
12. klase sveic Zinību dienā.

Septembris ir īpašs mēnesis – skolas gada 
sākums, cerību laiks, nākotnes sapņu apzināša-
na un gandarījums par padarīto.

Mazais pirmklasnieks jūtas tik liels un no-
zīmīgs, piektklasnieks sāk apgūt jaunus mācību 
priekšmetus pie citiem skolotājiem, desmitklas-
nieki jūtas satraukti un sapņaini, bet divpadsmi-
tie – kā skolas saimnieki, kā tuvās nākotnes 
plānotāji.

Ja masu medijos skola saistās ar pedago-
gu algu reformas peripetijām, tad reālajā dzīvē 
tas ikdienas mācību darbs, skolas dzīvi virzošie 
ārpusstundu pasākumi un sadarbība visos līme-
ņos.

Skolas darbības  apliecinājums ir  mācību 
darba rezultāti, kas atspoguļo skolas kvalitātes 
līmeni un reitinga vietu. 

9. klases absolventi visi turpina mācīties, 
lielākā daļa – Varakļānu vidusskolā. Ceram, ka 
viņi redz sevi tālākizglītības procesā kā nākotnes 
ideju realizētāji.

2016. gadā centralizētos eksāmenus kārto-
ja 18 mūsu skolas absolventi. 

445 vidējās izglītības iestāžu vidū pēc eksā-
menu rezultātiem mēs esam augstajā 90. vietā, 
esot labākie starp tuvējo novadu absolventiem. 
89% absolventu studē budžeta grupā.

Salīdzinot rezultātus, ir  īpašs gandarījums, 
jo visos kritērijos esam labākie kā vidēji valstī.

Mācību priekšmets Valstī 
vidēji %

Varakļānu 
vidusskolā %

Visos  CE  vidējais 49,9% 60,7%
Angļu valoda 61,0% 66,77%

Bioloģija 63,3% 75,38%
Fizika 49,6% 51,21%
Ķīmija 61,5% 66,03%
Krievu valoda 67,0% 69,52%
Matemātika 36,2% 42,15%
Vācu valoda 65,2% 95,75%
Latviešu valoda 51,3% 69,40%

Mūsu absolventi  ir izturējuši nozīmīgus 
konkursus un studijas uzsākuši  dažādās valsts 
augstskolās, apgūstot prestižas un interesantas 
profesijas.

Ceram, ka šie rezultāti motivēs un iedves-
mos  topošos 9. un 12. klašu absolventus uz-
drīkstēties, sapņot un piepildīt iecerēto.

Skolēnu zināšanu līmeni iespējams novērtēt  
un salīdzināt valsts mērogā dažādos pārbaudes 
darbos.

Šajā mācību gadā noteikti valsts pārbaudī-
jumi:

• 22.09 – DD fi zikā un ķīmijā 10. klasei
• 16.02 – DD dabaszinātnēs 9. klasei
• 21.02 – DD matemātikā 8. klasei
• 22.02 – 09.03 valsts noteiktie DD 
    3. – 6. klasei
• 14. – 17.03 – CE svešvalodās 12. klasei
• 12.04. 2. pilotprojekta eksāmeni fi zikā,
    ķīmijā

• 16.05 – 06.06 – eksāmeni 9. klasei un 
vidusskolai

Jauninājums valsts pārbaudes darbu norisē 
ir sadarbība ar portālu Uzdevumi.lv, tiek strādāts, 
lai 22.09 DD fi zikā un ķīmijā 10. klasei varētu 
veikt arī tiešsaistē. 

Audzināšanas jomas aktualitāte ir sekmēt 
skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, 
prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzda-
lību, kā arī aktualizēt skolas un vietējās kopienas 
tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas 
simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jau-
nietim līdzdalības iespējas.

Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties in-
terešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā man-
tojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos 
Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglīto-
jamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu 
izglītības programmās.

Audzināšanas jomas jautājumu sekmīgai 
apguvei sadarbosimies ar skolēnu vecākiem un 
Varakļānu novada sabiedrību.

Lai veiksmīgs 2016./2017. mācību gads 
visiem – vecākiem, skolēniem, pedagogiem un 
sabiedrībai kopumā, jo kvalitatīva izglītība ir pa-
nākumu pamats.

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

 

Varakļānu vidusskolā
Rezultāti un aktualitātes 

Skolas saimei pievienojas 
24 pirmklasnieki, 
klases audzinātāja 
Sandra Grudule.

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS

2016. gads SEPTEMRIS SEPTEMRIS
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 22. augustā 
Nr. 11

1. Par projektu „Specializētā transpor-
ta iegāde Varakļānu novada pašvaldības 
sociālā dienesta vajadzībām”

Atbalstīt ieceri par specializētā trans-
porta iegādi Varakļānu novada pašvaldī-
bas sociālā dienesta vajadzībām, iesnie-
dzot pieteikumu ES ELFLA atklāta projektu 
iesniegumu konkursā apakšpasākuma 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas”.

2. Par projektu „Valsts kultūras piemi-
nekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjau-
nošana”.

Atbalstīt ieceri par Varakļānu muižas 
pils jumta atjaunošanu, iesniedzot pietei-
kumu ES ELFLA atklāta projektu iesniegu-
mu konkursā apakšpasākuma „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

3. Par projektu „Tautas tērpu iegāde 
Varakļānu novada pašvaldības deju kolek-
tīviem”.

1. Atbalstīt ieceri par tautas tērpu ie-
gādi Varakļānu novada pašvaldības deju 
kolektīviem, iesniedzot pieteikumu ES 
ELFLA atklāta projektu iesniegumu kon-
kursā apakšpasākuma „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

2016. gada 25. augustā  
Nr. 12

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām.

2. Par izmaiņām komisijas izglītojamo 
atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu 
kārtošanas  sastāvā. 

3. Varakļānu mūzikas un mākslas sko-
las „Noteikumu par vecāku līdzfi nansēju-
ma samaksas kārtību” apstiprināšana.

4. Par materiālās palīdzības piešķirša-
nu skolas gaitu uzsākšanai.

Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 
€ 15,00 apmērā skolas gaitu uzsākšanai 
katram Varakļānu novada administratīvās 
teritorijas vispārizglītojošās skolas skolē-
nam, kurš 2016. gada septembrī uzsāk 
mācības 1. klasē.

5. Par ēdināšanas maksu Varakļānu 
novada izglītības iestādēs. 

1. Apstiprināt Varakļānu novada vis-
pārizglītojošo skolu nodrošināto pusdienu 
izmaksas vienai dienai EUR 1,42 apmērā.

2. Apstiprināt Varakļānu novada vis-
pārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglī-
tības iestādes nodrošināto pusdienu iz-
maksas pirmsskolas vecuma audzēkņiem 

vienai dienai EUR 0,85 apmērā.
3. Mācību gada laikā (septembris 

– maijs) nodrošināt ar bezmaksas pus-
dienām visus Varakļānu novada vispāriz-
glītojošo skolu un pirmsskolas izglītības 
iestādes pirmsskolas vecuma audzēkņus 
un Varakļānu novada vispārizglītojošo 
skolu skolēnus, atbilstoši mācību iestādes 
noteiktajiem brīvpusdienu piešķiršanas 
noteikumiem;

3.1. Varakļānu novada trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu bērniem – citu 
novadu arodskolu audzēkņiem – uz vecā-
ku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpus-
dienas līdz 1,42 EUR/dienā.

4. Apstiprināt vecāku maksu par ēdi-
nāšanu:

4.1. launags Stirnienes un Murmastie-
nes pamatskolās – 0,30 EUR/dienā;

4.2. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai Mur-
mastienes pamatskolā – 0,65 EUR/dienā,

t.sk. brokastis – 0,35 EUR;
 launags – 0,30 EUR;
4.3. ēdināšanas izmaksas Stirnienes 

pamatskolas internātā – 1,20 EUR/dienā,
t.sk. brokastis – 0,40 EUR;
 launags – 0,30 EUR;
 vakariņas – 0,50 EUR.
4.3.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksā-

jums par ēdināšanu Stirnienes pamat-
skolas internātā ir 50% apmērā no pilnās 
cenas.

4.4. bērnu ēdināšana Varakļānu PII 
„Sprīdītis” – 0,65 EUR/dienā,

t.sk. brokastis – 0,35 EUR;
 launags – 0,30 EUR.  
4.4.1 bērnu ēdināšana Varakļānu PII 

„Sprīdītis” un 3 – 4-gadīgo bērnu grupai 
Murmastienes pamatskolā vasaras perio-
dā (jūnijs – augusts) – 1,50 EUR/dienā,

t.sk. brokastis – 0,35 EUR;
 pusdienas – 0,85 EUR;
 launags – 0,30 EUR.  
6. Par Varakļānu novada domes 

priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas brau-
cienu uz Vaiji, Vācijā.

7. Par Varakļānu novada pašvaldības 
Sociālā dienesta juridiskās adreses mai-
ņu. 

Izmainīt Varakļānu novada pašvaldī-
bas Sociālā dienesta juridisko adresi uz 
Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu novads, 

LV-4838.
8. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-

50, Varakļānos, publisko īres tiesību izso-
les rezultātiem.

9. Par līdzfi nansējuma piešķiršanu 
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts” 
zupas virtuves darbības atbalstam.

1. Piešķirt biedrībai „Pieaugušo attīstī-
bas projekts” līdzfi nansējumu zupas virtu-
ves darbības nodrošināšanai laika periodā 
no 01.09.2016. līdz 31.05.2017. 180,00 
EUR/mēnesī.

10. Par izmaiņām 26.05.2016. domes 
lēmumā Nr. 7.12 „Par zemes ierīcības pro-
jekta „Zeltiņi” apstiprināšanu.

11. Par zemes vienības platības pre-
cizēšanu

12. Par nekustamā īpašuma „Eglinieki 
A” sadalīšanu.  

13. Par nekustamā īpašuma „Cakulai-
ne” sadalīšanu.  

14. Par atļauju iznomāt zemi trešajām 
personām. 

15. Par ūdens padeves maksu no Stir-
nienes muižas sūknētavas.

1. Noteikt, ka no Varakļānu pagas-
ta Stirnienes muižas sūknētavas padotā 
ūdens (bez pirmapstrādes) maksa ir 0,58 
EUR/m3 (+PVN).

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu.

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

18. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

19. Par dzīvokļa īres līgumu pārtrauk-
šanu.

20. Par ikmēneša pabalsta piešķirša-
nu.

21. Par izmaiņām atsevišķos amatu 
un mēnešalgu sarakstos.

22. Par aktualizēto Varakļānu muižas 
pils attīstības stratēģiju 2016. – 2023. ga-
dam.

23. Par projekta ideju „Radošā tūris-
ma maršruta „Atrodi mantojumu” izveide, 
saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu”. 

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs 

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Tev mājās ir pastmarku kolekcija, interesantas aploks-
nes, atklātnes, telegrammas u.tml.?

Atzīmējot Pasaules pasta dienu, Varakļānu bibliotē-
ka aicina līdz š.g. 1. oktobrim atnest uz bibliotēku tema-
tikai „Atradums pastkastē” atbilstošus eksponātus, lai 
kopā izveidotu interesantu izstādi. 

Tālr. uzziņām: 64860965, 27790020 (mob.)

Atradums pastkastē
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Par smēķēšanu 
bērnu klātbūtnē

Iestājies septembris, un ģimenēs, 
kurās ir lielāki un mazāki bērni, tas ir pār-
maiņu laiks. Tas ir brīdis, kas arī vecākiem 
liek pārbaudīt savus spēkus un izturību. 
Kā izdosies pirmās dienas bērnudārzā? 
Kāda būs pirmā skolas diena? Kā mans 
bērns jutīsies...

Tomēr jāsaka, ka daļa vecāku ne-
aizdomājas pat par to, ko drīkst un ko 
nedrīkst runāt un darīt bērnu klātbūtnē. 
Vasarā, kad mūsu pilsētā un arī apkārtnē 
notika dažādi bērniem veltīti pasākumi, 
šokēja daudzu jauno tētuku un mammu-
ku rīcība un skumdināja apkārtējo vien-
aldzība.

Bērnu pasākuma laikā bariņš ar tē-
tiem un tētu draugiem atļaujas rotaļu lau-
kuma vidū lietot alkoholu un aizsmēķēt 
cigaretes (kas vispār Latvijā publiskās 
vietās ir aizliegts ar likumu), mamma, 
stumjot mazuļa ratiņus, graciozi kūpina 
savu dienišķo nikotīna devu, vai tēvs - ģi-
menes galva, kas uztupinājis savu atvasi 
uz velosipēda sev aiz muguras, drudžaini 
velk dūmu pēc dūma... Tie ir stāsti, ku-
rus var ieraudzīt uz ielas, tepat pie veikala 
stūra. Tie ir tikai daži stāsti, kas liek jautāt 
– vecāki??? Vai tiešām jūs uzskatās, ka 
bērna tieša indēšana nav nekas tik traks? 
Kā mātes pieļauj, ka viņu vīri tā rīkojas? 
Kur tādos pasākumos atrodas pašvaldī-
bas policija? Kāds piemērs tiek nodots 
bērniem? Pēc dažiem gadiem vecāki 
teiks – es nevaru piespiest savu bērnu 
nesmēķēt un pārstāt dzert... Bērni mācās 
no tā, ko redz, nevis no tā, ko jūs viņiem 
sakāt. Tāda ir vienkāršā aritmētika.

Kā tas ir iespējams – tik ļoti notru-
lināt smadzenes, ka tās nespēj brīdināt 
par dzīvības briesmām un par šaus-
mām, kam nolemjat savus bērnus... Vai 
kāds no jums ir redzējis ar plaušu vai 
kakla vēzi mirstošu cilvēku? Aizbrauciet 
uz Gaiļezeru.

Vēršos pie visiem, kas publiski smē-
ķē, un pie tiem, kuri neiestājas par bērnu 
tiesībām uz svaigu gaisu. Smēķēšana, 
alkohola lietošana un lamāšanās ir katra 
cilvēka izvēle, un aiz katra no cilvēkiem, 
kas tā dzīvo, ir skumjš stāsts, kā viņš līdz 
tam ir nonācis. Katrā cigaretē gaisā kūp 
vecāku vienaldzība, dusmas, bezspēks. 
Tomēr lietu kārtība mūsu dzīvē ir brīnu-
maina, ikvienam ir iespēja mainīties un, 
mainot sevi, izmainīt pasauli sev apkārt. 
Ceru tikai uz to, ka, izlasot šīs rindas, 
kāds tomēr izvērtēs, kur un kādā sabied-
rībā smēķēt.

Vecāku pārstāve

Prasības pretendentiem:
Augstākā izglītība grāmatvedības, 
ekonomikas vai fi nanšu jomā;
Priekšroka pretendentiem ar darba 
pieredzi valsts pārvaldē un/vai paš-
valdības/valsts kapitālsabiedrības 
darbā;
Teicamas saskarsmes, komunikācijas 
un sadarbības prasmes;
Vēlams krievu un angļu valodas zinā-
šanas sarunvalodas līmenī;
Prasme orientēties tiesību aktos un 
spēja iegūtās zināšanas pielietot 
amata pienākumu pildīšanā;
Prasme strādāt ar datoru laba lieto-
tāja līmenī (MS Offi ce programmās), 
izpratne un darba pieredze grāmatve-
dības uzskaites datorprogrammās.

Galvenie darba pienākumi:
Veikt norēķinu ar debitoriem uzskaiti, 
grāmatošanu un salīdzināšanu, rēķi-
nu izrakstīšana;
Veikt ilgtermiņa ieguldījumu, mazvēr-
tīgā inventāra un krājuma uzskaiti;
Pārbaudīt avansa norēķinu personu 
iesniegtos dokumentus, veikt to grā-

Varakļānu novada pašvaldība uz 
noteiktu laiku aicina darbā grāmatvedi 

matošanu un avansa norēķinu uz-
skaiti;
Sastādīt inventarizācijas sarakstus 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteiku-
miem;
Saskaņā ar normatīvajiem dokumen-
tiem, sagatavot un iesniegt attiecī-
gajām institūcijām nepieciešamās 
atskaites.

Piedāvājam:
Atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
Personālās pilnveides un apmācības 
iespējas;
Sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi 
„Grāmatveža vakancei” nosūtīt uz elek-
troniskā pasta adresi – varaklani@va-
raklani.lv, iesniegt personīgi vai sūtot pa 
pastu uz adresi Rīgas iela 13, Varakļāni,  
LV-4838  līdz 2016. gada 23. septembrim. 
Informējam, ka telefoniski sazināsimies 
tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks ai-
cināti uz pārrunām. Papildus informācija 
pa tālr. 29285545

02.08. Saņemts iesniegums no pils. 
A.P. par viņa piekaušanas faktu, Varakļānu 
pag. „Kantes”.

03.08. Varakļānu pag., „Jaudzimi”, 
konfl ikts starp dēlu un tēvu.

05.08. Varakļānos, Lubānas ielā 15-3, 
pils. S.K. konfl ikts ar pils.I.S.

05.08. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils. 
Dz.P. vadīja velosipēdu, būdams alkohola 
reibumā, pārbaudē konstatētas 2.25 pro-
miles alkohola.

05.08. Varakļānos, Lubānas ielā 15-3, 
izsists loga stikls.

06.08. Varakļānos, 1 Maija laukumā 
4, pie kultūras nama tika skaļi atskaņota 
no a/m mūzika, ar to traucējot sabiedrisko 
kārtību un mieru nakts stundās.

07.08. Varakļānos, Rēzeknes ielā 21, 
noticis ģimenes konfl ikts.

07.08. Varakļānos, Rēzeknes ielā 21, 
atkārtoti noticis ģimenes konfl ikts.

07.08. Varakļānos, Daugavpils ielā 

14-2, piekauta pils. L.Z.
08.08. Varakļānos, Rēzeknes ielā 21, 

atkārtoti noticis ģimenes konfl ikts.
12.08. Murmastienē, autobusu pietu-

rā, pils. A.K., būdams alkohola reibumā, 
nozaudējis pārtikas tīkliņu.

13.08. Varakļānos, pa Lubānas ielu, 
pils. I.S. vadīja velosipēdu, būdama alko-
hola reibumā, pārbaudē konstatētas 3,91 
promiles alkohola.

15.08. Varakļānos, uz Zemgales ie-
las, pils. A.P. pret savu gribu tika iemests 
a/m bagāžas nodalījumā, aizvests un pie-
kauts.

16.08. Varakļānos, Lubānas ielā 15-3, 
pils. I.S. dauzīja dzīvokļa durvis.

19.08. Varakļānu pag., „Salnas”, kai-
miņa govis izbradājušas pils. J.K. dārzu.

20.08. Varakļānu pag., „Kukulīšos”, 
kopīgas alkohola lietošanas laikā pils. D.R. 
nozaudējis savu mobilo telefonu.

29.08. Varakļānos, Daugavpils ielā 
14, piekauta pils. L.Z.

M. Lindāns

Policijas informācija

Rīgas Stradiņa universitāte – 5
Rīgas Tehniskā universitāte – 4
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – 2
Latvijas Lauksamniecības universitāte – 1
Latvijas Universitāte – 1
Daugavpils universitāte – 1
Banku augstskola – 1
Barkavas arodvidusskola – 1
Valsts policijas koledža – 1
Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža – 1

Varakļānu vidusskolas 2016. gada absolventu tālākās mācību gaitas
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15
Lāsma Juste
Katrīna Ūzuliņa

18
Amanda Dzērvīte
Ralfs Paklons
Laura Prusakova
Diāna Truhina
Upīte Sigita

20
Solvita Caune
Sintija Čīča
Mairis Salenieks
Aivis Skangalis
Kristaps Stafeckis
Anete Vintiša

25
Madara Mālniece
Jānis Zīmels

30
Aigars Ančevs
Rita Erele
Linda Grudule
Zintis Zeps

35
Gatis Broks
Inga Zepa

40
Sergejs Ivenkovs
Jānis Orenīts
Oksana Smirnova
Valdis Veips

45
Aivars Strods
Māris Višķers

50
Arvīds Garančs
Andris Prusakovs
Velta Strode

55
Igors Čevers
Anita Kanča

60
Velta Onufrijeva
Marija Opolā
Marija Strode

65
Arvīds Gruduls
Vilis Trops

Sirsnīgi sveicam 
septembra jubilārus 

novadā! 70
Valentīna Cakule
Ludmila Mālniece
Anna Saleniece
Anna Svirska

75
Valērija Barkāne
Regīna Beča

80
Anna Trokša

85
Veneranda Vēvere

90
Leonora Stabulniece

95
Valentīna Jaško

Apsolīju dienai lielus darbus veikt.
Izgāju no rīta sauli sveikt.
Diena teicās saules gaišo spēku dot.
Jo mums vienai otru jāsaprot.
  (V. Kokle-Līviņa)
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„Aspazijas” apceļo Latviju

Saulainā augusta rītā SIB „Varakļānu 
Aspazijas” dodas ekskursijā pa kaimiņu 
novadiem, lai apskatītu ievērojamus ap-
skates objektus. Ekskursijas moto: kā 
senais sadzīvo ar tagadni. 

Sākumā apskatām Cesvaines pili, 
tajā notiek restaurācijas darbi, bet ma-
jestātiskā ēka lieliski izceļas uz apkārtējā 
fona. 

Dodamies uz Z/S „Daukstas”, kur 
izveidota telpa dažādām senlietām, ar in-
teresi apskatījām tur izvietoto. Daudziem 
šīs lietas atsauca atmiņā pašu jaunībā 
redzēto. Izbrīnu un sajūsmu izraisīja „Brī-
numzeme” – dažādu kurpīšu kolekcija. 
No ādas, stikla, keramikas no dažādām 

Sestdien, 24. septembrī 
17.00 Stirnienes baznīcā dzie-
dās Latvijas Nacionālās operas 
solists Jānis Kurševs (1977). 

Mūsu tikšanās vieta nepārprotami 
norāda uz Jelgavas apkārtnē dzimušā 
un savulaik Jelgavas Mūzikas kole-
džas Kordiriģentu nodaļu absolvēju-
šā J.Kurševa piederību katoļu saimei, 
viņš ir arī Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas 
Romas katoļu draudzes loceklis. Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas Vokālajā noda-
ļā ieguvis bakalaura grādu, mācoties 
pie profesora Kārļa Zariņa, bet pirms 
sešiem gadiem sekmīgi pabeidzis ma-
ģistrantūru profesores Anitas Garančas 
klasē. Strādājis vairākus gadus par vo-
kālo pedagogu Imantas vidusskolā un 
Rīgas Doma kora skolā, studējis Rīgas 
Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. 

Nozīmīgākie sasniegumi – kņaza 
loma Rubinšteina operā „Dēmons” un 
Daimonda loma Hendeļa operā „Aciss 
un Galatea” (Latvijas Nacionālajā ope-
rā).

Kopā ar Raimondu Paulu tapis 
kompaktdisks „Sievietes vārds” (2003).

 Ar operfestivālu Kammeroper Sch-
loss Rheinsberg  Muesliveceka dziedājis 
Creonte lomu operā „Antigona” un Verdi 
operā „Falstafs” izpildījis Bardolfo lomu.
Siguldās Opermūzikas svētkos Arvīda 
Žilinska operā „Zelta zirgs” izpildījis An-
tiņa lomu (2015). Ar Latvijas Radio kori 
izdots kompaktdisks ar Ērika Ešenval-
da „Lūkas pasija”.

Jānis Kurševs ir dziedātājs gre-
goriskās mūzikas ansamblī „Scola 
Cantorum Riga”, renesanses mūzikas 
ansamblī „Ars antiqua Riga” un pareiz-
ticīgo dziedājumu ansamblī „Logoss”.

Pats dziedonis saka: „Man patīk 
cilvēku sirdīm caur dziesmu līdzēt pa-
celties pie Kristus un visiem novēlēt 
daudz Jēzus Kristus mīlestības un Viņa 
pazīšanas.”

Mīļi aicinām!

pasaules malām atvestās kurpī-
tes un zābaciņi tiešām fascinē-
joši!

Gulbeni apskatījām, braucot 
ar elektromobīli – ērti, ātri, patī-
kami. Tad devāmies uz Stāme-

rienas pili. Patīkami, ka vietējā pašvaldī-
ba nolēmusi šo skaisto celtni atjaunot. 
Stāmerienā pabijām arī pareizticīgo baz-
nīcā – celtnē, kas ievieš ticību labajam.

Ekskursijas noslēgumā pabijām Sai-
petniekos, apskatījām senlietu kolekciju 
(apm. 5000 eksponātu), seni sadzīves 
priekšmeti, darbarīki, militārās formas, 
kauju atribūti, tehnika – viss vienuviet 
daudzās nojumēs un šķūnīšos, kurus lie-
liski papildina daudzās ziedu kompozīci-
jas un atpūtas vietas.

Jauka un izzinoša ekskursija! Pal-
dies tās organizētājai Helēnai Siliņai un 
novada pašvaldībai par nodrošinājumu 
ar transportu.

A. Jaunzeme, teksts un foto
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Kā svētbrīdis
Viss pārāk reizē zied šai pavasarī
Un mana skaistā jaunība – tu arī. 

Šie Māras Zālītes vārdi brīnišķīgi rak-
sturo laiku, kad jaunieši  pēc vairāku gadu 
pavadīšanas kādā no mācību iestādēm, 
rītos pulcējušies vienā telpā, iepazinuši 
viens otru, savus skolotājus, saraduši ko-
pējās ikdienas gaitās mācību stundās un 
ārpusstundu pasākumos, kļuvuši kā vie-
na liela ģimene, līdz pienāk tas sķiršanās 
laiks – izlaidums.

    Kad pēc daudziem gadiem reali-
zējas tā brīnišķīgā, atkal kopā pabūšanas 
reize, ko saucam par SALIDOJUMU, tie 
ir svētki, tas ir SVĒTBRĪDIS, radniecīgu 
dvēseļu atkaltikšanās, dalīšanās atmiņās 
par skolu, par klasesbiedriem ar klases-
biedriem, par skolotājiem, ar skolotājiem. 
Izjust sendienu skaistumu, atmiņās da-
loties, pārstaigāt kādreiz ietās takas, kā 
pieskaroties, pacilāt arī brīžus, kuri devuši 
skarbu dzīves mācību. 

2016. gads izvērtās zīmīgs „Baltajai” 
skolai Murmastienē. Pēckara laika skola 
vecā kroga ēkā 90-tajos tika privatizēta. 
No šā gada pavasara ēkas sakopšanas 
darbi nonāca pašvaldības apredzībā, tā-
dējādi celtne ar vēsturisku pagātni  Rē-
zeknes ielas malā tiek paglābta no graus-
tu statusa. Jāatzīmē, ka jau dzimtbūšanas 
laikos(?), kad krogus cēla ceļa malās, arī 
Murmastienē tāds bijis ar stodolu, kur 
zemniekiem iebraukt ar linu vezumiem un 
atpūtināt zirgus pirms tālā ceļa uz Rīgu. 
Vēlākos gados mūspuses krogs tika pār-
būvēts par tautas namu, te bija arī pasta 
nodaļa „Jāņuvārti”. Pēc 2. Pasaules kara 
ēka tika pielāgota skolas vajadzībām, bet 
sakotnējais apzīmējums (krogs) ļaužu 
atmiņās saglabājās. Līdz jaunās skolas 
ēkas atklāšanai 1966. gadā, te svinēti 
daudzi izlaidumi. Kā skola, daudziem arī 
kā darba vieta, tā glabā neskaitāmus (20 
un vairāk gadu garumā) atmiņu  stāstus. 
Visdzīvāki, visspilgtāki tie pēdējā – 1966.
gada izlaiduma, – tagad jau vīriem un sie-
vām ar krietnu dzīves un darba pieredzi. 
Klasē bija 21 un vēl 5 neklātnieki. Četri 
beidza Varakļānu vidusskolu, pēc tās iz-
glītošanās turpinājās katram savu intere-
šu lauciņā. 

Neskatoties uz vējaino laiku, dažas 
skaistas atmiņu stundas 18. jūnijā kopā 
vadīja Murmastienes astoņgadīgās sko-
las 1965./66. gada izlaiduma klases  de-
viņi absolventi (J. Cvilikovskis, J. Gruduls, 
A. Pauniņš, V. Riekstiņa-Špura, S. Sloka-
Konone, T. Sprūdžs, L. Upeniece-Bara-
zinska, M. Veipa-Nagle, L. Juste-Veipa) 
un trīs skolotājas (M. Slūka, J. Zinovjeva, 
V. Solzemniece) . 

Sākumā atmiņu birums vecās skolas 
telpās, kur „vēji aizpūš gadus” cauri tuk-
šajām durvju un logu ailēm! Kopkorī dzie-
dātā dziesma „Silti vēji...” liek vēju svil-
pieniem pieklust skaisto jaunības atmiņu  
priekšā. Kāds roku pieskāriens un ziedu 
pušķītis pateicībā vecajiem skolas mū-
riem, kāds foto notikuma dokumentēša-
nai, tad visi dodamies uz Praulienas kap-
sētu ar pateicības ziediem pie skolotājiem  
Annas un Jāņa (kl. audz.) Mankovskiem. 
Un atkal esam Murmastienē, Kultūras 
centrā, kur Svētbrīdis turpinās ar dvēse-
liskām sarunām, atmiņu iespaidiem, ar tu-
vojošos Jāņu ielīgošanu (paldies folkloras 
kopai, vad. T. Pelša), ar teātra uzvedumu 
(paldies dramatiskajam kolektīvam, vad. 
R. Ivenkova), kur galvenajā lomā Tālis 
Sprūdžs, kurš, šķiet, nepārspējams sa-
biedriskajās aktivitātēs un plaši pazīstams 
bitenieks novadā. Murmastienei par svētī-
bu dzimtajā novadā palikuši  un sevi ap-
liecinājuši kā čakli, spējīgi radoši darbo-
ties dažādās lauksaimniecības nozarēs; 
Pauniņs Andrejs (kokapstrāde, melleņu, 
gliemežu, slieku humusa  audzēšana), 
Špura Veronika, Barazinska Līvija un 
Nagle Marija ar savām ģimenēm sekmīgi 
darbojas lopkopības nozarē. Vislielākais 
prieks un gandarījums pašiem un nu jau 
arī kolektīviem, kuros šo ģimeņu bērni 
strādā, bet mazbērnu mīļums taču ir lielā-
kā šodienas balva un prieks!? 

Nemanot pazuda brāzmainie rīta vēji, 

bet saules gaisma visu mīļo un skaisto 
izgaismoja, jāpateicas viņai par dāsno  
līdzdalību šajā dienā. Vairākas atmiņu 
stundas pie bagātīgā, meiteņu sarūpētā 
galda, ziedi un pateicības vārdi, tas viss 
savijies kā Jāņu vainags, kurš sirdīs cauri 
gadiem glabāsies kā neaizmirstams svēt-
brīdis, – līdz nākošajam. Godam nosvinēti 
50 kopš astoņgadīgās skolas beigšanas, 
veikts rezumējums par paveikto šajā lai-
ka posmā. Lai pietiek enerģijas turpmā-
kajos gados diženi, raženi strādājot un 
nākošajos salidojumos – kuplāku skaitu! 
Skolotājas Janīnas Zinovjevas izteiktais 
vēlējums: „Patiesā cieņā un pateicībā 
vēlu labu veselību un panākumus darbā 
18. jūnija atmiņu pasākuma dalībniekiem 
un organizatoriem.  Lai veiksme šodienas 
pedagogu saimei. Lai sekmīgas skolas 
gaitas skolēniem.” 

Nāks daudzi gadi, nāks un atkal aiz-
ies, nu jau arī jaunā Murmastienes skolas 
ēka (no 1966.) ar pussimta vēsturi. Vēlot 
Murmastienes pamatskolai būt!, pievie-
nojos Marijas Slūkas vēlējumam mums 
visiem ar dziesmas Veltījums skolai vār-
diem: 

Šo dziesmu, skola, dziedam mēs 
par tevi, 
Ik vārds, ik zieds tev pateicībā vīts.
To spēku dzīvē, kuru tu mums devi,
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.

Pateicībā – Valērija Solzemniece
              

Salidojuma dalībnieki, foto Rita Ivenkova.

Sestdien, 1. oktobrī plkst. 14.00 
aicinām visus seniorus uz 

Rudens lustešanu Stirnienes tautas nama
Dalības maksa 1,- eiro, 
līdzi ņemams groziņš, 
priecīgs noskaņojums un kāds priekšnesums.

Kursēs autobuss, lūgums pieteikties 
līdz 29. septembrim.
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Varakļānu dāmu – senioru deju kopa 
„Vēlziedes” jau gada sākumā par sadar-
bības partneri izvēlējās Atašienes senioru 
biedrību „Pīlādzītis”.

Piedalījāmies kopējos koncertos, 
apmainījāmies dejām. Augusta sākumā 
kopā devāmies ekskursijā pa Latgali. 

19. augustā piedalījāmies projekta 
noslēguma pasākumā. „Vēlziedes” sa-
ņēma pateicības rakstu par sadarbību 
un līdzdalību Borisa un Ināras Teterovu 
fonda un Krustpils novada pašvaldības 
fi nansētā projekta „Sievietes pasaulei – 
skaistai, gudrai un laimīgai būt” realizāci-
jā par darbību projekta aktivitātēs.

Koncertā piedalījās vairākas dāmu 
deju grupas no Lubānas, Vestienas, Mēt-
rienas. Patīkami atpūtāmies pie klātiem 
galdiem Armīna Apeina spēlētās mūzikas 
fonā.

„Vēlziedes” saka milzīgu paldies 
Atašienes senioru biedrībai „Pīlādzītis”, 

Sadarbība ar kaimiņiem

priekšsēdētājai Marijai Podniecei, pasā-
kumu organizatorei Ausmai Saleniecei, 
kā arī pārējiem darboņiem un dejotājām. 
Lai veiksme, rakstot jaunus projektus.

Paldies par dejas prieku un izturību 
mūsu Vēlziedēm un šoferītim Toļikam par 
vizināšanu.

Pīlādziete Nora

Gadi – mūzika,
kuru laiks un liktenis spēlē,
gadi – ritmi,
kas sirdij
liek visas gadskārtas just,
un tu arī
jau 90
esi dzirksts viņu kvēlē,
sirds kad gaviļu pilna,
bet reizēm minora
apērkšķots krusts.
Savas darbdienas vienmēr
cerību pilna pro  
allaž kopā ar dziesmām
dienu biķerī bērt;
tas ir brīnums un māksla,
kā māki likteni rotāt,
ir šīs gudrības dēļ
Tavu dzīvi apbrīnot vērts.
Labus darbus un vārdus
dārzā kopā ar puķēm audzē,
Tavas domas ar sauli,
ar vasaru kopā turas,
kaut gan, nojaušot ziemu,
salts kļuvis septembra plecs,
bet tu likteņa laivai
uzver dziesmu un mīļuma buru,
un mēs jūtam – Tavs gars
nemūžam
nepaliks vecs.

Sirsnīgi sveicam LEONORU STABULNIECI 
lielajā dzīves jubilejā! 
Daudz baltu dieniņu, lai veselība, lai saule 
gaiši spīd un sirdi priecē draugu kuplais pulks!

10.09.2016.
Pensionāru biedrības „Pīlādzī  s” valde
Vokālā ansambļa „Sidrablāses” dalībnieces
Eiropas deju kopa „Vēlziedes”

Pateicos visiem, visiem, 
kas mani atcerējās un pagodi-
nāja ar savu klātbūtni skaistajā 
gadu, darba un labestības ba-
gātajā dzīves jubilejā: Varakļānu 
novada pašvaldībai, Varakļānu 
kultūras nama darbiniekiem, 
pensionāru biedrībai „Pīlā-
dzītis”, vokālajam ansamblim 
„Sidrablāses”, senioru – dāmu 
deju kopai „Vēlziedes”, Jau-
navas Marijas  leģionam „Grē-
cinieku glābējas”, draudzes 
korim, SIB „Varakļānu Aspazi-
jas”,  pianistei Agnesei, ērģel-
niecei Ievai Zepai, Jānim Ze-
pam, Strodu ģimenei, radiem, 
draugiem, kaimiņiem. No sirds!

Leonora
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Krāšņi aizvadīti Varakļānu pilsētas 
svētki. Tie aizsākās ar mākslas plenēru, 
kur gleznotāji un fotogrāfi  savos darbos 
iemūžināja pilsētiņai nozīmīgāko.

Svētkus ieskandināja Varakļānu ama-
tierteātris ar Annas Dančas situāciju ko-
mēdiju „Miljonārs par katru cenu”. Aktieri 
lieliski iejutās savās lomās, bija pārlieci-
nāti un skatītāji ar patiku baudīja izrādi. 
Vakara turpinājumā Milleru – Balandīnu 
ģimenes un grupas „CanZone” koncert-
programma „Baltā melodija”.

13. augusta rītā visus pilsētiņas ie-
dzīvotājus un viesus patīkami pārsteidza 
daudzveidīgās ziedu in-
stalācijas un kompozīci-
jas. Šogad veidot savas 
ziedu kompozīcijas tika 
aicinātas arī iestādes, or-
ganizācijas un biedrības. 
Patīkami, ka daudzi arī 
atsaucās uz šo aicināju-
mu. Rezultātā skatītājiem 
bija iespējams vērtēt 13 
ziedu  instalācijas un 
kompozīcijas. Katra no 
tām bija īpaša, un vērtē-
šanas komisijai bija grū-
tības tās novērtēt, tāpēc 
vienojāmies par nominā-
ciju piešķiršanu.

Muzikālākās kom-
pozīcijas titulu ieguva 
„Grāmata mana kā vi-
joles skaņa” (Varakļā-
nu Tautas bibliotēka), 
senatnīgākā kompozīcija – „Muzi-
kālais seifs” (Alvis Gruduls, Elgars 
Veips, Kristaps Dokāns), dabiskākā 
kompozīcija – „Ielu muzikants” (Ani-
ta Sārne), vasarīgākā kompozīcija – 
„Taureņu salidojums” (biedrība „Pie-
augušo attīstības projekts”), praktis-
kākā kompozīcija – „...arī puķe” (SIA 
„JILLS” kolektīvs), romantiskākā 
kompozīcija – „Div pļaviņas es no-
pļāvu” (Varakļānu novada dome), 
jautrākā kompozīcija – „Prozit” 
(Rūdolfs Šternmanis sadarbībā ar 
Ritu Piziču), asprātīgākā kompozī-
cija – „Koblenz” (Māris Šternmanis 
sadarbībā ar Ritu Piziču), rudenī-
gākā kompozīcija – „Lapsas beku 
dārzs” (Varakļānu sociālais dienests 
sadarbībā ar Laumu Ikši), krāšņākā 
kompozīcija – „Teikšu klusāk... brīdi 
klusāk... rozes zied...” (PII „Sprīdītis” kolektīvs), oriģinālākā 
kompozīcija – „Gadalaiki” (Arita Apeine), krāsainākā kompo-
zīcija – „Mākslas skaņas” (Lāsma Lempa).

Par skaistāko, krāšņāko, iestādes būtību izteicošāko 
kompozīciju gan vērtēšanas komisija, gan skatītāji atzina – 
„Šššššalc zaļais mežš”, ko veidoja pārstāvji no Veselības 
centra.

Mana pilsēta ziedos skan...
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Turpinājums 10. lpp.

Viennozīmīgi var teikt – SKAISTI! Jauki apzi-
nāties, ka mūsu pilsētiņā ir tik daudz ar radošu 
domu apveltītu cilvēku. Katra kompozīcija tikusi 
veidota ar dziļu zemtekstu, pie to izpildes pieda-
lījušies gan ģimenes locekļi, gan draugi, par da-
žām kompozīcijām sākts domāt jau ziemā. Tikai 
neapstāties, tikai uz priekšu! Cerams, ka nākoša-
jā gadā mēs redzēsim vēl vairāk kompozīciju un 
instalāciju.

M I R K L I S  VA R A K ĻĀN O S

Varbūt šo vienīgo mirkli ir vērts 
uzzīmēt... vai debesu gleznās vai 
ūdens klaidos. DZĪVES mirkli 
SKAISTO. Citi mirkļi jau citādi taps...
 /Ie. Trimalniece/ 

Kad vasara tuvojas izskaņai, katram 
no mums paliek atmiņas, par kurām varam 
tīksmināties, gaidot nākamo gadu – fotog-
rāfi jas no piedzīvotajiem ceļojumiem, ie-
degums, zemeņu ievārījums. Mākslinie-

kiem ir īpaša privilēģija: viņi spēj vasaru 
noķert un iemūžināt savās gleznās un 
fotogrāfi jās.

Gleznotājiem vasara nozīmē brīdi, 
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kad, pasituši audekla gabalu un krāsu 
kasti padusē, viņi dodas plenērā. Tie-
šā tulkojumā no franču valodas plenērs 
(plein air) nozīmē „brīvs gaiss”. Tātad 
plenēra glezniecība ir gleznošana brīvā 
dabā, kad māksliniekam jāmēģina no-
tvert saules gaismu un atainot visu dzīvās 
dabas krāsu burvību. Plenēros iedvesmu 
smēlušies daudzi mākslinieki. Mūsdie-
nu steiga šos ieradumus nav mainījusi. 
Mākslinieki – tāpat kā pirms simts un div-
simt gadiem – joprojām meklē divvientu-
lību ar molbertu. 

Lai taptu jauni darbi, daudziem 
māksliniekiem ir svarīgi iedvesmoties. 
Varakļānos ir spilgts kultūrvēsturiskais 
senču mantojums, pievilcīgi dabasskati, 
jauki, gaiši cilvēki un tādēļ te ir ļoti radoša 
aura. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ šeit 
jau gadu no gada rīkojam plenēru. 

Un tā jau ceturto gadu Varakļānu Mū-
zikas un mākslas skola organizē māksli-
nieku plenēru „Baltā pilsēta”, šā gada 
tēma „Mirklis Varakļānos”. Tika uzaicināti 
16 gleznotāji: Lāsma Lempa, Osvalds 
Zvejsalnieks, Anatolijs Zelčs, Vladimirs 
Serkovs, Voldemārs Kokorevičs, Ilona 
Linarte-Ruža, Ilona Golste, Sabīne Sand-
ra Jaundaldere, Dārta Hapanioneka, Ai-
vis Pīzelis, Ingrīda Ivane, Ilze Fetjko, Vija 
Stupāne, Ilze Griezāne, Vēsma Ušpele, 
Agra Ritiņa.  Lai radītu daudzveidīgāku 
priekšstatu par plenēru, šogad tika aici-
nāti 4 fotogrāfi : Māris Gruduls, Mārtiņš 
Gruduls, Veronika Simeņenkova, Modris 
Svilāns. Līdzīgi kā gleznotājiem, arī foto-
grāfi em plenērs ir saules gaismas spēļu 
iemūžināšana bildēs. Šis uzdevums bija 
ļoti grūts, jo atvēlētais plenēra laiks bija 
ne visai pateicīgs mūsu fotogrāfi em. Tas 
tika izmantots objektu pētīšanai un iz-
zināšanai. Saules gaismas spēles bija 
mirklīgas, kuras jāķer ar viltību , debesis 
apmākušās, pelēkas, bez mākonīšiem. 
Bet, kad saulīte iegrieza savu vaigu mūsu 
pilsētā, tad tas fotogrāfi em bija ražīgs un 
ļoti kvalitatīvs darbs – zibenīgi ātri knipsēti 
kadri. 

Šīs vasaras plenēra ietvaros tika rī-
kotas glezniecības un foto meistarklases 
interesentiem. Liels prieks par izrādīto in-
teresi meistarklasēs – ir tikai jāuzdrīkstas 
darīt to, ko tu esi vēlējies, neskatoties, vai 
esi mākslinieks, mūziķis, pedagogs, liet-
vede, kurinātājs vai mājsaimniece. Glez-
nojot aizmirsti, kas tu esi, tu priecājies 
par krāsām uz paletes, par molbertu un 
audeklu uz tā, tev viss liekas nesvarīgs, jo 
meklē sevi un esi dialogā ar dabas neap-
gāžamajiem likumiem. Un tieši tas notika 
pie gleznotāja, Latvijas Mākslas akadē-
mijas  Latgales fi liāles docenta Anatolija 
Zelča  glezniecības meistarklasēs. Sa-
vukārt foto meistarklasēs bija jāiegaumē 
un jāpraktizē pēc strikti noteiktiem mērī-

jumiem un tamlīdzīgām lietām – pikseļi, 
tālmēri, objektīvi, zibspuldzes (man vēl 
pavisam svešām un nezināmām lietām). 
Foto meistarklases pie jau atpazītiem 
fotogrāfi em Mārtiņa Grudula un Modra 
Svilāna bija aizraujošas, tajās tika radīti 
arī personīgie fotoaparāti no skārda bun-
džām, kuri pat reāli darbojās (melnbaltais 
foto). Meistarklases bija iedvesmojošas 
arī lielajiem māksliniekiem – plenēra da-
lībniekiem. 

13. augusta vakara pusē Varakļānu 
Mūzikas un mākslas skolā tika atklāta 
plenēra mākslas darbu izstāde “Mirklis 
Varakļānos”. Tajā varēja tikties un apru-
nāties ar plenēra dalībniekiem. Iegādā-
ties mākslas darbus un saņemt tos no 
paša meistara.

Mums ir izveidojusies veiksmīga sa-
darbība ar Varakļānu novada pašvaldību, 
tai rūp ne tikai prioritārie ikdienas darbi, 
bet arī pilsētas kultūras dzīve – māksla, 
mūzika. Tādēļ katru gadu tā mūs atbalsta. 
Un kā lielu pateicību katrs mākslinieks 
dāvina pilsētai vienu savu plenēra laikā 
radīto gleznu un katrs fotogrāfs dāvina 
vismaz  trīsdesmit fotogrāfi jas. Šie visi 
darbi ir kvalitatīvi, augstvērtīgi. Tuvākajā 
laikā gleznas būs apskatāmas ceļojošajā 
izstādē novada iestādēs un fotogrāfi jas 
apkopotas jaunā ilustratīvi informatīvā 
grāmatā par Varakļānu novadu. 

Paldies visiem maniem palīgiem, kuri 
nesavtīgi veltīja savu brīvo laiku šī krāšņā 
pasākuma organizēšanā.

Ieva Melne-Mežajeva
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Muižnieku turnīrs Gārsenē
Š.g. 16. augustā Aknīstes novada 

Gārsenes pilī notika ikgadējais Latvijas 
Piļu un muižu asociācijas muižnieku tur-
nīrs, kur komandas no Latvijas pilīm un 
muižām sacenšas dažādās disciplīnās, 
lai iegūtu uzvarētāja atslēgu. Asociāci-
jas biedru pulkā ir vairāk kā 80 muižu 
un piļu, bet turnīrā šogad piedalījās tikai 
deviņas komandas – Dundagas pils, Rū-
menes muiža, Gārsenes pils, Cesvaines 
pils, Krāslavas pils, Jaunpils, Zaļenieku 
muiža, Jelgavas novada vienotā koman-
da, kurā bija Vilces muižas, Lielvircavas 
muižas, Elejas tējas namiņa pārstāvji un, 
protams, Varakļānu 
pils komanda. Muiž-
nieku turnīrā parasti ir 
jāstāsta par sevi un jā-
demonstrē muižnieka 
cienīgas prasmes. Pēc 
atklāšanas ceremoni-
jas pils pagalmā notika 
galmu prezentācijas.  
Šeit lielus sveicienus un 
paldies mūsu komanda 
sūta ARTIM TROPAM 
par to, ka pirms dau-
dziem gadiem, strādā-
jot pilī, viņš  izgatavoja 
iespaidīgu reklāmas 
materiālu, kurš noderēja šogad turnīra 
prezentācijai. Pēc prezentācijām koman-
das (katrā seši cilvēki) piedalījās turnīra 
disciplīnās. Disciplīnas: galma pastaiga 
ap Gārsenes dīķi, vagara izgājiens, ku-
čiera izjājiens, dārznieka caurais grozs, 
kā arī individuālās disciplīnas – „Zivju 
bende”, „Ķēkšas šķīvis”, „Muižas med-
nieks”, „Vieglā roka”, „Auklas veiklība”, 
„Krodzinieks pillā”. Turnīra galveno bal-
vu – ceļojošo atslēgu – un 1. vietu iegu-
va Rūmenes muiža, 2. vietu – Gārsenes 
pils, bet 3. vietu – Krāslavas pils. Pārējās 
komandas saņēma Pateicības rakstus 
par piedalīšanos Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas rīkotajā Muižnieku turnīrā. Lai 
gan mums godalgas izcīnīt neizdevās, 
pasākums noslēdzās uz pozitīvas nots – 
nākamgad turnīrs notiks Jelgavas nova-
da Zaļenieku muižā.

Šis pasākums parasti izvēršas kā 
pieredzes apmaiņas brauciens un salie-
dēšanās pasākums, kas ļauj iepazīt tuvāk 
savus un Latvijas piļu un muižu kolēģus 
neformālā vidē, sacensties spēkos un iz-
runāt dažādus profesionālus jautājumus. 
Paldies visai pils komandai – Ilzei ar Eve-
līnu, Modrai, Jānim, Guntai, Edgaram par 
atbalstu un piedalīšanos turnīrā. Paldies 
novada domes priekšsēdētājam Mārim 
Justam par transporta organizēšanu un 
iespēju piedalīties muižnieku turnīrā.

T. Korsaka, muzeja vadītāja

No 10.08. līdz 10.09 Varakļā-
nu Novada muzejā bija apska-
tāmas varakļānieša, autoskolas 
„Borgs”  īpašnieka – Jāņa Sale-
nieka gleznas. Liels bija daudzu 
varakļāniešu izbrīns, uzzinot, ka 
Jānis Salenieks ne tikai veiksmī-
gi vada autoskolu vairāk nekā 20 
gadus, bet arī glezno. Viņš prasmi 
gleznot nekur nav apguvis, viss 
nāk no dabas dota talanta. Viņa 
darbos svarīga ir noskaņa, mirkļa 
emocionāls fi ksējums, galvenais  
izteiksmes līdzeklis ir krāsa. Ierak-
sti viesu grāmatā liecina par to, ka 
cilvēki atzinīgi, ar sajūsmu  novēr-
tē viņa mākslas darbus.  

Lai radošums un degsme ra-
dīt neapsīkst arī turpmāk!      

 Līga Osipova

Jāņa Salenieka vaļasprieks
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Līnijdejotāju karnevālsZiemeļaustrumu reģiona U11 grupā uzvar 
Varakļāni/Madonas BJSS

12. augustā Varakļānos norisinājās pēdējais sabraukums Ziemeļaustrumu reģiona 
U11 futbola vecuma grupā. Līdz Varakļānu pēdējam posmam 1. – 3. vietu vietu šķirā 
tikai pāris punkti! 

Pirmajā spēlē tikās Gulbenes BJSS 
pret Varaklāni/MBJSS. Spēle izvērtās ļoti 
emocionāla un bagāta momentiem no 
abām komandām! Pirmo savu izdevību 
realizēja varakļānieši izvirzoties vadībā 
0:1. Pēc vairākiem nerializētiem momen-
tiem no Gulbenes puses nostrādāja li-
kums „neiesit Tu, iesit Tev” un Varakļānu 
komanda izvirzījās vadībā 0:2, Spēlei bei-
dzoties nedaudz negaidīti, bet pelnīti 0:3 
par labu Varakļāni/Madonas BJSS ko-
mandai, kas praktiski deva mājiniekiem 
lielas cerības uz 1. vietu, ko paši arī no-
turēja! Ziemeļaustrumu reģiona U11 gru-
pas nominācijā  „Labākais treneris” – Ju-
ris Deleckis (Varakļāni/Madonas BJSS). 
Pārējās spēlēs lieli pārsteigumi nenotika 
un vietu sadalījums šajā vecuma grupā:

1. vieta Varakļāni/Madonas BJSS
2. vieta Gulbenes BJSS
3. vieta Balvu Sporta centrs
4. vieta Lubāna/Madonas BJSS
5. vieta Viļaka
6. vieta Balvu Sporta centrs – 2

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Vidzemes reģiona brigādes 
Madonas daļas Varakļānu postenim au-
gustā apritēja 120 gadi, kopš ugunsdzē-
sēju vienības pastāvēšanas.

Varakļānu postenis apkalpo Vara-
kļānu novadu, izbrauc izsaukumos uz 
Barkavas pagastu, Viļāniem, Preiļu no-
vadu, Atašieni. Pašlaik postenī strādā 14 
darbinieki, viņu pārziņā ir 2 ugunsdzēsī-
bas automobīļi un viens glābšanas au-
tomobīlis.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta uzdevumos ietilpst ugunsgrē-
ku dzēšana, cilvēku glābšana ugunsgrē-
kos, ceļa satiksmes negadījumu seku 
likvidācija, ķīmisko  avāriju likvidācija, 
glābšanas darbi uz ūdens ziemā un va-
sarā, dzīvnieku glābšana, palīdzība ci-
tiem operatīvajiem dienestiem.

Kā daudzviet Latvijā, arī Varakļānu 
postenim jāstrādā ar novecojošu teh-
niku, automobīlis GAZ 66 ražots 1979. 
gadā, tas ir vecākais automobīlis pos-
tenī. Posteņa komandieris Dainis Skabs 
izsaka cerību, ka mūsdienu prasībām 
atbilstošu ugunsdzēsības automobīli va-
rēs saņemt pēc 2 gadiem.

Varakļānu ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta postenis ik dienas neat-

Varakļānu ugunsdzēsējiem – 120

1. rindā no kreisās: Aleksandrs Boļšakovs, Arnis Broks, Jānis Kuševskis, 
Juris Justs

2. rindā: komandieris Dainis Skabs, Ainārs Svilāns, Edvīns Ozoliņš, Andris 
Stafeckis, Sandis Bečs

Vēl dienesta pienākumus postenī pilda: Aldis Mozuls, Arnis Strods, Mārtiņš 
Kančs, Aivis Kāposts

slābstoši īsteno valsts politiku ugunsdrošības darbības jomā.
A. Jaunzeme, foto M.Gruduls
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RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA
Speciāls piedāvājums

BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE
pirmdien, 19. septembrī 12.00
STIRNIENES TAUTAS  NAMĀ

Lūdzam reģistrēties darba dienās no 09.00 līdz 
16.00 pa tel. 28790980

Redzi pārbauda ar rokas  NIDEK ARK-30 Autore-
fraktometru/Keratometru. Klientu briļļu lēcu stiprumu 
nosaka ar GL-7000B auto lensmetru. 

Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart 
PT100 portable NCT tonometru.

IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES:
Piedāvājam arī BEZMAKSAS RĀMĪŠU kolekciju! • 
Jūs maksāsiet tikai par briļļu lēcām un izgatavo-
šanu.   
Brilles pēc pasūtījuma.• 
Saules brilles.• 
Acu spiediena mērīšana tikai 5€ !!! (glaukomas un • 
kataraktas profi laktikai  rekomendējams acu spie-
dienu pārbaudīt vienu reizi gadā).

MAMOGRĀFIJA
ar Nacionālā veselības die-• 
nesta vēstuli bez maksas, ar 
ģimenes ārsta vai ginekologa 
nosūtījumu – EUR 2,85, mak-
sas – EUR 20,00;

RENTGENS
viena projekcija – EUR • 
6,50 (ģimenes ārsta 
nosūtījuma nav nepie-
ciešams)

KARDIOGRAMMA
ar aprakstu – EUR • 
5,00 (ģimenes ārsta 
nosūtījuma nav nepieciešams)

D VITAMĪNA NOTEIKŠANA – EUR 4,50.

Tālrunis pierakstam uz izmeklējumiem: 25431313

MFD Veselības grupa aicina veikt 
medicīniskus izmeklējumus 

Varakļānos, Pils ielā 25 
(pie veselības centra) 
2016. gada 20. oktobrī 
plkst. 10:00 – 17:00

Mīļo skolotāj!
Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
Tu pasmaidi, ja skauģi gadus skaita,
Un neskums  , ja matos sarma krīt.
Tu esi cildens un tāpēc vienmēr skaists,
Jo sirds un dvēsele tev krū  s mīt.
Ej saules taku laimīgs un stalts,
Nes saujās prieku, gaismu ci  em dod –
Lai šeit, pie tava skolas galda
Ikviens no mums sev gaišu prieku rod.
 /A.Rode/
Paldies, par Jūsu darbu un ieguldījumu 

novada bērnu nākotnē!
Mīļi sveicieni no kultūras darbiniekiem

Mīļie seniori!
No lielā visuma
Spēkus smelt.
No brīnišķās dzīves
Prieku gūt.
Ar pārbaudījumiem  eko  es
Gudrākam, s  prākam kļūt.

Saglabāt sevī
Visu labo un gaišo,
Dalī  es tajā ar ci  em,
Un vienmēr prast laimīgam būt.
- Nebaidī  es un  kai uz priekšu iet,
Sekot saviem sapņiem, mērķiem
Un paņemt visas iespējas ciet.
 /A.Rode/

Paldies, ka palīdzat mūsu novada dzīvi 
padarīt krāsaināku!

Mīļi sveicieni no kultūras darbiniekiem
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Varakļānu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrību nodibināja 1896. gada 26. au-
gustā. Viens no pirmajiem biedrības va-
dītājiem bija V. Lindbergs, vēlāk – tirgotājs 
Aizsilnieks, bet komandas priekšnieks 
Augusts Ozoliņš. Buržuāziskās Latvijas 
laikā Varakļānos par vietējās pašpārval-
des līdzekļiem uzcēla pilsētas valdes ēku, 
kuras pirmajā stāvā izvietoja brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības depo. Biedru 
skaits 1938. gadā bija 60. Par biedrības 
priekšniekiem, kurus godāja par brandma-
joriem , šajos gados darbojušies L. Levins, 
S. Reihruds, D. Zeps un citi. Ugunsdzēsē-
ju komandas rīcībā bija trīs ūdenssūkņi uz 
ratiem un viena hidropults. Ugunsgrēka iz-
ziņošanai izmantoja baznīcas zvanus, vē-
lāk depo tornī ierīkoja sirēnu. Ūdens rokas 
sūkņus un hidropulti uz ugunsgrēka vietu 
nogādāja zirgu pajūgos. Pēc II Pasaules 
kara Varakļānu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības komandas sastāvā – 20 cilvēku. 
Komandas priekšnieks bija V. Bričevs, kas 
vienlaikus pildīja arī pilsētas izpildkomite-
jas locekļa pienākumus. Ugunsdzēsēju 
tehniskais bruņojums pēckara gados bija 
samērā trūcīgs, komandas rīcībā atradās 
tikai rokas ūdenssūkņi un ugunsdzēsī-
bas aparāts. Tikai 1949. gadā varakļānie-
ši saņēma ugunsdzēsēju automašīnu ar 
motorsūkni. Tanī laikā izveidoja arī divas 
jaunas štatu vienības – šoferis un atbildī-
gais inspektors, kā arī atjaunoja kara laikā 
sagrauto depo ēku. 

1950. gadā, kad Varakļāni kļuva par 
rajona centru, brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju komandā 
bija trīs šoferi. Sākumā bied-
rības darbību vadīja F. Počs, 
bet vēlāk – A. Tīriņš. Ilgus 
gadus par šoferiem uguns-
dzēsēju komandā strādāja 
varakļānieši J. Veips, P. Ma-
džulis, J. Stafeckis, K. Ga-
rančs, J. Plots, K. Dzirkalis, 
V. Justs un citi.

1967. gadā Varakļānu 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
komanda tika pārveidota 
par profesionālo uguns-
dzēsēju vienību, kuru līdz 
pat aiziešanai pensijā vada 
A. Tīriņš, bet par vecāko šo-
feri instruktoru bija K. Mes-
ters.

1982. gadā Varakļānu 
profesionālā ugunsdzēsēju 
komanda kļūst par profe-
sionālo ugunsdzēsēju daļu. 
Reizē ar to lielāks darbinie-
ku skaits. Nostiprinās arī 
ugunsdzēsības materiāli 
tehniskā bāze.

Informācija no novada 
muzeja materiāliem

Ieskats Varakļānu ugunsdzēsēju biedrības 
vēsturē

Varak. BUB komanda 1930-tajos, vidū ar bārdu – L. Levins (priekšnieks).

40. un 50. gadu ugunsdzēsēju 
kaujas tehnika apmācībās.

Apmācības ap 1960.g

Varakļānu ugunsdzēsēju ēkas rekonstrukcija 
1979. – 1982. g.

Varakļānu raj. BUB pad. priekšn. 1950-
tajos g., vēlāk komandas priekšn. A. Tīriņš.
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Attaisnojuma dokumentus 
par bērnu interešu izglītību 
var krāt mobilajā lietotnē 
„Attaisnotie izdevumi”

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, 
sākot ar 2017. gadu varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa no tās summas, kas šogad būs samaksāta 
par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma 
deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par sa-
ņemtajiem pakalpojumiem. 

Čekus par 2016. gadā samaksātu bērnu interešu izglītību 
līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt arī bezmaksas aplikā-
cijā „Attaisnotie izdevumi”. Čeks jānofotografē, jāaizpilda anketa 
par čeku un, nospiežot izvēli „Saglabāt”, jānosūta VID. Visi ar 
mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie 
attaisnoto izdevumu dati nonāk VID Elektroniskās deklarēšanās 
sistēmā (EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sa-
daļā „Gada ienākumu deklarācija” / „Attaisnoto izdevumu doku-
menti”. Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un izvēloties 
tajā aizpildīt D4 pielikumu („Attaisnotie izdevumi par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto 
izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarā-
cijā. Tas nozīmē, ka aplikācijas lietotājiem nav jāraizējas par to, ka 
čeks pazudīs vai izbalos, turklāt visa nepieciešamā informācija tiks 
norādīta brīdī, kad čeku fi ksēs ar aplikāciju, tātad gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanai būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, lai auto-
mātiskais process notiktu korekti, ir svarīgi, lai katram maksājuma 
dokumentam būtu norādīta precīza informācija, īpašu uzmanību 
pievēršot maksājuma dokumenta izsniegšanas datumam un mak-
sājuma dokumenta summai. 

Kam jāpievērš uzmanība, iesniedzot čekus par bērnu in-
terešu izglītību?

Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma do-
kumentiem jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu 
apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt 
norādītam fi ziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, 
uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attais-
noto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Attaisnotos izdevumus atmaksā tikai par tiem pulci-
ņiem, ko piedāvā izglītības iestāde vai kuriem ir pašvaldības iz-
sniegta licence. Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizē-
tājs ir izglītības iestāde,  pieejama Izglītības iestāžu reģistrā https://
viis.lv. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāintere-
sējas attiecīgajā pašvaldībā.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tajā skaitā 
interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo 
izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2016. gadā ir 215 eiro. 
No samaksātā 2017. gadā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23 % 
apmērā. Ja gada laikā par minētajiem izdevumiem samaksātā 
summa būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu va-
rēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem.

Mobilā lietotne ir pieejama uzstādīšanai šādās vietnēs:
Android  iekārtu lietotājiem Google Play vietnē; 
iOS  iekārtu lietotājiem App Store vietnē; 
Windows  iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē. 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz 

VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā 
VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski 
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti/Uzdot jautāju-
mu VID”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
 e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

Vecākais šoferis K.Mesters ar pionieriem no laikraksta 
„PIONIERIS” 1940-tie gadi.

No kr. vec. šof. J. Letinskis, dzēsējs A. Dukaļskis, daļas priekšn. 
K. Mesters, sardzes priekšn. A. Dzenovskis, šoferis J. Sprukstiņš.

11. kl. skoln. L. Dūda, I. Švarce vāc 
materiālus par ugunsdzēsējiem.

Varakļānu rajona 
BUB padomes 

priekšn. 
A. Tīriņš un 
grāmatvede 

L. Broka 1955. g.

A. Tīriņš.

Vecākā instruktore A. Irbīte 1986. g.
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Es tevi meklēju, lai tu man dotu
tās zīmes izlasīt, ko es vēl nesaprotu.
Dod acis gaišas, gudras 
priekšnojautas, 
ļauj skatīt brīnumus...
 (Fr. Dziesm)

Sirsnīgi sveicam!
Lindu un Igoru Zepus ar meitas 
Esteres dzimšanu
Lindu Zepu un Edmundu Peilānu ar 
dēla Kaspara dzimšanu
Dainu Cvilikovsku un Māri Rudzgaili 
ar meitas Endijas dzimšanu
Līgu un Lauri Fjodorovus ar dēla 
Roberta dzimšanu

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

KVALITATĪVI! 
T. 27450715

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

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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Sniedzu ekskavatora 
pakalpojumus. 

T. 28466721

Tavs mūžs kā dziesma izdziedāts,
Kā krāsains dzīpars izadīts.
Ar rūpēm, raizēm nodzīvots,
Nu zemes mātes klēpim dots.
 (V. Kokle-Līviņa)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
augustā mūžībā aizgājušajiem:

Varakļānu pagasts
Pēteris Kalnejs – 78
Julijans Pauniņš – 84

Dekšāres pagasts
Genovefa Cvilikovska – 62

Pieredzējuši meistari 
veic ŪDENSAPGĀDES un 

KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi 
privātmājām un iestādēm.

Bezmaksas tāmes izstrāde.• 
Visa veida santehnikas darbi.• 
Kāpurķēžu ekskavatora • 
pakalpojumi.

T. 22339868

Sir snīgi sveicam!
Sirsnīgs sveiciens novadniecei, li-

teratūrzinātniecei un dzejniecei Paulīnei 
Zalānei-Vallenai 85. dzimšanas dienā!

Visu mūžu cienījamajai jubilārei 
bijusi rosīga literārā un sabiedriskā 
darbība. ASV centros viņa ik mēnesi 
uzstājusies ar referātiem par latvie-
šu gara vērtībām, par Dainu nozīmi, 
patriotisko dzīvi. Jubilāre atzīst, ka 
par to varētu izveidot vairākas grā-
matas, jāsakārto tikai manuskripti.

Jau vairākus gadus Paulīne Zalā-
ne-Vallena dzīvo Latvijā. Lai gan vese-
lība dažreiz sašķobās, viņa nenogur-
stoši strādā – aktīvi atbalsta dažādu 
grāmatu izdošanu, ar viņas gādību iz-
nākusi brāļa Leona Zalāna dzejas krā-
jums „Tēvzemei”, Kārļa Stalšāna pētī-
jums „ Krievu ekspansija un rusifi kācija 
Baltijā laikmetu tecējumā”, Antona Ru-
paiņa darbu izdevums un daudzi citi.

Lai Jums, cienījamā jubilāre, 
piemītošā labestība un sirdsskaidrī-
ba palīdz turēties pie veselības, lai 
vēl daudz radošu ideju piepildījumu!

A. Jaunzeme

Lai Tev dzimtās zemes vēji klusu miera 
dziesmu dzied...
Mūsu līdzjūtība VALENTĪNAI VEIPAI, 

tēti pēdējā gaitā pavadot.

Emīlija Skurule, Veronika 
Patmalniece, Valērija un Jānis Piziči, 
Brigita Bārbale, Līvija un Jānis Zepi, 

Valērija Solzemniece, 
Antonija Grudule

Pie jums lai šodien gaismu nes,
Tas spēks, kas nāk no pasaules.
Lai katrs novēlējums sirdi silda,
Un dzīvi skaistiem mirkļiem pilda!
 (A. Ābena) 

Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā augusta mēnesī 

noslēgtā laulība: 
Nameda Šķirpāne un Aigars Piļpuks

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību 
VALENTĪNAI VEIPAI, tēvu mūžībā 

aizvadot.
Viktorijas aptieka

Svecīšu vakari 2016
Varakļānu pagastā
Sestdien, 24. septembrī
plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst. 16.00 Sila kapos
plkst. 17.00 Stirnienes baznīcā LNO 
solista Jāņa Kurševa koncerts un  
sv. Mise par mirušajiem
plkst. 18.00 Stirnienes kapos

Murmastienes pagasta kapos
1. oktobrī
plkst. 15.00 Lielstrodu kapos
plkst. 16.00 Trizelnieku kapos
plkst. 17.00 Vecumnieku kapos
plkst. 18.30 Cauņu kapos

Varakļānu kapos
15. oktobrī plkst. 17.00
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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: 680 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu


