

graciozo zirgu un jātnieku pa-
raugdemonstrējumus.  Daudz 
uzzinājām par Garkalnes no-
vada vēsturi un attīstību. Pēc 
sātīgām pusdienām devāmies 
uz Garkalnes skolu, kur notika 
brīnišķīgs vietējo pašdarbnieku 
koncerts.

Salidojuma noslēgumā 
devāmies uz Garkalnes sa-
biedrisko centru, kurā izvietota 
bibliotēka, Jāņa Jaunsudra-
biņa piemiņas istaba, dāmu 
kluba rokdarbnieču darbu iz-
stāde. Sirsnīgā atmosfērā katra 
salidojuma grupa dalījās savos 
uzskatos pat tēmu: „Mūsu As-
pazija un Rainis”. Bija tik jauki 
padziedāt, padejot, parunāt 
kopā. Milzīgs paldies Garkal-

nes novada dāmu kluba dalībniecēm par 
sirsnīgo un pārdomāto uzņemšanu. Nā-
košgad tiksimies Madonā!

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai 
par atbalstu transporta nodrošināšanā.

Varakļānu novada pensionāru 
biedrības „Pīlādzītis”biedrības vārdā – 

Aina Jaunzeme, teksts un foto

Ekskursijas dalībnieki.
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Policijas 
informācija

02.07. Varakļānu pag., pie mājām 
„Vīksnāji” dega sausā zāle.

09.07. Murmastienes pag., „Laz-
dās”, elektrolīnijas bojājuma dēļ gāja 
bojā trīs govis.

12.07. Varakļānos, Miera ielā 10, 
piekauts pils. U.M.

21.07. Varakļānos, pa Krustpils 
ielu, pils. A.S. vadīja velosipēdu, bū-
dams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 0,67 promiles 
alkohola.

21.07. Varakļānos, Raiņa ielā 27, 
nozagts pils. A.S. piederošais velosi-
pēds.

23.07. Varakļānos, Preiļu ielā 14, 
nozagti pils. L.F. piederošie datori.

23.07. Varakļānos, pret DUS, pils. 
K.Š. no a/m Mercedes Benz nozagts 
naudas maks ar dokumentiem un 
naudu.

24.07. Varakļānos, Miera ielā 10, 
konfl ikts starp pils. U.M. un R.A. 

25.07. Varakļānos, Sporta ielā 3, 
dega kūla. 

05.08. Murmastienes pag., „Kan-
tēs”, konfl ikta laikā ķermeņa traumas 
guvis pils.A.P.

07.08. Murmastienes pag., pa a/c 
Madona-Varakļāni, pils. G.B. vadīja 
velosipēdu, būdams alkoholisko dzē-
rienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 
0,77 promiles alkohola.

08.08. Varakļānos, Pils ielā 44, 
galvas traumu guvis mazgadīgs 
bērns.

08.08. Murmastienes pag., pie 
veikala „Madara 89”, sabojāta a/m 
„Volvo”.

10.08. Varakļānos, Pils ielā 28A, 
aprūpes centra pacēlāja šahtā iekrita 
un gāja bojā mazgadīgais pils. K.E.

13.08. Murmastienes pag., „Arkli-
niekos”, uz lauka atrasts nesprādzis 
kara laika lādiņš.

15.08. Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. V.K. vadīja velosipēdu, būdams 
alkoholisko dzērienu ietekmē, pār-
baudē konstatētas 1,40 promiles al-
kohola.

16.08. Varakļānos, Rīgas ielā 36, 
ģimenes konfl ikts starp pils. A.S. un 
D.K.

23.08. Varakļānu pag., Silakrogā, 
SIA „Raibais asaris” kafejnīcas telpās, 
konfl ikta laikā galvas traumu guvis 
pils. M.G.

24.08. Varakļānu pag., Stirnienē, 
„Aizkalniešos”, dega kūla.

M. Lindāns

10. augusta vakarā Varakļānu ve-
selības aprūpes centrā notika nelaimes 
gadījums, kad pasažieru pacēlāja šahtā 
iekrita gadu un astoņus mēnešus vecs 
puisēns. 11. augustā Kristaps Elsts no 
gūtajām traumām mira. Ikviens pilsēti-
ņas iedzīvotājs ļoti pārdzīvo notikušo un 
dziļi jūt līdzi bērniņa vecākiem. Nav nekā 
briesmīgāka, kad savs lolojums, savs 
bērniņš ir jāatdod Zemes mātes klēpī. Va-
rakļānu novada iedzīvotāji, pašvaldība un 
Veselības aprūpes centra darbinieki izsa-
ka visdziļāko līdzjūtību Kristapa vecākiem 
un tuviniekiem. 

Sarunā ar SIA „Varakļānu veselī-
bas aprūpes centrs” valdes locekli Dinu 
Inķēnu noskaidrojām, ka 2011. gadā 
Veselības aprūpes centrā ar Veselības 
ministrijas atbalstu realizēts ERAF pro-
jekts „Ambulatorās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana”. Par iekšējo 
renovāciju, pasažieru pacēlāja iegādi un 
uzstādīšanu tika veikts iepirkuma kon-
kurss, kurā pieteicās pieci pretendenti un 
uzvarēja SIA „Jēkabpils būve”. Projektā 
veiktajiem darbiem ir veikta būvekspertī-
ze, kā arī citas pārbaudes. Pēc darbu pa-
beigšanas objekts ir nodots ekspluatāci-
jā. Pacēlājam lietošanas laikā nav veiktas 
tehniskas izmaiņas. Šobrīd izskatās, ka 
traģiskais negadījums ir vairāku faktoru 
rezultāts, pārskatot būvdarbu dokumen-
tāciju un prasības šādām iekārtām, ir 
redzamas vairākas nepilnības, kas ir pie-
ļautas. „Par juridisko atbildību spriedīs at-

Nelaime nenāk brēkdama
bildīgās institūcijas. Kā iestādes vadītāja 
es apzinos un uzņemos morālu atbildību 
par notikušo – nenovērtēju un nenovēr-
su risku.” Šobrīd pacēlāja darbība ir ap-
turēta, centra darbība ir apgrūtināta gan 
personālam, gan iemītniekiem. Plānota 
pacēlāja pārbūve, lai nodrošinātu pilnīgu 
drošību un vides pieejamību tiklīdz to at-
ļaus tiesībsargājošās iestādes.

Novada domes priekšsēdētājs Mā-
ris Justs, analizējot un izskatot daudzos 
ar būvniecību un objektu ekspluatāciju 
saistītos noteikumus, ir par to, lai notiktu 
objektīva izmeklēšana, lai atklātu vājos 
punktus būvniecībā un mazinātu turpmā-
ku iespēju šādiem nelaimes gadījumiem. 
„Mūsu atbildība ir tā, ka nevienam neie-
nāca prātā, ka pacēlājā var notikt šāda 
nelaime,” viņš atzīst. Pašvaldībā ir uzsāk-
ta disciplinārlieta, ir pieprasīti un saņem-
ti paskaidrojumi no Veselības aprūpes 
centra vadītājas, būvvaldes darbiniekiem. 
Pēc šī negadījuma vēl un vēlreiz analizē-
jam drošību visās iestādēs, mēģinot no-
vērst konstatētos trūkumus.

Masu medijos izskanējušas ziņas 
par baseina neatbilstību būvniecības no-
teikumiem. Māris Justs pastāstīja, ka tieši 
nav konstatēti nekādi pārkāpumi, izņe-
mot jautājumā par sabiedriski nozīmīgas 
būves statusu. Baseinu plānots atsākt 
izmantot, sākoties apkures sezonai, kad 
varēs nodrošināt telpā atbilstošu siltumu.

A. Jaunzeme

SVECĪŠU VAKARI 
Varakļānu pagasta kapsētās
26. septembrī

plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst. 16.00 Sila kapos
plkst. 17.00 koncerts Stirnienes 
baznīcā
plkst. 18.00 aizlūgums par mirušajiem 
Stirnienes baznīcā
plkst. 19.00 Stirnienes kapos

Murmastienes pagasta 
teritorijas kapos
3. oktobrī

plkst. 15.00 Lielstrodu kapos
plkst. 16.00 Trizelnieku kapos
plkst. 17.00 Vecumnieku kapos
plkst. 18.30 Cauņu kapos

Varakļānu kapos 
17. oktobrī plkst. 17.00 

Iepriecinājums
Kā negaidīts iepriecinājums Kos-

monautu ielas ietves malā pļavas ra-
jonā parādījās brīnišķīgs soliņš, kur 
nogurušās kājas atpūtināt ceļiniekam, 
kurš iemīlējis šo ceļa posmu savai pa-
staigai. Sirsnīgs paldies visiem tiem 
labas gribas cilvēkiem, kuri piedalījās 
ar radošo domu, drošu vārdu un ener-
ģisku darbu šīs atpūtas vietas iekār-
tošanai! Gaidīsim vēl kādu patīkamu 
pārsteigumu...

R. Liuke
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Veselā miesā vesels gars...

Tiesneši un pārv. vad. pirms 
apbalvošanas.

Ar dažiem jauninājumiem, bet tik pat 
aktīvas, atraktīvas un kupli apmeklētas arī 
šogad notika „Murmastienes Sporta spē-
les 2015”. 

Šī bija gara, bet piepildīta diena. Tā 
sākās jau plkst. 6.00 no rīta, kad “Raibajā 
asarī” pulcējās makšķerēšanas entuziasti 
un lietpratēji, lai cīnītos par veiksmīgākā 
makšķernieka titulu. Dalībai šajās sacen-
sībās bija pieteikušies 16 makšķernieki. 
Dažiem veicās labāk, citiem – ne tik labi, 
taču gala rezultātā, pēc 3 stundu makšķe-
rēšanas, nosverot zivis, tika noskaidroti 
veiksmīgākie. 3. vieta – Gunārs Gruduls ar 
2,200 kg lomu. 2. vieta – Agris Sārnis ar 
3,850 kg lomu (arī vienīgās karpas – 2,175 
kg īpašnieks). 1. vieta – Jānis Sārnis ar 
5,875 kg lomu. Paldies „Raibajam asarim” 
par atbalstu un SIA „Ceļavējš” par trans-
portu, lai makšķernieki nokļūtu uz sacen-
sību norises vietu!

Tālāk sacensības turpinājās Mur-
mastienes pamatskolas sporta laukumā. 
Tiesnešu komanda Māra Pauniņa vadībā 
pieņēma komandu pieteikumus un organi-
zēja individuālo disciplīnu norises. Šogad 
volejbolam vīriešu konkurencē reģistrējās 

astoņas komandas. 
1. vieta „Tagil”, 2. vieta 
„Kreisie”, 3. vieta „Mika-
sa”. Volejbolam sievie-
šu konkurencē reģistrē-
jās piecas komandas. 
1. vieta „Seimušku dā-
mas”, 2. vieta „Ātrums”, 
3. vieta „Kodiens”. 
Futbolam reģistrējās 
5 komandas. 1. vieta „Mazie Varakļāni”, 
2. vieta „M.S.”, 3. vieta „Katastrofa”. Īpaši 
jāuzteic Murmastienes mazo futbolistu ko-
manda, kura cīnījās godam un ar laiku šī 
komanda kļūs par nopietniem konkuren-
tiem. Dalībai komandu stafetē reģistrējās 
8 komnadas. 1. vieta – „Pērkontēvs”, 
2. vieta – „Ernests”, 3. vieta – „Hipsteri”. 
Apsveicam uzvarētājkomandas! 

Paralēli notika sacensības arī dažādās 
individuālās disciplīnās, kur vērtēšana no-
tika trijās grupās – bērni, sievietes, vīrieši. 

Paldies par atbalstu Sporta spēļu or-
ganizēšanā un norisē Mārim un tiesnešu 
komandai, pavārītei Aismai, ārsta palīgam 
Valentīnai, Edgaram Kokaram, IK „Melita”, 
„GB koks”, „Liepas AP”!

Makšķerēšanas laureāti.

1. v. volejbolā sievietēm. 1. v. volejbolā vīriešiem.

Mazie futbolisti – entuziasti.

 1. v. 
futbolā.

Možu sportisko garu visiem sportis-
tiem un atbalstītājiem! Uz tikšanos Mur-
mastienes Sporta spēlēs 2016!

Rita Ivenkova

„Zaļās klases” fi nāls Abragciemā
Varakļānu vidusskolas vides pulci-

ņa komanda konkursā „Bebrs un bērzs” 
iekļuva fi nālā un 14. – 15. jūlijā devās uz 
Abragciemu. Žūrija bija ļoti augstu novēr-
tējusi mūsu mājasdarbu – uzņemto video 
un bebru saimes hroniku. Santa Tropa, 
Sintija Ikauniece, Juris Erels, Ivo Pizičs, 
Dairis Upenieks, Paula Strode, Laura Slū-
ka, Solvita Latkovska, Ēriks Ikaunieks un 
Rinalds Mozuls  veiksmīgi darbojās arī da-
žādās aktivitātēs nometnē un krāja punk-
tus. Skolēni  iepazinās ar loka šaušanas 
vēsturi un šāva  ar loku,  pārvietojās mežā 
pa virvēm. Loka šaušanas instruktors un 
NOMAD.LV komanda pozitīvi izteicās par 
skolēnu attieksmi un savstarpējo atbal-
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Datums, laiks, 
vieta Pasākums Ieejas maksa EUR Rīkotājs

26. septembrī
no plkst. 10:00

Varakļānu 
vidusskolas 
stadionā

SPORTA SVĒTKI
Plkst. 10:00 – dalībnieku reģistrācija
Plkst.10:30 – svētku atklāšana
Plkst.11:00 – sacensības un sporta spēles
Plkst.15:00 – apbalvošana
Sīkāka informācija Sporta spēļu nolikumā

Darbosies bērnu piepūšamās atrakcijas
Visiem dalībniekiem būs iespēja nobaudīt 
spēka viru

Dalības maksas:
Individuāli – 1,00 
ģimenēm – 2,00
komandām – 10,00

Varakļānu 
KN/

Varakļānu 
novada 
pašvaldība/

Varakļānu 
vidusskola 

26. septembrī
plkst. 22:00

Varakļānu KN

DiskoBALLE
Labāko un populārāko pop–rok–un 
šlāgermūzku piedāvā:

DJ Jānis BALODIS (Radio1) 
DJ Kgee&Bechs  (kgeeandbeachs.com)
DJ Pixel

KN telpās darbosies izbraukuma kafejnīca

2,00
Pēc plkst. 23:00
3,00

Varakļānu 
KN

10. oktobrī
plkst. 13:00

Varakļānu KN

SENIORU RUDENS BALLE
Par patīkamu noskaņojumu un dejām gādās

Dailes teātra aktieris, mūziķis,
 seriāla „Ugunsgrēks”Jezupa lomas atveidotājs 
KRISTAPS RASIMS 

Juris OSTROVSKIS un „DVINSKAS 
MUZIKANTI”

2,00
Biļešu 
iepriekšpārdošana 
un galdiņu 
rezervācija no 
01.10.2015. 

Varakļānu 
KN

17. oktobrī
plkst. 17:00
Varakļānu kapsētā

SVECĪŠU VAKARS
Varakļānu 
KN

23. oktobrī
plkst. 14:00

Varakļānu KN  

Leļļu teātris „TIMS” bērniem piedāvā 
IZRĀDI „CEĻOJUMS”

1,00/ Varakļānu 
KN

26. oktobrī
plkst. 19:00

Varakļānu KN  

IZCILU AKTIERU ANSAMBLIS:
 Jānis Āmanis, Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Egliens, 
Mārtiņš Brūveris, Līga Zeļģe, Uldis Siliņš, Aija 
Dzērve, Marģers Eglinskis; un TV šovu zvaigane 
– Sarmīte Prule. piedāvā DZIESMU SPĒLI AR 
JOKIEM  „KĀZAS, KĀZAS”

3,00; 4,00; 5,00 
Biļešu 
iepriekšpārdošana 
no 01.10.2015.
Aizpildot anketu,
pirmajiem 10 
pareizo atbilžu 
iesniedzējiem ieeja 
bez maksas

Varakļānu 
KN

AICINĀM AKTĪVI 
IESAISTĪTIES 
PAŠDARBĪBAS 
KOLEKTĪVOS:
Jaunajā sezonā jūs savā 
pulciņā priecāsies redzēt:

Jauniešu deju kolektīvs – 
t. 29820798
Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs – t. 26884465
Senioru deju kolektīvs 
„Varavīksne” – t. 26884465
Bērnu deju kolektīvs – 
t. 25910919

Sīkāka info pa norādītajiem 
tālruņiem, vai t. 26605778

Gaidām dalībniekus arī 
citos KN kolektīvos

Sieviešu koris  – 
t. 22015961
Līnijdeju grupa 
„Četras debesspuses” – 
t. 26799719
Eiropas deju kopa 
„Vēlziedes” – t. 29654822

Kopā mēģināsim atjau-
not amatierteātri – aicinām 
uz pirmo tikšanos 15.09. 
plkst. 18:00 KN.

VARAKĻĀNU KN piedāvā: 

stu. Improvizēt un noķert fotomirkli mācī-
ja operators, režisors un skaņu meistars 
Sandris Jūra. Bija diskotēka, braukšana 
ar katamarāniem, peldēšanās, ļoti garšī-
gas maltītes. 

Divas dienas pie jūras – tas ir „Latvi-
jas Finiera” novērtējums un atzinība par 
skolēnu gribu mācīties un domāt par sva-
rīgo pašu nākotnei.

Latgale triumfēja „Zaļās klases” fi nā-
lā, jo 1. vietu ieguva Gaigalavas pamat-
skola, 2. vietu – Varakļānu vidusskola, bet 
3. – Mežvidu pamatskola.

Paldies skolēniem par izturību, jo 
nometne notika uzreiz pēc dziesmu un 
deju svētkiem. Sveicieni bērnu vecākiem 
no nometnes apsardzes darbiniekiem, jo 
šogad nometnes dalībnieki bija īpaši pie-
klājīgi un labi audzināti.

Inga Strode,
Vides pulciņa vadītāja
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

2015. gads Nr. 8 (254)

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

Pārtrūcis ir darbu pavediens,
Izirusi mīlestības dzija.
Tomēr sirdis mūžam kopā sien
Gaisma tā, kas dzīvē kopā bija.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, Mariju Čudarāni pēdējā 

gaitā izvadot.
Mājas kaimiņi

Mīlestības krāšņais koks
Paēnu dod dienas svelmē,
Zvaigžņu ziediem naktī staro,
Atspoguļojas sapņu dzelmē,
Pāri visai dzīvei zaro.
 /M. Ķempe/

Augustā  Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības:

Sveicam Zani Karkovsku un Jāni 
Krastu, kopējo dzīves ceļu uzsākot
Varakļānu vissvētākās Jaunavas 

Marijas Debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu baznīcā 

noslēgtā laulība: 
Sandra Strode un Aivars Boļšis

Stirnienes sv. Laura Romas 
katoļu baznīcā noslēgtā laulība: 
Dace Pastare un Otto Tomilins

… Es tagad saprotu un dziļi jūtu,
Ka tevis man par visu vairāk trūkst.
Ar rokām atrakt nebūtu par grūtu,
Bet velti  dzīvību ir nāvei  lūgt.
  /G. Hāliņš/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par mūžībā aizgājušajiem augustā 

Varakļāni
Jānis Rinkevičs  – 45

Varakļānu pagasts
Sholastika Slūka  – 90

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa 
sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 
mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
   (A. Vējāns)
Sirsnīgi pateicamies visiem, visiem, kas 

mums izteica līdzjūtību un bija kopā 
ar mums gan klātienē, gan domās, 

pavadot mūžības ceļā mīļo vīru, tēvu, 
vectētiņu Bruno Cīruli.

Sieva un bērni ar ģimenēm

Tu, mīļā māt, nu projām aizej klusi…
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnākt.
Cik daudz no savas sirds Tu dāvājusi,
Kas mīlestību šo gan vārdos izteikt var!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam klopā ar mūsu 

kaimiņu Juri Dalecki, māmiņu 
mūžībā pavadot.

Strucinski. Sprukstiņa, Zepi, Zalāne, 
Skutele, Čaunāne, Mālnieki, Nagļi

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu velēnām.

Izsakām dziļu un patiesu 
līdzjūtību Jurim Daleckim, māmiņu

   mūžības ceļā pavadot.
Dekšāru pamatskolas kolektīvs

Nu tikai patiesība viena
Vairs dzīvot turpinās ar mums,
Ka māmuļa bij saules diena
Un mīlestības starojums.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Jurim Daleckim, māti mūžības ceļos 

izvadot.
Varakļānu vidusskolas kolektīvs
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Paldies SIA „Millenium” īpašniecei 
Lilitai Šostakai par palīdzību svētku mie-
lasta organizēšanā. Paldies par kvalitatī-
vajiem un ļoti garšīgajiem ēdieniem un 
sirsnīgo un laipno apkalpošanu!

Veiksmi turpmākajā dzīvē un darbā!
Anna Strode Varakļānu pagastā

Raibais dzīves kamolīts
Katrai dvēselei ielikts pūrā,
Lai ik dienas risināts
Iztecētu mūža jūrā.
 /B. Senkēviča/

Sveicam 
Kristīni un Jāni Skabus ar dēla 
Rūda dzimšanu
Lindu un Arni Leitānus ar dēla   
Ilvara dzimšanu
Aiju un Mārtiņu Mazurus ar 
meitas Annas dzimšanu
Vinetu Strodi ar meitas Laimas 
dzimšanu
Santu Salenieci un Ruslanu 
Stoļerovu ar dēla Raena dzimšanu

APAVU DARBNĪCA    Skolas ielā 9a 
piedāvā šādus pakalpojumus:

Apavu remonts;• 
Somu remonts;• 
Rāvējslēdžu iešūšana ādas, dermantīna • 
un auduma vējjakām un jakām;
Šujmašīnu remonts.• 
Atbraucējiem un studentiem pēc vaja-• 
dzības ir iespēja izremontēt apavus tajā 
pašā dienā.

Steidzamos gadījumos var zvanīt arī brīvdienās 
pa telefonu: 25951702

Darba laiks:
P. 9.00 – 16.00
O. darbs notiek Barkavā
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00
s. –
Sv. –
  T. 25951702

DATORU REMONTS
Kvalifi cēts speciālists veic datoru remon-

tu, tehnisko apskati, diagnostiku, instalēšanu 
un konsultācijas. Interesēties apavu darbnīcā 
Skolas ielā 9a, T. 25951702

Darba laiks:
P. 9.00 – 16.00
O. –
T. 9.00 – 16.00
C. 9.00 – 16.00
P. 9.00 – 16.00

FOTO
Negatīvu skenēšana, digitālo elektronisko 

fotogrāfi ju izgatavošana no negatīviem.
Interesēties apavu darbnīcā Skolas ielā 

9a, T.  25051702


