
Latvija!
Tu esi mana Latvija!

Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Valsts, kas man spēku dod.
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet.

Mana Zeme Latvija!
Zeme, kas ar asinīm iegūta.

Karos novājināta,
Tomēr dzīva tā ir.

Tā ir mana dārgā Latvija!
  (pēc D. Baloža)

Novembris ir Valsts svētku mēnesis. 
Laiks, kad dominējošais ir sarkanbaltsarka-
nais krāsu salikums, laiks, kad spēcīgāk iz-
jūtam piederību mūsu valstij, mūsu Latvijai.

Raugoties senajās vēstures lappusēs, re-
dzam, ka latviešu tauta gadu simteņu ilga-
jās cīnās nepadevās un uzvarēja. Mūsu uz-
devums, lai kur mēs atrastos, ir cīnīties par 
tautas pastāvēšanu, viņas tiesībām un izaugs-
mi. Šī cīņa ir mūsu laime, kas dod mērķi dzīvei.

Kur radies latviešiem šis spēks izturēt 
un uzvarēt? Tas nav bijis tikai viņu roku un 
muskuļu  spēks, bet lielā mērā viņu spēcīgais 
gars un gaišais prāts. Tās ir mūsu dziesmas, 
kur ielikta senā tautas gudrība un vērojumi, 
tās ir mūsu gadsimtos saglabātās tradīcijas, 
tā ir mūsu tieksme pēc izglītības. Valsts ir kā 
liela ģimene, kur valda draudzība, savstar-
pējā sapratne un uzticēšanās. Valsts galve-
nā vērtība ir tās iedzīvotāji, cilvēki, kas glabā 
to savās sirdīs un rūpējas par tās augšupeju.

Domāsim labas domas par savu zemi, tau-
tu un valsti, dāvāsim labos darbus Latvijai!

Lai ikvienam šie svētki ir gaišs un priecīgs 
notikums, kas liek justies lepniem par savu val-
sti un dod spēku stāties pretī izaicinājumiem!

Sveicu visus Varakļānu novada 
iedzīvotājus Latvijas Valsts 

proklamēšanas 98. gadadienā!

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Justs

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Policijas informācija
03.10. Varakļānos, Rīgas ielā 47, 

nozagta pils. A.L. piederošā alumīnija 
kanna.

05.10. Varakļānu pag., „Galenie-
ki”, atrasts pils. J.M. līķis bez vardar-
bīgas nāves pazīmēm.

19.10. Murmastienes pag., „Kol-
neji-1”, pils. A.B. guvis traumas.

21.10. Varakļānu pag., Stirnienē, 
pils. S.B. vadīja velosipēdu, būdams 
alkohola reibumā, pārbaudē konsta-
tētas 1.26 promiles alkohola.

22.10. Varakļānos, Rīgas ielā 47, 
ģimenes konfl ikts starp dēlu un māti.

23.10. Varakļānos, Pils ielā 7D, 
pils A.S. vadīja a/m BMW, būdams 
alkohola reibumā, pārbaudē konsta-
tētas 2,64 promiles alkohola.

23.10. Varakļānos, Skolas ielā 26, 
piekauts pils. O.S.

24.10. Varakļānu pag., „Ceplīši”, 
noticis ģimenes konfl ikts.

29.10. Varakļānu pag., „Kārkli”, 
dega šķūnis.

30.10. Varakļānos, Dārzu ielā 7, 
no kūtiņas nozagtas trīs vistas un no 
šķūnīša čuguna katls.

M. Lindāns

2016. gada 27. oktobrī  
Nr. 14

1. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozī-
jumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
budžetu”” apstiprināšana.

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

3. Par grozījumiem jauniešu centra 
„Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā.

4. Par nekustamā īpašuma „Kokari 
Nr. 9” sadalīšanu.

5. Par nekustamā īpašuma „Rūķīši” 
sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma „Sviļi” sa-
dalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” 
sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Rieksti-
ņi” sadalīšanu.

9. Par pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma „Brūklene” nodošanu at-
savināšanai.

10. Par pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma „Mežmaliņa 1” nodošanu 
atsavināšanai.

11. Par pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma „Urdzes” nodošanu atsa-
vināšanai.

12.Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 
6-3, Varakļāni, atsavināšanu.

13. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
15-8, Varakļānos, publisko īres tiesību 
izsoles rezultātiem.

14. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 
61A, Varakļāni, nomas tiesību izsoles re-
zultātiem.

15. Par zemes nomas līguma paga-
rināšanu.

16. Par atļauju iznomāt zemi trešajai 
personai.

17. Par līguma pagarināšanu ar Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības die-
nestu.

18. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

19. Par dzīvokļa īres līgumu pār-
traukšanu.

20. Par pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā.

22. Par sociālā dzīvokļa statusa no-
teikšanu.

22. Par sociālo dzīvokļu īri. 
23. Par apbalvojumiem Latvijas Re-

publikas proklamēšanas dienā.
1. Par sevišķiem nopelniem Varakļā-

nu novada labā apbalvot Jāni Grudulu, 
piešķirot Varakļānu novada Goda pilso-
ņa statusu;

Varakļānu novada pašvaldība ir uz-
sākusi īstenot projektu „Infrastruktūras 
sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma izveidei Varakļānos”.  Pro-
jekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2102-000001. 
Projekta mērķis ir  pārbūvēt un aprīkot 
Varakļānu novada pašvaldības īpašumā 
esošo ēkas daļu pilsētas centrā – Rīgas 

Projekts „Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos”  

ielā 4, lai sadarbībā ar uzņēmēju izveidotu 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu- 
kafejnīcu. Projekts tiks īstenots kā koppro-
jekts, kura dalībnieki ir Varakļānu novada 
pašvaldība un IK „Upmalas pīlādži”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests

Varakļānu novada pašvaldība ir uz-
sākusi īstenot projektu „Krēslu iegāde 
Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei.” 
Projekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2203-
000003. Projekta mērķis ir uzlabot Vara-
kļānu kultūras nama piedāvāto pakalpo-
jumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai 

Projekts „Krēslu iegāde Varakļānu kultūras nama 
skatītāju zālei”  

2. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
2.1. par uzņēmību, entuziasmu, ra-

došumu un aktīvu fi nanšu piesaistes ie-
spēju izmantošanu:

- zemnieku saimniecības „Piekalnes” 
īpašnieku Kasparu Broku;

- piemājas saimniecības „Rudzupu-
ķes” īpašnieku Aivaru Pušmucānu;

- SIA „Latgales granulas” (valdes lo-
ceklis Āris Sparāns);

2.2. par aktīvu darbu sociālās palī-
dzības organizēšanā novada maznodro-
šinātajām ģimenēm

- pensionāru biedrības „Pīlādzītis” 
aktīvistei Lidijai Jostsonei.

3. Par ilggadēju, apzinīgu un pašaiz-
liedzīgu darbu pašvaldības iestādēs ap-
balvot ar Pateicības rakstiem:

- Annu Klušu;
- Intu Suhačevu;
- Andreju Mālnieku. 
24. Par zemes ierīcības projekta 

„Poči” apstiprināšanu.
25. Par Varakļānu novada bāriņtiesas 

sastāva papildināšanu.
26. Par adreses piešķiršanu.
27. Par pabalstu ārkārtas situācijā 

nonākušiem. 

M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvedības nodaļas vadītāja

 

estētiski skaistu un ērtu vidi.
Projekta ietvaros paredzēts iegādā-

ties jaunus savā starpā savienotus, pār-
vietojamus 50 trīsvietīgu krēslu blokus un 
50 divvietīgus krēslu blokus.

Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests
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Bišu saimju īpašnieku uzmanībai

Ekonomikas ministrija informē, ka š.g. 
septembrī valsts un pašvaldību vienotajā 
portālā www.latvija.lv tika publicēts informa-
tīvais materiāls „soli – pa – solim” par miru-
šu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

Materiāls tapis valsts pārvaldes iestā-
žu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas no-
zares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā 
un vienkopus sniedz nepieciešamo infor-
māciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, 
sākot no miršanas fakta apliecināšanas un 
paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu sa-
ņemšanai un mirušā apglabāšanai.

Ņemot vērā informācijas nozīmīgumu 
lielai daļai sabiedrības, aicinām valsts pār-
valdes iestādes, pašvaldības, nozares aso-
ciācijas un ārstniecības iestādes publicēt 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 393 gro-
zījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem 
vai to turētājiem Lauksaimniecības datu 
centram ir jāsniedz informācija par bišu 
saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 
1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēne-
ša laikā.

 Pārskats par bišu saimēm ar atskai-
tes datumu uz 01.11.2016. ir jāiesniedz no 
01.11.2016. līdz 30.11.2016. Visērtāk Pār-
skatu ir ievadīt elektroniski LDC mājaslapas 
autorizētajā sadaļā.

Kamēr nav noslēgts datu ievades lī-

UZSĀKAM REALIZĒT projektu 
konkursā „Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai” rīcības „Praktisko prasmju 
un zināšanu veicināšana MNF terito-
rijā” Varakļānu novada Murmastienes 
biedrības „Dzērvenīte” sagatavoto un 
iesniegto PRAKTISKO ROKDARBU 
PROJEKTU (proj. Nr. 16-05-AL23-
A019.2206-000001) „ACIS DARBA 
IZBIJĀS, ROKAS DARBA NEBI-
JĀS”. Projekts tiek realizēts laikā 
no 01.11.2016. līdz 31.03.2017.

Projekta ietvaros tiks apgūtas šādas 
prasmes: 

Novembris – AUŠANA;
Decembris – LUPATU PAKLĀJU 
DARINĀŠANA;
Janvāris – KARSTĀS LĪMES DE-
KORI;
Februāris – DEKORATĪVU SPIL-
VENTIŅU ŠŪŠANA UN FILCĒ-
ŠANA;
Marts – MEZGLOŠANA.

Projekta ietvaros praktiskos rok-
darbus apgūst 19 dalībnieces no 
Varakļānu un Madonas novadiem. 
Nodarbības notiek Murmastienes KC 
telpās divas reizes nedēļā. Pasnie-
dzēja Zanda Broka.

Sīkāku informāciju par projekta 
aktivitātēm un iespējām līdzarboties 
var saņemt pa tel. 26428661 (projek-
ta vadītāja Rita).

Otrdien, 1. novembrī, valdība atbalstīja 
Zemkopības ministrijas sagatavotos gro-
zījumus noteikumos, kas nosaka valsts at-
balsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecī-
bas produkcijas ražošanai. Izmaiņas notei-
kumos paredz piešķirt papildus 15 miljonus 
eiro zemes iegādes programmai. 

Ņemot vērā akciju sabiedrības „Attīstī-
bas fi nanšu institūcija Altum” sniegto infor-
māciju, līdz 2016. gada 30. septembrim ir 
piešķirts 1041 aizdevums par kopējo sum-
mu 51 983 471 eiro un noslēgti 1011 līgumi 

Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto 
suņu reģistrēšanu vienotajā datu bāzē, ko 
uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), 
valdība otrdien, 4. oktobrī, grozīja noteiku-
mus par LDC publisko cenrādi. 

Pašlaik par mājas (istabas) dzīvnieka, 
kurš apzīmēts ar mikroshēmu, samaksa par 
reģistrāciju LDC datubāzē ir 7,11 eiro. Gro-
zījumi noteic, ka pēc noteikumu stāšanās 
spēkā samaksa būs 3,50 eiro. 

Jau patlaban no samaksas par dzīv-

gums, spēkā ir veidlapa Pārskats par bišu 
saimēm, kas atrodama LDC mājaslapā.
To aizpildītu var sūtīt pa pastu vai iesniegt 
klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas cen-
tros).

Atskaites datumi ziņām, kas sniedza-
mas par mājputniem, trušiem, savvaļas 
dzīvniekiem un putniem, kažokzvēriem, 
akvakultūrām un aukstasiņu dzīvniekiem 
nemainās-šīs ziņas joprojām jāsniedz uz at-
tiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju.

   Novada LAK Janīna Grudule, 
mob. tālr. 26543747

Par informatīvā materiāla par mirušu cilvēku 
apbedīšanu Latvijā publicēšanu

informāciju par „soli – pa – solim” materiālu 
savās mājas lapās, ievietojot saiti uz attiecī-
go www.latvija.lv sadaļu.

Materiāls pieejams portālā ww.latvija.lv, 
sadaļā „Dzīves notikumi” -> „Māja un vide” 
-> “Mirušo apbedīšana”. Saite: https://
www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Maja-un-
vide/apbedisana. Vienlaikus informējam, ka 
joprojām norit darbs pie materiāla pārskatā-
mības pilnveidošanas.

Valsts sekretāra vietnieces pienākumu 
izpildītāja,

ES un ārējo ekonomisko attiecību 
departamenta direktore   

G. Jaunbērziņa-Beitika

Zemes iegādes programmai papildus piešķir 15 miljonus eiro
kopsummā par 50 328 523 eiro. Izmaiņas 
noteikumos paredz aizdevumu fi nansējuma 
palielināšanu par 15 000 000 eiro, lai arī turp-
māk nodrošinātu aizdevumu izsniegšanu. 
Tādējādi šim mērķim paredzētā kopsumma 
sasniegusi jau 70 miljonus eiro.

Lauksaimnieki aizdevumus pārsvarā iz-
manto tam, lai iegādātos savā īpašumā līdz 
šim nomāto zemi. Tas ir būtiski, lai nodro-
šinātu šo saimniecību turpmākās darbības 
stabilitāti nākotnē attiecībā uz galvenā ražo-
šanas resursa – zemes – pieejamību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā 

stāsies spēkā pēc to publicēšanas ofi ciālā 
izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē 
www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par 
grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2012. 
gada 29. maija noteikumos Nr. 381 „Valsts 
atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes iegādei lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai” pieejama 
MK tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

Atbrīvo no samaksas par suņa reģistrāciju LDC datubāzē 
nieka reģistrāciju LDC datubāzē ir atbrīvoti 
īpašnieki suņiem pavadoņiem, suņiem asis-
tentiem un suņiem, kas apmācīti uzbrukt 
cilvēkam. Izmaiņas noteikumos paredz, ka 
no reģistrācijas maksas vienotajā reģistrā 
turpmāk būs atbrīvoti arī īpašnieki suņiem 
terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, 
kuras savā darbā izmanto suņus. No reģis-
trācijas maksas būs atbrīvotas arī dzīvnieku 
patversmes, kuras atdos suni citai personai 
īpašumā.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabine-
ta 2013. gada 17. septembra noteikumos 
Nr. 880 „Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” 
stāsies spēkā pēc to publicēšanas ofi ciālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
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15
Endijs Adamovičs
Ēriks Ikaunieks
Artis Kančs
Inga Madžule
Laura Slūka

18
Jēkabs Gruduls
Dana Kazakeviča
Ivo Pizičs

20
Ralfs Inķēns
Undis Sprūdžs

25
Laimonis Lemps
Zane Stafecka
Intars Vēveris

30
Gatis Barševskis
Kristīne Dokāne
Mārtiņš Ikaunieks
Elīna Pastare
Kristīne Pauniņa
Gatis Sprindžs
Edgars Strods
Dace Ščucka
Anete Urka

35
Vilis Bērziņš

40
Svetlana Opule
Līga Veipa

45
Vija Eiduka
Ilga Grudule
Sarmīte Solzemniece-
Saleniece

50
Arnis Barkāns
Sandra Grudule
Aina Kazāka
Andris Pastars
Oskars Trops
Juris Zeps

Sirsnīgi sveicam novembra  
 jubilārus novadā!

55
Jānis Bikovskis
Marija Budule
Jānis Čevers
Arnolds Strods
Silvija Vērmane

60
Leons Leišs
Ieva Mozga

65
Antoņina Slavinska
Ņina Zepa

70
Pēteris Gruduls
Anna Mestere
Valentīna Pelša

Cik labi gan, ka šodien skaistu dzīvi
Tu gribi pats ar savām rokām celt,
Lai vari laimi pilnām saujām brīvi
Tu savā sirdī, savā darbā smelt.

75
Leontīne Garanča
Leontīna Tuča

80
Valentīna Briška
Olīvija Pastare
Ludmila Zute

85
Jānis Indāns
Vincenta Rimša
Antons Strods
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Par Leģendu nakti un literātu tikšanos
Jau piekto gadu vairāk kā 

30 Latvijas pilīs un muižās no-
risinājās Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas organizētā Leģen-
du nakts, kad stāsti, nostāsti, 
vēsturiski fakti kļūs par realitāti 
un ceļotājs par daļu no tās. Le-
ģendu nakts mērķis ir popula-
rizēt Latvijas piļu un muižu uni-
kālo kultūrvēsturisko mantoju-
mu, veicināt vietējo tūrismu un 
pagarināt tūrisma sezonu. 

Šā gada 29. oktobra va-
karā leģendas atdzīvojās dau-
dzās pilīs un muižās vienlaicīgi, 
to skaitā arī Varakļānu muižas 
pilī. Vakars sākās ar starpno-
vadu literātu tikšanos, uz kuru 
kuplā skaitā bija ieradušies 
Jēkabpils  interešu apvienības „Literāts” 
pārstāvji, no Rikavas Iveta Dimzule, no 
Nagļiem Rimša Veneranda ar folkloras 
kopu „Skreine”, kā arī varakļāniete Mārī-
te Strode ar jauno dzejas kopizdevumu 
„Savu esību meklējot”. Dzejnieki iepazīs-
tināja klātesošos ar savu daiļradi, lasīja 
dzejoļus un dziedāja dziesmas.  Pēc dzej-
nieku nopietnās uzstāšanās zāle atdzīvo-
jās smieklos, jo literātus un leģendu nakts 
viesus bija ieradušies sveikt Varakļānu 
kultūras nama amatierteātra dalībnieki 

ar jautro izrādi „Vecmeitu ballīte”. Liels 
enerģijas lādiņš un pozitīvisms pāršalca 
veco pili un tās viesus ar postfolkloras 
grupas „Rikši” uzstāšanos. Daļa grupas 
dalībnieku lielā mērā ir saistīti ar Vara-
kļāniem, jo šeit dzīvo viņu tuvi radinieki. 
Savu piecu gadu pastāvēšanas laikā gru-
pa pirmo reizi Varakļānos sniedza uzreiz 
divus koncertus. Neskatoties uz to, ka 
pils zālē tika dziedāts bez apskaņošanas, 
grupas dalībnieki vēlāk izteicās, ka zālē ir 
bijis ļoti viegli dziedāt, jo esot izjutuši tās 

labo akustiku. Jāteic gan, ka daži pa-
sākuma apmeklētāji koncerta laikā 
uzvedās samērā skaļi, kas izjauca šo 
burvīgo akustisko skanējumu, jo pils 
zālē labi skan ne tikai laba mūzika vai 
dziesma, bet ir dzirdamas arī pārējo 
sarunas, kas kopā veido nebaudāmu 
troksni. Pēc koncerta visiem bija ie-
spēja iepazīt vēsturisko ēku, izstaigāt 
pils pagrabus un kambarus sveču 
gaismā, kā arī satikt pārsteidzošu 
personību. 

Varakļānu pils vārdā izsaku lielu 
paldies Leģendu nakts 161 apmeklē-
tājam, t.sk. visiem literātiem un īpaši 
Jēkabpils mākslas studijas vadītājai 
Rutai Štelmaherei, Jēkabpils interešu 
apvienības „Literāts” vadītājai Sinti-
jai Kampānei, varakļānietei Mārītei 

Strodei, Venerandai Rimšai un folkloras 
kopas „Skreine” dalībniekiem, Varakļānu 
KN amatierteātra grupas dalībniekiem un 
postfolkloras grupai „Rikši” par piedalīša-
nos Leģendu naktī Varakļānu muižas pilī. 
Liels paldies visiem muzeja darbiniekiem 
un Evitai Caunei,  Ievai Zepai, Naurim 
Lazdam, kā arī Varakļānu pašvaldībai par 
atbalstu un iesaistīšanos pasākuma orga-
nizēšanā.

T. Korsaka,
Varakļānu novada muzeja vadītāja   

Dabas aizsardzības pārvalde starp-
tautiskās akcijas „Gulbju lidojums” ietva-
ros rīkoja radošo darbu konkursu „Iepazī-
sim lielo ceļotāju – mazo gulbi!”. Konkursā 
piedalījās pieci Varakļānu vidusskolas sko-
lēni: E. Saleniece (1.kl.), E. Kanča (6.kl.), 
I. Ikauniece (6.kl.), S. Indāne (7.kl.), A. 
Skangale (8.kl.). Skolēni veidoja darbus 
sev tuvākajā radošajā tehnikā un pievieno-
ja paskaidrojošo informāciju par šīs sugas 
putniem.

Darbus vērtēja četrās vecuma grupās 
un rezultāti mūs iepriecināja – I. Ikauniecei 
2. vieta, E. Saleniecei 3. vieta, A. Skanga-
lei – atzinība. Konkursa dalībnieki saņēma 
dažādas balvas.

Noslēguma pasākums notika 29. ok-
tobrī Lubāna mitrāja informācijas centrā, 
kur skolēni uzklausīja  ornitologa Dmitrija 
Boiko  interesanto stāstījumu par mazajiem 
gulbjiem. Neparasta bija tikšanās  ar dabas 
aizsardzības aktīvisti, paraplānisti Sašu 
Denču. Viņa ar paraplānu seko mazajiem 
gulbjiem no ziemeļu polārā loka Krievijas 
tundrā līdz Lielbritānijai, plāno veikt 7000 
km un šķērsot 11 valstis. Kā pārsteigums 
konkursa dalībniekiem bija iespēja tuvumā 
aplūkot un „pielaikot” paraplānu.

Kopumā konkursā piedalījās vairāk 
nekā 200 interesentu no visas Latvijas, 

atveidojot gulbjus dažādās tehnikās – zī-
mējot, gleznojot, adot, veidojot kolāžas, 
modelējot un pat apvienojot vairākas teh-
nikas. Turklāt būtiska bija ne vien darba 
mākslinieciskā, bet arī izzinošā vērtība.

Kopā ar atbalsta komandu S. Denča 
bija ieradusies uz pasākumu, lai ikvienam 
konkursa laureātam teiktu personīgu pal-
dies par sniegto atbalstu starptautiskajai 
akcijai, kas pievērsusies mazo gulbju skai-
ta samazināšanās problemātikai.

Pēc pasākuma S. Denča pauda, ka 

Akcija „Gulbju lidojums” ir tiešām patīkami pārsteigta par tik lielo 
atbalstu starptautiskajai akcijai un norādī-
ja, ka nav spējusi iedomāties, ka tik mazā 
valstī kā Latvija akcija rezultēsies ar vairāk 
nekā 200 radošajiem darbiem, jo šāda at-
saucība ir krietns pārsteigums pat Lielbri-
tānijai.

Skolēniem konkursam sagatavoties 
palīdzēja skolotājas L. Briška, M. Selicka, 
I. Strode.

Inga Strode
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No 17. līdz 24. 
oktobrim 
Latvijā notika 
„Labo darbu nedēļa”

Arī mēs, 7.a klases skolēni un 
audzinātāja, piedalījāmies labo darbu 
veikšanas akcijā. Palīdzējām vientuļa-
jai pensionārei, kura dzīvo Zaļajā ielā 
23.  Pie pensionāres strādājām divas 
dienas. 13. oktobrī sakrāvām šķūnītī 
malku, bet 20. oktobrī nogriezām no-
salušās puķes, sagriezām vecos dēļus 
(mums ar motorzāģi palīdzēja Juris), 
kā arī novācām nolauztās ābeles za-
rus. Patiess gandarījums par paveikto, 
zinām, ka palīdzēsim arī vēl turpmāk.

Aija Caune

Ikviens mūsdienās ir pārliecināts par 
svešvalodu zināšanu nepieciešamību. 
Skolā skolotājiem ir jābūt radošiem un iz-
domas bagātiem, lai skolēnos izraisītu un 
noturētu interesi par svešvalodu apguvi.

Tā 20. oktobrī Varakļānu vidussko-
lā skolotājas Inese Prusakova  un Gaļina 
Steļmaha organizēja krievu valodas pēc-
pusdienu „Язык  мой – друг  мой”. Lai šis 
pasākums kļūtu vērienīgāks, tika uzaicinā-
tas gan mūsu novada skolas, gan kaimiņu 
novada skolas: Murmastienes pamatskola, 
Barkavas pamatskola, Dekšāru pamatsko-
la, Sīļukalna pamatskola, Galēnu pamat-
skola. 

Pasākumu kuplināja Rēzeknes teātra 
studijas „Joriks” aktieri. Viņi iepazīstināja ar  
krievu dzejnieka S. Jeseņina dzīvi un daiļ-
radi. Tika skandināta dzeja, skolēni tika ie-
saistīti gan rotaļās, gan krievu tautu dejās.

Pēc tam skolēnu komandas piedalījās 
konkursos, kurus sagatavoja un vadīja 12. 
klases skolnieces Līga Grigorjeva, Dana 
Kazakeviča, Diāna Broka. Konkursa rezul-
tātus palīdzēja apkopot  Ivo Pizičs,  Juris 
Erels. Ar olimpisko devīzi – „Galvenais ir 
piedalīties, nevis uzvarēt!” – tika apbalvota 
zinošākā, atjautīgākā, muzikālākā, draudzī-
gākā komanda.

Vēlamies pateikties visiem skolu sko-
lēniem, kuri piedalījās, skolotājām – Annai 
Sondorei, Valentīnai Mičulei, Maijai Opin-
cānei  un apskaņotājam Artim Kančam!

Inese Prusakova
Gaļina Steļmaha

22. oktobrī Varakļānu vidusskolas 4.a un 4.b klase (audzinātājas Ingrīda Melne un Līga 
Mālniece) palīdzējām sakopt katehētes, klostermāsas Tekliņas  mājas apkārtni – sagrābt 
lapas un aizvākt kritušās lapas un zarus. Bijām 20 dalībnieki. Tekliņa bija ļoti priecīga par 
palīdzību. Arī bērni secināja, ka labus darbus darīt ir viegli un patīkami. Pē padarītā darba 
izjutām patiesu prieku. Labs darbs, labs vārds – vai tā nav labākā dāvana, ko mēs varam 
ikdienā viens otram uzdāvināt?

Līga Mālniece

Labo darbu nedēļā palīdzam katehētei, 
klostermāsai Tekliņai jeb Teklai Vanagai

Krievu  valodas  pēcpusdiena
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Cik daudz zinām par pastu?

Vai zinājāt par Pasaules pasta dienu? Tā tiek 
atzīmēta 9. oktobrī 192 valstīs nu jau 47 gadus, arī 
Latvijā. Kādēļ tieši šajā datumā? Tādēļ, ka tieši tad 
tālajā 1874. gadā tika dibināta Pasaules pasta sa-
vienība, kas ir viena no vecākajām starptautiskajām 
organizācijām pasaulē. Šīs savienības galvenā mīt-
ne atrodas Šveices galvaspilsētā Bernē. 

Pasta pakalpojumus izmanto lielākā daļa no 
mums, bet cik zinām par pasta vēsturi un darbību? 
Droši vien – neko daudz, tādēļ daži interesanti fakti:

# Pasaules pasta savienības dalībvalstu pasta 
iestādēs strādā aptuveni 5 miljoni darbinieku.

# Katru dienu vairāk nekā 600 000 pasta no-
daļās visā pasaulē tiek apkalpoti ap 1000 000 000 
klientu.

# Latvijas Pastā vairāk kā 600 pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietās strādā vairāk kā 4000 dar-
binieku. No tiem apmēram 1500 ir pastnieki. 

# Pasaulē pirmā pastmarka tika izdota 1840. 
gada 1. maijā. Uz tās bija attēlots karalienes Vikto-
rijas portrets. 

# 1857. gadā tiek izgatavotas pirmās pastmarkas Krievijā, tās kļūst arī par pirma-
jām tagadējās Latvijas teritorijā. 

# 1918. gada 19. decembrī tiek izdota pirmā Latvijas pastmarka. Uz tās māksli-
nieks Ansis Cīrulis bija attēlojis sevis iedomāto Latvijas ģerboni (saulīte ar zigzagveida 
stariem, vidū 3 vārpas). Starp citu, Latvijas pirmo pastmarku nodrukāja uz nepabeigtu 
un novecojušu vācu armijas ģenerālštāba karšu papīra, kas bija ļoti kvalitatīvs. Jo cita 
laba papīra jaunajai valstij nebija.

# Rīgas Galvenā pasta ēku Stacijas laukumā atklāja 1965. gadā. 
Varakļānu bibliotēkā vēl novembra mēnesī apskatāma izstāde „Pasta ratos”. Tajā 

var iepazīties ar pasaules un Latvijas pasta vēsturi, apskatīt dažādus ar pasta darbu 
saistītus eksponātus, senas telegrammas, kartiņas, preses izdevumus u.t.t.

Paldies bibliotēkas apmeklētājiem un Varakļānu pasta nodaļas darbiniekiem par 
dalību šīs izstādes veidošanā!

Aicinām bijušos un esošos pasta darbiniekus dalīties ar savām atmiņām izstā-
des noslēgumā sestdien, 26. novembrī plkst. 14:00, Varakļānu bibliotēkas telpās!

 Indra Broka
Izmantoti materiāli no vietnēm: www.pasts.lv, www.fi latelija.lv 

Atvadu vārdi 
Ādolfam  
Borbalam

(20.09.1936.  – 31.10.2016.)

Ādolfs Borbals dzimis 1936.
gada 20. septembrī Dekšāru pagasta 
Brangovā kā vidējais bērns ģimenē. 
Pēc vietējās skolas beigšanas viņš 
mācās Varakļānu vidusskolā, kuru 
beidz 1953. gadā. Gadu strādājis par 
Varakļānu rajona laikraksta žurnā-
listu, pēc tam uzsācis mācības LLA 
Mežsaimniecības fakultātē, ko beidz 
1959. gadā. Strādājis Rīgas Komunā-
lās saimniecības tehniskās informāci-
jas un arodbiedrības darbā. No 1986.
gada vadīja meža mašīnu izmēģinā-
šanas labaratoriju Meža pētīšanas 
stacijā „Kalsnava”. 

Piedalījies nozares un starptau-
tisko sanāksmju, semināru un sim-
poziju programmu izstrādāšanā un 
realizēšanā, kā arī pieņēma daudzas  
mežzinātnieku delegācijas. Piedalījies 
tehniskās informācijas un darba dro-
šības grāmatu un brošūru sagatavo-
šanā.

Jau 1950. gadā sācis rakstīt pre-
ses izdevumiem, rajona un republikā-
niskajā presē bieži lasāmi viņa raksti 
par mežsaimniecības tēmām, ekono-
mikas un politisko dzīvi, problemātiski 
raksti par jaunāko literatūrā, ievēroja-
miem novadniekiem,  novadpētniecī-
bas jautājumiem.

 No 1998. gada Ādolfs Borbals 
strādāja par bibliotekāru. Viņš bija 
viens no kultūrvēsturiskās grāmatas 
„Varakļāni un varakļānieši” redakto-
riem un sastādītājiem. Mūža pēdē-
jos gadus pavadīja sociālās aprūpes 
centrā „Kastaņas”, līdz pēdējam brī-
dim nesaraujot saiknes ar bijušajiem 
kursa biedriem, darbabiedriem, drau-
giem un radiem. Kā rūpīgu, atsaucī-
gu, sirsnīgu cilvēku viņu atcerēsies 
tie, kas kopīgi gājuši dzīves takas. At-
miņas par Ādolfu Borbalu dzīvos viņa 
rakstītajos darbos.

Zeme... Šūpulis, Dzimtene un 
atdusas vieta...
Dieva mierā aizgājis cilvēks, 
paņemot līdzi staigātos ceļus un 
atmiņu zvaigznāju.
Visam pāri krīt Dieva miers un 
Tēvzemes smiltis...

Grāmatas „Varakļāni un 
varakļānieši” veidotāji
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Teātra diena Varakļānu vidusskolā 

Izzini personības

21. oktobris Varakļānu vidussko-
las 1. – 4. kašu skolēniem  noritēja ne-
parasti. Šī bija pēdējā mācību diena 
pirms rudens brīvdienām un arī Teātra 
diena.  Mēs varējām noskatīties divus 
lugu iestudējumus – „Pīlēns prātotājs”, 
ko rādīja Degumnieku pamatskolas 
skolēni (skolotāja Zita Juste), un mūsu 
skolas teātra pulciņa izrādi „Peļu stun-
da pagrabā”(skolotāja Ingrīda Melne). 
Jauki, ka skatītāju pulkā  bija ne tikai 
mūsu sākumskolēni un skolotājas, bet 
arī draugi no bērnudārza.

Šī diena bija īpaša pašiem aktieriem 
un, protams, arī skolotājām, jo nu mēs 
varējām rādīt, ko esam paveikuši. Strā-
dājuši bijām tiešām daudz un pamatīgi 
–mācījušies vārdus un kustības, veido-
juši tērpus (paldies bērnu vecākiem), 

21. novembrī  5. – 8. 
klašu skolēni viesojās Va-
rakļānu novada muzejā uz 
pasākumu  „Izzini perso-
nības!”  Skolēnu grupas 
veica vairākus uzdevu-
mus, kas ļāva parādīt 
savas zināšanas vai iegūt 
jaunu informāciju par cil-
vēkiem – personībām mūsu 
novadā.Pasākuma noslēgumā notika  tikšanās ar diviem 
pilsētas Goda pilsoņiem – Māru Madžuli un  Annu Strodi. 
Paldies muzeja darbiniekiem par laipno uzņemšanu! 

Margarita Selicka
 Foto: Modra Vilkauša

gatavojuši dekorācijas 
(paldies skolotājai Mar-
garitai Selickai), iestudē-
juši dejas un dziesmas 
(paldies skolotājai Ilzei 
Eidukai). Savukārt mūsu 
viesi ar savu iestudēju-
mu pagājušajā mācību 
gadā guvuši izcilu novērtējumu 
– 1. pakāpes diplomu. Mēs no viņiem 
varējām daudz ko mācīties!

Pēc teātra izrāžu noskatīšanās  ma-
zie aktieri kopā ar skolotājām palika zālē 
uz kopīgu lustēšanos. Bija iepazīšanās 
spēles, stafetes, dejošana un mieloša-
nās. Sarunājām, ka nākamo tikšanos 
rīkosim Degumniekos.

Nobeigumā vēlos pateikties mūsu 
skolas ārpusstundu darba organizatorei 

ējumu 
ēs no viņiem 
s! Ainai Kazākai, kura māk pierunāt un iein-

teresēt paveikt darbu, kas sākumā šķiet 
nepaveicams. Tad, kad to sāc darīt no 
sirds un neskaitot stundas, tas tiešam arī 
izdodas gan mums – skolotājiem, gan 
mūsu skolēiem!

 Ingrīda Melne,
Varakļānu vidusskolas 1. – 4. klašu  

teātra pulciņa vadītāja                            



9„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada novembris

Turpinājums 10. lpp.

Ar audzēkņu, skolas absol-
ventu priekšnesumiem, kaimiņu 
skolu pārstāvju un viesu sveicie-
niem un laba vēlējumiem 22. ok-
tobrī Murmastienes pamatskolā 
svinējām izglītības iestādes 50 
gadu jubileju un absolventu sa-
lidojumu „Kur sapņi un atmiņas 
kopā vijas”. Tā bija satikšanās 
Laimes zemē – bērnībā, jaunī-
bā, savā skolā – ikvienam, kas 
šīs skolas vārdu ierakstījis savā 
gājumā. Laika skrējienā ir pietu-
ras, mirkļi, kas ieskanas drošāk, 
mirkļi, ko izceļam košāk lielajā 
dzīves grāmatā. Skolas jubile-
jas gads ir īpašs, jo vērtējam 
paveikto, atceramies skolotājus, 
absolventus un bijušos darbinie-
kus, pateicamies par viņu devu-
mu skolas izaugsmē un vēlam 
izturību, darba prieku visiem, 
kas ikdienā rūpējas par mācību 
procesa nozīmi un tā kvalitāti.  
Viss dzīvē mainās, mēs visi maināmies, 
bet mūs vieno – mūsu skola un skolotāji. 
Katram izlaiduma diena ir palikusi spilgtā 
atmiņā, un ar dažiem absolventiem mēs 
neesam tikušies, tādēļ ir ļoti jauki, ka ir 
šādi salidojumi un svētku reizes, kad va-
ram visi satikties kā liela ģimene. Skaistas 
un sentimentālas atmiņas, atkalredzē-
šanās prieks, pozitīvas emocijas virmoja 
Murmastienes pamatskolas klasēs un 
gaiteņos. No atmiņu lādītēm tika šķetināti 
ilgi glabātie nozīmīgie sīkumi, kā pastaiga 
ap skolu, kopā pastrādātie 
nedarbi, savstarpējā ap-
celšanās, joki stundās, ek-
sāmenu laiks, ekskursijas  
un daudzi citi nozīmīgi at-
gadījumi no skolas dzīves.  
Tieši absolventu  skaistās 
atmiņas un atzinīgie vārdi ir 
mūsu darba labākais novēr-
tējums. Skolas salidojums ir 
reize, kad vari būt gandarīts, 
ka esi skolotājs, jo skolotāja 
lielākā dāvana un pateicība 
ir viņa skolēni un to sasniegumi. Mūsu 
skola kā lauku skola ir devusi ne mazāk 
iespēju tālākizglītoties un pilnveidoties. 
Lepojamies, ka mūsu absolventu vidū ir 
slaveni dzejnieki, mūziķi, lielu uzņēmumu 
un iestāžu vadītāji. Daudzi absolventi izvē-
las ne vieglo, bet ļoti vajadzīgo lauksaim-
niecības specialitāti un strādā, turpinot 
kopt  senču lielāko bagātību – mūsu zemi.  
Prieks, ka mūsu absolventi un bijušie  dar-
binieki atceras savu skolu ne tikai svētku 
reizēs, bet arī ikdienā.  Uz Murmastienes 
pamatskolas 50 gadu jubilejas pasākumu 
bija ieradušies  208  skolas absolventi,  22  

Murmastienes  pamatskola  svin 50 gadu jubileju

Pirmajā rindā no kreisās: Graubiņa –Zviedre Iveta, Grudule 
Iveta,Pelše Inguna, Broka Modra, Grudule Edīte 

Otrajā rindā no kreisās: Ščucka Leontina, Kupča Ināra, 
Pelse Vija, Zvaigzne-Tavare Anna, Zvaigzne Signija, 

Broka Zanda 
Trešajā rindā no kreisās: Caune Kārlis, Šeketa Silvija, 

Rimša Elza, Lezdiņa Anna, Poča Skaidrīte, 
Zvaigzne-Tavare Aisma .

bijušie skolas  skolotāji 
un tehniskie darbinieki. 
Salidojuma vecākā absolvente arī bijusī 
skolas darbiniece – Valērija Solzemniece, 
skolu beigusi 1948.gadā.  Kā gribētos uz-
skriet pa skolas kāpnēm, ieiet savā klasē, 
apsēsties savā solā un izdarīt neiespē-
jamo- uz brīdi apstādināt laiku. Lai man 
pastāsta skolas sols to, kas atmiņās izba-
lējis. Tikai atmiņām ir tāds spēks pagriezt 
laiku atpakaļ, un tikai pēc gadiem mēs 
varam apjaust, kas mums ir šī skola, šīs 
skolas gadu ceļš.  Lielu ieguldījumu jau-
nās skolas tapšanā ir devis bijušais sko-

las direktors Leons Seikstulis. 
Pateicoties viņa uzņēmībai 
un  neatlaidībai, 1966.gada 
24. septembrī  durvis ver jau-
nā skolas ēka, kuru par savu 
Murmastienē sauc nu jau dau-
dzas paaudzes. Ar šo brīdi 
sākās nozīmīgs posms Mur-
mastienes pamatskolas attīstī-
bā. Pirmie gadu desmiti prasa 
lielu ieguldījumu jaunās skolas 
apkārtnes labiekārtošanā, mā-
cību procesa un ārpusstundu 
aktivitāšu  organizēšanā un 
vadīšanā. 50 gadi – tas nav 
nieks. Lielu ieguldījumu  sko-
las attīstībā devuši arī skolas 
direktori: Staņislava Zujeva, 
Jānis Grudulis, Veronika Pat-
malniece un Tāle Greine. Šajā 
laikā posmā skolā strādājuši 
vairāk kā 66 pedagogi . Kāds 

skolotājs mūsu absolventiem noteikti pa-
licis atmiņā vairāk. Cits ar smaidu, cits ar 
vienkāršību, cits varbūt ar stingrību. Laika 
rats nepielūdzami griežas. Laikam ejot, 
Murmastienes pamatskola savu izskatu 
mainījusi līdz nepazīšanai. 2011. gadā, pa-
teicoties Varakļānu novada  pašvaldības 
un  ES fondu  atbalstam,  skolas ēku reno-
vē, tā iegūst jaunu seju. Nu Murmastienes 
centrā slejas dzeltena, moderna skolas 
ēka, ko garāmgājējiem grūti nepamanīt.  
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Turpinājums no 9. lpp.
Arī skolas apkārtne ieguvusi jaunu izska-
tu. Skolas apkārtnes labiekārtošanā savu 
izdomu un darbu ieguldījuši gan skolas 
darbinieki, gan vecāki. Mūsu  skolas ab-
solventi ik gadus skolas apkārtnē iestā-
da kādu košumkrūmu vai rožu stādu. Arī 
skolas iekšpusē  mūs patīkami pārsteidz 
absolventu sienu gleznojumi. Ik vasaru 
skolas pagalmā reibinoši smaržo pujenes. 
Rudeņos pīlādžu zaros sasēduši oranži 
ogu ķekari, bet krāšņo dāliju ziedi mums 
vēsta – laiks uz skolu!

Skola ir līdzīga cilvēkam. Tai ir gan 
sava sirds, gan domas, gan arī dienas 
ritms. Skolēni – asinsķermenīši, kuri ne-
pārtraukti pārvietojas, krājot zināšanas, 

dzīves gudrības. Skolas sirds ir gan ab-
solventi, gan skolēni, gan skolotāji, kuri 
dod impulsus, liek turēties roku rokā ar 
sirsnību un labestību. Katrs skolas skolo-
tājs, tehniskais darbinieks un skolēns nes 
daļiņu skolas dvēseles. 

Šobrīd skolā strādā 13 aktīvi, radoši, 
katra skolēna panākumos ieinteresēti pe-
dagogi. Par mājīgumu skolā gādā 8 teh-
niskie darbinieki. No visiem skolas darbi-
niekiem 8 ir mūsu skolas absolventi.

Murmastienes pamatskolas vienmēr 
ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, pa-
tvērums un labu zināšanu ieguves vieta, 
kur laimīgi ir bijuši visi, kas to vēlējušies, jo 
iespēja tiek dota visiem – gan skolotājiem, 

gan skolēniem. 
Lai kurp tu arī dotos, Murmastienes 

pamatskolas absolvent, atceries – tu būsi 
spēcīgs un laimīgs, ja ļausi sev just, vēlē-
ties, sapņot un uzdrošināties!

Paldies visiem, kas palīdzēja Mur-
mastienes pamatskolas salidojuma orga-
nizēšanas darbos, veltot savu brīvo laiku 
un līdzekļus. 

Teiksim viens otram – uz tikšanos 
skolas 55 gadu jubilejā!

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas 

direktores v.i. 

29. oktobra vakarpusē Varakļānu 
Mūzikas un mākslas skolas radošā saime 
gaidīja tuvākus un tālākus ciemiņus, lai 
kopā draudzīgi svinētu savu jubileju Mū-
zikai – 25, Mākslai – 20. Šie svētki pulcēja 
skolas tagadējos un bijušos pedagogus, 
tehniskos darbiniekus, skolas audzēkņus 
un absolventus, sadarbības partnerus – 
mūsu un kaimiņu novadu vispārizglītojo-
šās skolas,  draugus no Viļānu, Madonas, 
Rēzeknes mūzikas un mākslas skolām, 
kā arī mūsu atbalstītājus – sponsorus.

Skola saposta, izgaismota, un māji-
nieki priecājas par katru ciemiņu, kurš ver 
durvis. Tiek izrādīta skola – pirmajā stāvā 
ir apskatāma skolas absolventu, nu jau 
mākslinieku, mākslas darbu izstāde, ot-
rajā – vairāku gadu diplomdarbu izstāde. 
Ciemiņiem tiek izrādītas mācību telpas. 
Kādā no tām ir izlikta skolas vēsture foto 
un video versijā, te bieži atskan smiekli: 
Tā esmu es?, Kāda agrāk izskatījās sko-
lotāja!, Noskatāmies šo koncertu, kurā 
mēs piedalījāmies, un tad vēl izlaidumu! 
Tālāk ceļš visus ciemiņus veda uz skolas 
atjaunoto zāli. Tā neatstāja vienaldzīgus 
mūsu viesus, jo nupat tā no noskrambā-
tas sporta zāles divu pašu skolas meis-
taru spēkiem pārtapusi par skaistu un 
pievilcīgu koncertzāli. Uz atjaunotās ska-
tuves pirmo koncerta daļu sniedz mūsu 
skolas bijušie audzēkņi, kuri jau ir atpa-
zīstami mākslinieki Latvijā. Otrā koncerta 
daļā skatītājus vieno postfolkloras grupa 
„Rikši”. Trešajā pasākuma daļā skatuve ir 
atvēlēta mūziķu radošajām māksliniecis-
kajām izpausmēm, un atjaunotās zāles 
grīda tiek iedancota lustīgā solī.

Liels paldies visiem pasākuma spon-
soriem: IK „Melita 96”, SIA „Aļņi”, SIA 
„Meijers”, SIA „Jills”, Z/S „Pūpoli”, Z/S 
„Oškalni “, SIA „Meļņi-3”, Z/S „Sābri” Z/S 
„Ārītes” un „Kamill Plus”.

Ieva Melne-Mežajeva

Mūzikai – 25, mākslai – 20

Kārlis un Alise Josti.

Armīns Apeins un Ērika Kanča.

Kaspars Eiduks, Armīns Apeinis, 
Reinis Sprindžs, Līva Leitāne-Šķēle.

No  Varakļānu 
Novada muzeja 
viesu grāmatas... 

Šis gads jau tuvojas izskaņai, un 
tūrisma sezona arī samazina savus ap-
griezienus. Pāršķirstot Varakļānu Nova-
da muzeja viesu grāmatu, nāk atmiņā 
dažādie muzeja apmeklētāji un arī pil-
sētas viesi. Šogad ļoti iecienīta skolēnu 
grupu vidū bija vides izpētes program-
ma „Pa grāfa Borha piedzīvojumu ta-
kām Varakļānos.” Skolēni bija sajūsmā 
par pavadīto dienu Varakļānos. Par to 
liecina ieraksti viesu grāmatā:

„Paldies par brīnišķīgu dienu”, 
„Paldies Jums par šo jauki pavadīto 
dienu! Prieks bija šeit būt. Tiešām lie-
liski pavadīta diena ”u.c. 

Ar prieku uzņēmām  Rikavas jau-
no literātu kopu pilī, kuras dalībnieki 
bija sacerējuši  dzeju par  Varakļānu 
pils vēstures lappusēm. Kopas dalīb-
nieku vārdā tās konsultante I. Dimzule 
atstāja ļoti iedvesmojošu ierakstu viesu 
grāmatā: „Cilvēki, kuri saglabā vēsturi, 
ir izredzētie. Cilvēki, kurus pie rokas 
tur Dievs, jo, aizmirstot pagātni, mēs 
graujam savu nākotni. Lai veiksme un 
izdošanās visās iecerēs!” 

Kādā saulainā vasaras dienā pili 
apmeklēja Latvijas televīzijas sejas – 
Marta un Gustavs no raidījuma „Te! ”  

Pēc iepazīšanās ar pils vēsturi, vie-
su grāmatā tapa ieraksts: „Vēlot Jadvi-
gai un Lielajam zābakam saules mūžu! 
Mēs TE! bijām”. 

Daudzos viesu grāmatas ierakstos 
muzeja apmeklētāji pateicas par pils 
saglabāšanu, par jauko atmosfēru, 
kas šeit valda, nākotnē cer vēl kādreiz 
atgriezties un redzēt pili atjaunotu visā 
tās kādreizējā krāšņumā. 

Līga Osipova

Edijs Strušels un 
Raimonds Ubogovskis.
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 Enita Šminiņa un Ilze Grēvele.

Postfolkloras grupa „Rikši”.

Skolotājs Voldemārs Bondarenko vieno 
visus kopīgā apsveikuma dziesmā.

Koncerta 
vadītāja 
Laura 
Mestere.

Linda Sārne un Agnese Gabriša.

Jānis un Māris ir skolas lielie 
meistari, kuri māk un var izdarīt 

pilnīgi visu.
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How are you, teacher?

Cieņa + atbildība

Rudeņos, kad visa zeme kļūst par ugu-
nīgu buru, šķiet, katrs skolotājs top kaptei-
nis, kas jaunību pa  zināšanu jūru nepārstāj 
vadīt uz Brīnumzemi.  Savu sirds siltumu un 
zināšanas viņš nesavtīgi atdod bērniem, un 
mīļu vārdu zvaigznes pār aizvadītiem darba 
gadiem klāj. Ik gadu skolotājs atdzimst no 
jauna – savos skolēnos, savā darbā, savās 
raizēs un pārdzīvojumos. Bet ir dienas, kad 
ikdienas steiga un darbi jānoliek malā, lai 
varētu atskatīties uz paveikto, novērtēt pada-
rīto, pateikt labus vārdus un pieminēt aizgā-
jušo. Tāda reize pienākusi vitālajai, pašaizlie-
dzīgajai un sirsnīgajai Varakļānu vidusskolas 
skolotājai IEVAI MOZGAI - nozīmīga jubileja 
nozīmīgā laikā – 2. novembrī.

Jubilejas reizē Ieva piespiedu brīvprā-
tīgi piekrita atbildēt uz dažiem jautājumiem. 
Tā izveidojās atmiņu stāstījums par savu 
ģimeni, par skolas gados gūtajām atziņām, 
mācībām, darba gadiem un interesēm.

Ievas senči daudzās  paaudzēs ir Vara-
kļānu puses iedzīvotāji – gan no tēva, gan 
mātes puses.

1950. gada pavasarī abi vecāki tika 
represēti – kā daudzi  tajā laikā, tēvs tika 
izsūtīts uz  Permas apgabalu, kur smagi 
strādāja Kamas HES celtniecībā, un tikai 
pēc vairāk kā 5 gadiem varēja atgriezties 
Latvijā. Māte tika atbrīvota no darba skolā, 
kur  mācīja dabaszinības un matemātiku, 
un nevarēja turpināt neklātienes studijas 
Latvijas Universitātē.

Bērnība pagāja Jaunatnes ielā, kopā 
ar kaimiņbērniem tika rīkotas sporta sa-
censības un koncerti, tika ierīkoti „štābi” un 
spēlēti kariņi. Ģimenes kopīgie vaļasprieki 
bija ekskursijas un dārza darbi, sēņošana 
un muzicēšana. Tēvs spēlēja vairākus mūzi-

monds Sprūdžs un Vladislavs Locāns mā-
cīja, kā pareizi mest disku, skriet barjeras, 
spēlēt basketbolu un volejbolu. Bija prieks 
dziedāt Viktora Čerņecova vadītajā korī un 
ansamblī. 

Ieva ir studējusi vācu valodu Latvi-
jas Universitātes  Svešvalodu fakultātē un 
angļu valodu – Psiholoģijas un pedagoģi-
jas fakultātē, kā arī tulkošanu – Vidzemes 
augstskolā.

Varakļānu vidusskolā rit 23. darba 
gads, bet kopumā – jau 37. Ir nācies mācīt 
ne tikai angļu un vācu valodu, bet arī latvie-
šu, krievu, mājturību, vizuālo mākslu un ve-
selības mācību. Ir gandarījums par labajiem 
rezultātiem 12. klašu centralizētajos eksā-
menos un olimpiādēs, prieks par visiem, 
kam arī pēc skolas beigšanas angļu valoda 
nesagādā grūtības un jo īpaši par tiem, kas 
izvēlējušies valodu studijas augstskolās.

Lai gan Ieva pieder katoļu draudzei, 
īpašas saites viņu vieno ar Varakļānu Svētā 
Krusta evaņģēliski luterisko draudzi,  jau no 
1990–to gadu sākuma,  tulkojot un palīdzot 
saprasties ar māsu draudzēm Vācijā un 
Zviedrijā, dzīvojot līdzi brīnumainajām pār-
vērtībām – baznīcas ēkas atjaunošanai un 
draudzes atdzimšanai. 

Ievai  ir daudz vaļasprieku – grāmatas, 
labas fi lmas un teātra izrādes, tikšanās ar 
interesantiem cilvēkiem, ceļojumi. Ir pabūts  
arī  Skotijā un ASV, Austrijā un Horvātijā, 
Krievijā un Portugālē.  Bet plānos vēl daži 
izaicinājumi – izlekt ar izpletni, doties svēt-
ceļojumā un izpētīt dzimtas radurakstus ie-
spējami daudzās paaudzēs.

Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā! 
Lai piepildās visi izaicinājumi!

A. Jaunzeme

kas instrumentus, bet vistuvākā viņam bija 
vijole. Mamma interesējās par dabu, dzīv-
niekiem, svešām zemēm. Māsa Laura stu-
dēja ģeogrāfi ju un strādā par kartogrāfi jas 
inženieri, brālis Māris absolvēja Lauksaim-
niecības Akadēmiju un kļuva par būvniecī-
bas inženieri.

Ieva Mozga mācījās Varakļānu vidus-
skolā un atzīst, ka tajā vienmēr strādājuši 
lieliski skolotāji. Antoņina Viļuma ar savu 
stāstījumu prata skolēnus aizvest uz seno 
Ēģipti un Romu, atklāt cilvēka psihes no-
slēpumus, klases audzinātājs  Jānis Lu-
kasevičs lietoja visdažādākās ierīces, lai 
skolēniem uzskatāmi demonstrētu fi zikas 
likumus, viņam arī tagad piemīt savdabīgs 
humors. Aina Jirjena ieinteresēja par vācu 
valodu un palīdzēja iegūt vajadzīgās pras-
mes, lai turpinātu mācības universitātē. Rai-

Mārtiņdienas priekšva-
karā tikos ar interesantu per-
sonību – MĀRTIŅU ZIEDU.

Uz jautājumu, kādās 
nozarēs viņš ir darbojies, 
Mārtiņš atbildēja, ka vienīgi 
naftu vēl neesot meklējis. 
Taču pēdējos piecos dzīves 
gados ir izkristalizējušās di-
vas aizraušanās, kas viena 
otru papildina. 

Pirmā ir zīmēšana. Ar 
apbrīnu vērojot Raita Stivkas 
darbošanos ar koku, Mārtiņš lūdzis pa-
skaidrot, kā veidojas mākslas darbi. Tieši 
Raitis spēja motivēt un ieinteresēt Mārtiņu 
nodarboties ar zīmēšanu. Viņš braucis uz 
konsultācijām Mākslas Akadēmijā, tagad 
studē Kristīgajā Akadēmijā  ikonogrāfi ju, 
atzīst, ka jāmācās jaunībā, jābūt ļoti dziļām 
zināšanām, lai kaut ko varētu sasniegt. Ar 

zīmuli zīmētie darbi tikuši 
izstādīti Varakļānu Novada 
muzejā, izstāžu zālē Jūr-
malā, aizceļojuši uz tālo 
Kanādu. Mārtiņš zīmē pa-
zīstamu cilvēku portretus, 
arī dzīvniekus – zirgus, 
kaķus, suņus. Ļoti svarīgi 
esot uztvert katra objekta 
būtību, galvenās esot acis.

Nu jau piecus gadus 
Mārtiņš ir Varakļānu kapu 
pārzinis jeb tautas valodā – 

KOPULS. Cilvēki ir atzinīgi novērtējuši Mār-
tiņa darbu, dzirdēti daudzi pateicības vārdi. 
Tik tiešām – kapi ir sakopti, iztīrīti celiņi, no-
pļauta zāle, sakārtotas senās kapu kopiņas. 
Mārtiņš atzīst, ka novada domes priekšsē-
dētājs, izpildddirektors un domes darbinieki 
ir ļoti atsaucīgi un atbalsta tos, kas grib strā-
dāt, pamato un argumentē nepieciešamo. 

Daudz palīdz arī brīvprātīgie palīgi.
Strādājot par kopuli, Mārtiņam patīk 

tieši komunikācija ar cilvēkiem, kuri nāk uz 
kapiem. Ir iespēja parunāt par dzīvi, izpeld 
cilvēku likteņi, viņu pārdzīvojumi, prieki un 
bēdas, lielākie naidi kapu vārtu priekšā 
nogludinās. Kapos vērojama godbijība un 
pietāte pret mirušajiem. Cieņa un atbildība 
ir galvenie šī darba kritēriji.

Klausoties Mārtiņa stāstījumā, atmi-
ņā nāca rakstnieka Jāņa Ezeriņa novele 
„Kaprači”, tas, ka kapos strādā atjautīgi 
cilvēki. Arī Mārtiņa stāstījumā pavīdēja ne 
viena vien  amizanta situācija, viņš droši 
varētu uzrakstīt pat romānu par cilvēku 
likteņiem.

Ir labi, ja var apvienot patīkamo ar ne-
pieciešamo, lietderīgo ar izklaidi, ja darbs 
ir kā aizraušanās un aizraušanās – darbs. 
Lai veicas!

A. Jaunzeme



13„VARAKĻÕNĪTS” 2016. gada novembris

Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016”
rezultāti
Sakoptākā individuālā 
dzīvojamā māja Varakļānu 
pilsētā 2016:
1. vieta: Mehanizatoru iela 9 
– Aina un Oskars Kanči – 49 
punkti;
2. vieta: Preiļu iela 52 – Ilga un 
Elmārs Kalniņi – 47 punkti;
3. vieta: Krustpils iela 59 – Ilna un 
Guntis Halturini – 45 punkti

Sakoptākā individuālā 
dzīvojamā māja Murmastienes 
ciemā 2016:
1. vieta: „Sandras” Līvānu iela 6 
– Tekla Poplavska – 47 punkti;
2. vieta: Jaunatnes iela 16 – 
Sarmīte Zīraka – 45 punkti

Sakoptākā individuālā 
dzīvojamā māja Kokaru ciemā 
2016:
1. vieta: Avotu iela 7 – Inta un 
Normunds Cakuli – 48 punkti

Sakoptākā individuālā māja 
Stirnienes ciemā 2016:
1. vieta: Satiksmes iela 13 – 
Andris Guzikovskis – 47 punkti

Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 
Varakļānu pilsētā 2016:
Pils iela 32 – 48 punkti

Sakoptākais apkalpojošās 
sfēras uzņēmums Varakļānu 
novadā 2016:
LPKS „VAKS” Grozu kalte – 49 
punkti

Sakoptākais  – ražošanas 
uzņēmums Varakļānu novadā 
2016:
SIA „Latgales granulas” – 48 
punkti

Sakoptākā pašvaldības 
iestādes Varakļānu novadā 
2016:
Murmastienes pagasta pārvaldes 
ēka – 48 punkti

Sakoptākā lauku sēta 
Murmastienes pagastā 2016:
„Rozītes” – Raimonds Gruduls – 
48 punkti

Sakoptākā lauku sēta 
Varakļānu pagastā 2016:
„Paegļi”, „Daugavas” – Inese un 
Kārlis Poļaki – 48 punkti

Vētēšanas darba grupas vārdā – 
Aina Jaunzeme

Mehanizatoru iela 9. Pils iela 32.

Preiļu iela 52.

Avotu iela 7.

„Paegļi”, „Daugavas”.

LPKS „VAKS”.

SIA „Latgales granulas”.Satiksmes iela13 Stirnienē.

„Rozītes”.

„Sandras”.

Murmastienes pagasta pārvalde.
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“Māksla ir medus, 
ko glabā cilvēku dvēseles 

un kas  ek sanests ar darba 
un grū  bu spārniem”.

/T. Draizers/
Varakļānu Novada muzeja ko-

lek  vs sirsnīgi sveic Varakļānu mū-
zikas – mākslas skolas pedagogus, 
audzēkņus, absolventus un tehnis-
kos darbiniekus skolas jubilejā. 

Novēlam visiem veselību, ra-
došumu un prieku, lai katra diena 
būtu piedzīvojumu pilna.

STĒRNĪNES DRAUDZĒ 

Stirnienes tautas nams 
piedāvā skaistas un mājīgas 

telpas dažādiem lustīgiem un 
nopietniem pasākumiem:
semināriem, konferencēm, • 

     lekcijām – 4,27 euro/h
saviesīgiem pasākumiem, jubilejām, • 
kāzu, bēru mielastiem – 5,69 euro/h 
vai 113,83 euro/diennaktī
palīgtelpa – 0,71 • euro/h

Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu 
krāsns, gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002

Sniedzu ekskavatora 
pakalpojumus. 

T. 28466721

Ar zaļu lapu šalkām aizšalc mūžs –
Vai bijis esmu es?
Vai nebijis es esmu?
Prom vēji mani aizpūš
Ar baltu sniega dvesmu.
 /A. Eglītis/

Izsakām līdzjūtību par oktobrī
 mūžībā aizgājušajiem:

Varakļānu pagasts
Jānis Meža-Eriņš – 71

Varakļāni
Jānis Poļaks – 84
Antons Boldāns – 86
Fjodors Bogdanovs – 70

Murmastienes pagasts
Eleonora Skapste – 90

Vērot, kā bērns atklāj pasauli, nozīmē 
no jauna atklāt to pašam. 
Kā gan jūs varējāt aizmirst, cik spoža 
un apaļa ir bumba, 
kā gaismā mirgo ūdens, kā kustas un 
ņirb lapas vasaras vējā, 
kā pīles nirst ūdenī un  vāveres skrien 
pa zāli? 
Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no 
jauna.
/Pema Brauna/

Sveicam:
Agitu un Jāni Galviņus 
ar dēla Gustava dzimšanu

IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).

K V A L I TAT ĪV I ! 
T. 27450715

20. novembrī 13.00 
sv. Mise, Krystus Karaļa svātki
27. decembrī 13.00 
sv. Mise, pyrmō Adventa svātdīna
4. decembrī 13.00 
sv. Mise, ūtrō Adventa svātdīna
11. decembrī 13.00 
sv. Mise, trešō Adventa svātdīna
18. decembrī 13.00 
sv. Mise, caturtō Adventa svātdīna

„Jēzus saka – ES ESMU 
augšamcelšanās un dzīvība, kas man 
tic, dzīvos, ja arī tas mirs...”(J.11.25)

Izsakām līdzjūtību Varakļānu Romas 
katoļu draudzei, uzticīgo Dieva kalpu, 

prelātu ANTONU BOLDĀNU 
mūžības ceļā pavadot.

Varakļānu sv. Krusta evanģēliski 
luteriskā draudze

Sirsnīgi pateicamies radiem, 
draugiem un kaimiņiem, kuri bija 
kopā ar mums, aizvadot mūžībā 
JĀNI POĻAKU. Īpašs paldies vikā-
ram Augustīnam, ērģelniecei Ievai 
Zepai, visiem dziedātājiem, diriģen-
tam Jānim Grudulam ar ģimeni, ār-
stei Ritai Latkovskai, Annai un Alo-
izam Strodiem, Zviedriņu ģimenei 
un Varakļānu novada domes atsau-
cīgajiem darbiniekiem

Sieva, bērni, mazbērni

Viena šodiena ir divu rītdienu vērta.
Dzīve ir īsts brīnums, tā piedāvā 
daudz mazu brīnumu – citu pēc cita,
ja vien iemācies raudzīties uz to 
pareizā skatījumā.

Sirsnīgs sveiciens 
VALENTĪNAI BRIŠKAI nozīmīgajā 

dzīves jubilejā!
Vēlam veselību, dejisku prieku, 

smaidu un labestību!
Varakļānu pensionāru biedrības 

„Pīlādzītis” dalībnieki

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

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