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Apvienotie kori ar diriģentēm un koncertmeistarēm,
Foto – Kristīne Samušenkova

9. aprīlī Varakļānu kultūras namā 
uz koncertu „Skani, mana dvēsele, 
skani!” pulcējās dziedošie kolektīvi, lai 
pakavētos Lieldienu noskaņās pirms 
jaunā darba cēliena.

Pasākuma vadītāji (Ieva Garanča 
un Arvis Seņkāns) uzbūra pavasarīgas 
ainas, kuras ar dziesmām atdzīvināja 
Varakļānu kultūras nama senioru sie-
viešu vokālais ansamblis „Sidrablāses” 
(vad. Agnija Strūberga), vīru vokālais 
ansamblis (vad. Agnija Strūberga), 
folkloras kopa (vad. Kristīne Strode), 
Amanda Vingre,  draugi no Viļāniem 
– sieviešu koris „Alta” (diriģente Biruta 
Vigupe).

Varakļānu kultūras nama sieviešu 
koris „Dzelvērte” ar diriģenti Āriju Tu-
mani un koncertmeistari Agniju Strū-
bergu šajā koncertā ieskandināja sa-
vas 35. darba sezonas pavasari. Koris 
ir kultūras nama kolektīvs ar savu īpašo 
starojumu. „Dzelvērtē” satiekas mei-

tas, sievas, mātes katra ar savu balsi, 
savu individualitāti un kopā viņas vei-
do kolektīva vienoto skanīgo dvēseli. 
Tieši tāpēc šis kolektīvs spēj pastāvēt 
nepārtraukti jau no 1976. gada, lai arī ir 
mainījušies gan diriģenti, gan dziedātā-
ji. „Dzelvērtes” vareno skanējumu cauri 
laikiem ir pamanījusi un apdzejojusi arī 
Marta Bārbale:

„Dzelvērte kā mīļa roze
Debess lokos zied.
Daino mātes, rotā meitas,
Varakļāni dzied”.
Koncerta noslēgumā apvienotie 

kori – „Dzelvērte” un „Alta” – izpildīja 
dziesmas no 2013. gadā gaidāmo XXV 
Vispārējo latviešu dziesmu svētku re-
pertuāra, un skatītājus zālē jau pārņē-
ma svētku noskaņas, kad dziesma no  
Mežaparka estrādes pāršalc pāri visai 
Latvijai. 

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Šajā numurā lasiet:
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Izsoles sākumcena Ls 160,00 (iz-
soles solis Ls 10,00).

Izsole notiks 2012. gada 25. aprīlī 
plkst. 14:00 Varakļānu novada pašvaldī-
bas telpās – Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pašvaldības mājas lapā www.va-
raklani.lv vai pašvaldībā pie sekretāra. 

Ar dzīvokļa tehnisko stāvokli var 
iepazīties 

23.04.2012. no plkst. 8:00 līdz 

2012. gada 29. martā 
Nr. 4

1. Par Varakļānu „Dzīvokļu komu-
nālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla 
palielināšanu:

1.1. palielināt Varakļānu „Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA pamatka-
pitālu, veicot Valsts kasē ņemtā kredīta 
naudas līdzekļu ieguldījumu LVL 290 
800 apmērā projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Varakļānos I kārta” īste-
nošanai;

1.2. apstiprināt Varakļānu „Dzīvok-
ļu komunālais uzņēmums” SIA jaunu 
pamatkapitālu LVL 1 092 798 apmērā.

2. Par mobilās aprūpes grupas iz-
veidi.

3. Par Spodrības mēneša izsludi-
nāšanu Varakļānu novadā

Izsludināt Spodrības mēnesi Va-
rakļānu novadā laika periodā no 2012.
gada 16. aprīļa līdz 15. maijam.

4. Par siltumapgādes avansa mak-
sājumiem 2012./2013. gada apkures 
sezonai:

4.1. noteikt, ka 2012. gada vasa-
ras sezonas piecos mēnešos (maijs, 
jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) iedzī-
votājiem – centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 
fi ksētais maksājums uzskatāms par 
avansa iemaksu 2012./2013. gada ap-
kures sezonas pieciem mēnešiem (no-
vembrim, decembrim, janvārim, febru-
ārim, martam);

4.2. Fiksētā maksājuma apmēru 
noteikt 0,45 Ls/m2 mēnesī;

4.3. fi ksētais (avansa) maksājums 
nav uzskatāms par obligātu maksāju-
mu un par tā kavējumu netiek piemēro-
tas soda sankcijas;

4.4. uzsākot 2012./2013. gada ap-
kures sezonu, avansa maksājums tiks 
ņemts vērā, veicot aprēķinu par siltum-
apgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.

5. Par izbraukuma tirdzniecības at-
ļaujas izsniegšanu.

6. Par izmaiņām atsevišķos Varak-
ļānu novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

sarakstos.
7. Saistošo noteikumu Nr. 3 „Gro-

zījumi 25.08.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 5 „Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtība”” apstiprināšana.

8. Par nekustamā īpašuma „Rūķī-
ši” sadali.

9. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma laušanu ar SIA „BALT IT” Ltd.

10. SIA „DSG Karjeri” vēstules iz-
skatīšana.

11. Par pārstāvja deleģēšanu dar-
bam Nīderlandes fi nansēto projektu 
„Sabiedrība ar dvēseli 2012” vērtēša-
nas žūrijā.

12. Par zemes vienības platības 
noteikšanu.

13. Par adrešu dzēšanu no Valsts 
adrešu reģistra.

14. Par adrešu noteikšanu.
15. Par zemes ieskaitīšanu pašval-

dībai piekrītošajās zemēs.
16. Par nosaukuma piešķiršanu ze-

mes starpgabalam.
17. Par zemes nomu.
18. Par komisijas nozīmēšanu dzī-

vojamās mājas „Zosēni”, Varakļānu 
pagastā, pārņemšanai pašvaldības 
īpašumā.

19. Par dienesta dzīvokļu statusa 
noteikšanu. 

20. Par pašvaldībai piederošā dzī-
vokļa īpašuma Pils ielā 20-14, Varakļā-
nos, īres tiesību izsoli.  

21. Par materiālā pabalsta piešķir-
šanu politiski represētājām personām.

22. Par naudas balvas piešķiršanu.
23. Par vienreizēju pabalstu ārkār-

tas situācijā nonākušiem. 
24. Par pašvaldības palīdzību dzī-

vokļa jautājumu risināšanā.
25. Par sociālajiem dzīvokļiem. 
26. Par Varakļānu „Dzīvokļu komu-

nālais uzņēmums” SIA 2011. gada dar-
bības rezultātiem.

26.1. apstiprināt Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA 
2011.gada fi nanšu pārskatu un peļņas 
vai zaudējumu aprēķinu:

26.1.1. kapitālsabiedrības zaudēju-
mi Ls 151 604 apmērā;

26.1.2. kapitālsabiedrības zaudē-
jumus segt uz nākamo periodu peļņas 
rēķina;

26.1.3. apstiprināt kapitālsabiedrī-
bas reģistrēto pamatkapitālu uz 2012. 
gada 1. janvāri Ls 396 998 apmērā;

26.2. Apstiprināt Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālais uzņēmums” SIA 
2012.gada pārskata revīzijas veikšanai 
SIA „AUDITA GRUPA” zvērinātu revi-
denti Neldu JANOVIČU (LZRA sertifi -
kāts Nr. 144).

27. Par SIA „Varakļānu veselības 
aprūpes centrs” 2011. gada darbības 
rezultātiem:

27.1. Apstiprināt SIA „Varakļānu 
veselības aprūpes centrs” 2011. gada 
fi nanšu pārskatu un peļņas vai zaudē-
jumu aprēķinu:

27.1.1. kapitālsabiedrības zaudēju-
mi Ls 34 647,75  apmērā;

27.1.2. kapitālsabiedrības zaudēju-
mus atstāt nesegtus; 

27.1.3. apstiprināt kapitālsabied-
rības pamatkapitālu uz 2012. gada 1. 
janvāri Ls 169 539 apmērā.

28. Par nekustamā īpašuma no-
saukuma maiņu.

29. Par nekustamā īpašuma sada-
līšanu.

9:00, vai personīgi vienojoties ar Vara-
kļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA atbildīgajiem darbiniekiem. 

Reģistrēties izsolei Varakļānu no-
vada pašvaldībā pie sekretāra var līdz 
24.04.2012. plkst. 17:00. 

Lai reģistrētos, jābūt nomaksātai no-
devai par dalību izsolē Ls 5,00 un izso-
les drošības naudai Ls 16,00 apmērā. 

Kontaktinformācija: e-pasts: va-
raklani@varaklani.lv; tālr. 64860840.

Varakļānu novada pašvaldība PAZIŅO, ka, pamatojoties uz 
Varakļānu novada domes 29.03.2012. lēmumu Nr. 4.20, 

izsoles kārtībā tiek pārdotas īres tiesības uz pašvaldības īpašumā 
esošu labiekārtotu 2-istabu dzīvokli Pils ielā 20-14, Varakļānos 

(1. stāvs, 54,0 m2 kopplat.)
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Patīkami atgriezties daudzdzīvokļu 
namos ar centralizēto apkuri, kuros ir 
silti un mājīgi, sevišķi, ja laukā līņā lietu-
tiņš, pūš dzestrs ziemeļvējš.    

Aizvadīta vēl viena bargākā ziema 
pēdējos 90 gados .

 Visu mūsu Kosmonautu 15 nama 
iemītnieku vārdā lielu paldies sūtu vi-
siem tiem, kas sagādāja sausu malku 
lielajai katlumājai.  Sirsnīgs paldies tiem 
stiprajiem vīriem,  kas smagos malkas 
bluķus uz saviem pleciem cēla, rokām 
skaldīja un līdz krāsnīm aizgādāja. Īpaši 
silts paldies tiem četriem brašajiem vī-
riešiem katlumājā, kuri  uzcītīgi  dežurēja 
un smagi strādāja, lai kurtuvēs vienmēr 
priecīgi sprēgātu uguns un ūdens tem-
peratūra  nekristos ne par grādu, jo no 
tā atkarīga cilvēku labsajūta. Paldies SIA 
„DzKU “ priekšniekam Ilmāram Basan-
kovičam un meistaram Uldim Kazākam, 
kas šo kopdarbu organizē un vada.

Mūsu mājas dzīvokļu īpašnieki un 
īrnieki 14. martā pulcējās uz atkārtotu 
sapulci ( pirmā bija 25. janvārī), lai ie-
vēlētu SIA „DzKU” pilnvarotu personu 
(mājas vecāko ar atalgojumu), iepazī-
tos ar šīs juridiskās personas tiesībām, 
pienākumiem un atbildību. Par mājas 
vecāko kļuva Jānis Krasts.

Sācies vēl viens atbildīgs posms 
daudzdzīvokļu māju dzīvē – renovācija, 
par ko arī šoreiz tika runāts. Kas tas ir un 
kādi darbi tiks veikti, zina ikviens, kurš 
sapulces apmeklējis: jumta, pagraba, 
fasādes, logu, durvju, sienu siltināšana, 
dzīvokļu siltuma padeves sistēmas mo-
dernizācija,  remonts, atjaunošana, no-
vecojušo posmu aizstāšana ar jauniem 
un tā tālāk – nopietns, plašs, sarežģīts 
darba lauks... Visu to saprotami, lietišķi 
un  pārliecinoši  izskaidroja SIA „DZKU“ 
priekšnieks Ilmārs Basankovičs. Uz-
manīgi uzklausīja klātesošos. Cilvēki 
grib visu zināt. Renovācijas procesam 
jābūt caurspīdīgam, lai māju iemītnieki 
nemaldītos aizdomu, neziņas un minē-
jumu džungļos.

 Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus  
satrauc viens vienīgs jautājums – rēķins 
par šo milzīgo pasākumu.  

 Šķiet, nevajag par to tik ļoti raizē-
ties: šī darba iniciators ir aprēķinājis, 
ka samaksāt ir iespējams. Ja ne pilnīgi 
norēķināties par komunālajiem pakal-
pojumiem, tad maksāt pa daļām vai 
uzreiz. Nav dzirdēts, ka kāds, kurš par 
dzīvokli nemaksā vispār, būtu uz ielas 
Varakļānos  izmests... Cilvēki ir neziņā, 

Siltums

kas komunālos izdevumus apmaksā 
parādniekiem. Vai tie godīgie pilsoņi, 
kas pēdējo santīmu atdod par savu dzī-
vokli?

Pagaidām komunālo maksājumu 
lielāko summu veido rēķins par siltum-
enerģiju, kas pilsētā nav noregulēts un 
sakārtots.  Rēzeknes ielas mājās ziemā 
cilvēki salst, bet mūsu un citu māju dau-
dzos  dzīvokļos ir neciešami karsti kā 
vasaras tveicē ar t° pat līdz + 28 vai 30 
°C, un vienīgais glābiņš – atvērt logu un 
laist dārgo siltumu atmosfērā. Labākajā 
gadījumā – insulēt siltumu, ietinot radia-
toru insulatorā. Tie ir īslaicīgi risināju-
mi un rēķinus par apkuri nemazina un 
nepalīdz uzlabot normālu temperatūru 
visos namos un dzīvokļos, bet otrādi. 
Starp citu – insulēt vajadzēs arī karstā 
ūdens cauruļvadus, kuru trasēs ziemas 
stiprā salā kūst sniegs. Uzsākot renovā-
ciju,  pirmām kārtām jāatrisina visaktuā-
lākā  problēma – jānojauc vecā siltum-
apgādes sistēma un jāizveido jauna, 
cita, moderna ar termoregulatoru un 
siltuma skaitītaju katrā dzīvoklī.  Tad,  
piemēram, mans neizmantotais siltums 
no karstā ūdens radiatora aizies uz A. 
S. ģimenes 4. stāva dzīvokli, kurā ziemā 
ir vēsi. Kāpēc pirmām kārtām? Tāpēc, 
ka laiks skrien vēja spārniem un pēc 
šīs apkures sezonas, kas drīz beigsies,  
pavisam drīz būs nākošā. Vai paspēsim 
visu izdarīt? Pēc DzKU priekšnieka teik-
tā jāsecina, ka katlu mājā un apkures 
krāsnīs viss ir kārtībā.

Vai arī aukstā ūdens padeves tīkls 
un kanalizācija nelūdz pēc atjaunoša-
nas? Kāpņu telpās un pie mājas jāat-

jauno apgaismošana 21. gadsimta ie-
spēju līmenī.

Tā spriežam mēs paredzamo darbu 
kārtību. Varbūt vēl labāks risinājums ir 
arī cits. To zina tie ļaudis, kas  ar sirdi un 
dvēseli šajā grandiozajā problēmā, re-
novācijā, un dzīvokļu apsaimniekošanā 
ir iedegušies un  iedziļinājušies. Gribē-
tos diskusiju lasīt „Varakļõnītī”.

Vēlēsim Dieva palīgu, šo darbu ie-
sākot un veicot. Interesēsimies, kā dar-
bi sokas. Palīdzēsim, cik katra spēkos! 

Rita Liuke – teksts un foto

Malkas sagatavošana katlumājai.

01.03. Varakļānu pag. „Puntu-
žos” SIA „V-55” pils. C. guva darba 
traumu.

07.03. Murmastienes pag. SIA 
„GB koks” nozagti zāģmateriāli.

16.03. Varakļānos pa Jaunatnes 
ielu pils. B. vadīja velosipēdu alko-
hola reibumā, pārbaudē konstatētas 
4.05 promiles alkohola.

25.03. Varakļānos Rīgas ielā 19 
pils. D. ar motociklu iebrauca elek-
troapgaismes stabā. 

26.03. Varakļānos pa Lubānas 
ielu pils. P. vadīja velosipēdu alko-
hola reibumā, pārbaudē konstatētas 
1.5 promiles alkohola.

28.03. Murmastienes pag. „Stro-
dos” atrasts nesprādzis kara laika 
lādiņš.

M. Lindāns    

Policijas 
informācija
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Sirsnīgi sveicam 
aprīļa jubilārus!

Kur gan tie gadi skrien? 
Caur ērkšķiem un rozēm tie lien.
Vēlējies tiem pakaļ skriet, 
apstādināt laiku kaut tik uz 
bridi vien.
Neatskaties atpakaļ, dodies 
taisni uz priekšu.
Gadi skrien kā vēja spārni, ne 
tie vieni, ne tie lieki,
Gadi nāk un gadi iet, vēlam tev 
laimi un prieku vien.

15
Artis Ikaunieks
Inese Vīča

18
Atis Akmanis
Jānis Lemps

20
Kristīne Badūne
Sindija Butule
Līna Prusakova
Sintija Tropa

25
Žanete Beča
Līva Kanča
Didzis Siliņš

30
Iveta Dūda-Čača
Gunta Jekimāne
Jānis Mozga
Gatis Sčuckis

35
Inga Čevere
Adroaldo Da Silva Paz
Jānis Veips

40
Aija Ašmane
Rolands Parasočka
Anita Vingre

45
Iveta Beča
Ilga Garanča
Vladimirs Muraškins
Edvīns Radiņš
Agris Sondors
Inga Ubagovska

50 
Juris Mičulis
Pēteris Mičuls
Arvīds Sporāns
Astrīda Strode

55
Astrīda Igoļnika
Aivars Kalniņš
Anna Šķēle
Evalds Vutnāns
Juris Zeps

60
Juris Fjodorovs
Arvīds Līpiņš

65
Zinaida Badūne
Zinaida Cielava
Pēteris Justs
Jānis Pušmucāns
Anna Roziņa
Jānis Vilkaušs

70
Anatolijs Ivanovs
Juris Krasts
Alīda Mālniece
Anna Strode
Pēteris Svirskis
Pēteris Zeps

75
Zinaīda Mālniece
Vija Pelse
Genovefa Ugaine

80
Janīna Piziča
Marija Poļaka
Marta Seržāne
Veronika Veipa
Leontīna Zīmele

85
Helēna Čaunāne
Broņislava Kukule
Marija Kuzņecova
Genovefa Piziča
Jevgenijs Prusakovs

90
Helēna Groza
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Kurš gan Varakļānu novadā nepazīst 
šo vitālo sievieti no Kokaru ciema 

Strodu dzimtas, no lauku sētas, 
kas saullēktu glabā? 

Par viņu stāsta Marta Bārbale savā 
dzejā, jo viņām ir literāra radniecība, 
kura ietiecas brīnumpilnajā grāmatu 
pasaulē, rakstītā vārda pasaulē: ir pa-
smeltas alkas tik neaprimtas – ik vien-
mēr darboties cilvēku labā. Šo radnie-
cību apliecina Martas dzeja – veltījums 
Janīnai Pizičai pirms 10 gadiem, kurā 
dzejniece tēlaini izdzīvo Janīnas bēr-
nības, skolas (pa graudam vāci zinību 
pūru, lai to it dāsni tālāk reiz dotu), ga-
ros darba gadus (gan dzirkstošu dze-
ju, gan noveli sūru Tu lasītājiem sniedzi 
kā rotu) un paspēj ielūkoties aiz tiem...
(laiks būtu pelnītā atpūtā doties, bet 
sirds un rokas tik neaprimtas vēl dar-
bus prasa – tik ļoti, ļoti!) Un veltījuma 
dzejas izskaņā ierakstīti vārdi, kuri 
strādā kā MOTO, kā apliecinājums 
pašaizliedzīgi darbīgās sievietes mū-
žam: Jā, tādi ļaudis dzimst stiprās 
dzimtās! *

Janīna Piziča, dz.Strode, pasauli 
ieraudzīja 1932. gada 9. aprīlī Varakļā-
nu pagasta Puntužu „Aivās”, bet savu 
dižjubileju sagaida Murmastienes „Ai-
vās”, kurās viņa, ieguldot saimniecībā 
sapelnītos līdzekļus, veic vērienīgus 
remontus. Lieli palīgi saimniekošanā 
ir dēla un meitas, mazmeitu ģimenes. 
Janīnas vedeklas Valērijas apsviedī-
gumu atzinīgi novērtē visi murmastie-
nieši. Ne tikai saimnieciskajā, bet arī 
rokdarbu pasaulītē viņa ir Janīnai kā 
labā roka.

Par sevi deviņdesmito gadu atmi-
ņu stāstā Janīna raksta:   

„Es ieaugu Murmastienes smaga-
jā smilšmālā, iemīlēju bibliotekāra pro-
fesiju un veselus 30 gadus, visus sa-
vus aktīvās dzīves un darba gadus te 
strādāju. Daudz tika veikts, izpētot un 
apkopojot saimniecības vēsturi. Darba 
gados sakrāti un atstāti daudzi albumi, 
kā aizgājušo gadu, notikumu un darbu 
liecinieki nākošajām paaudzēm. Izvei-
dota stabila novadpētnieciska kartotē-
ka. Kopš mazām dienām tiku mācīta 
katru darbu veikt kārtīgi, tā arī centos 
strādāt, nežēlojot spēkus, neskaitot 
darba stundas. Darba gadus beidzot, 
arī veselība pamatīgi iedragāta, laikam 
jau labais viss atdots, palicis vēl atdot 
pēdējo nepiepildītajam jaunības sap-

Atvasariete       

nim – ziediem un rokdarbiem.” 
Murmastienē Janīna ir no 1957. 

gada 5. aprīļa, kad te atnāca dzīvot 
kopā ar vīru Broņislavu Piziču (1932–
1996). 30 gadi bibliotēkā, te aizsāktā 
sabiedriskā aktivitāte turpinājās arī 
pensionāres gados. Viņa uzņēmās 
vadīt 2001. gadā dibināto pensionāru 
klubiņu „Atvasara” un 10 gadu garu-
mā ar lielu entuziasmu, pašaizliedzī-
bu organizēja un vadīja atvasariešu 
ekskursijas, kurās novadnieki stūru 
stūriem izbraukāja dzimto zemi, ie-
pazīstot Latvijas kultūrvēsturi (garīgo 
ievirzi sekmīgi apvienoja ar laicīgo). 
Neaizmirstamas atmiņas paliks par 
ekskursiju braucienu atpūtas brīžiem 
dabā, kuros tika klāts kopējs mielas-
ta „galds”, ar vienojošu Dziesmu garu 
piepildīts. Skolas zālē tika rīkoti kon-
certi ar mākslinieku piedalīšanos, rok-
darbu izstādes u.c. Pasākumos tika ie-
saistīti arī kaimiņpagastu ļaudis. Janīna 
vienmēr atcerējās pensionārus lielajās 
jubileju reizēs, rakstīja „Murmastienes 
Vēstīs”, „Katoļu Dzeivē” u.c. par cilvē-
ku likteņgaitām. Viņas publikācijas ir 
ar bagātu saturu, emocionālas. 

Par šo laiku Regīna Beča (ap 
2007. gadu „Starā”, rakstā „Paldies 
par saulaino maliņu”) saka: „Janīnas 
kundzes darbīgums arī citiem neļauj 
ieslīgt depresijā un palīdz pat pašiem 
kūtrākajiem saskatīt saulaino maliņu 
aiz rudens drūmajiem padebešiem, 
saved kopā gan kūtros, gan čaklos un 
aktīvos, arī tos, kam veselība nav tā 

labākā. Paldies viņai par siltas kafi jas 
krūzīti un garšīgo plātsmaizīti, kā ne-
trūkst nevienā mūsu pasākumā.”

Janīnas dārzs zied cauru vasaru, 
krāsu un smaržu prieka pietiek pašai, 
ir arī ar ko padalīties: pavasaros un ru-
deņos puķu gumus, sīpolus dāvā inte-
resentiem, bet no vasaras ziedu bagā-
tības liela daļa tiek atvēlēta Barkavas 
baznīcas altāru pušķošanai.

Klāt kārtējais pavasaris, aprīlis, 
kurā Tu, Janīna, vari atskatīties uz 55 
gadiem Murmastienē un 25 pensijas 
gadiem, pārlaist skatu savam 80 gadu 
garumā sasniegtajam, veiktajam, pār-
dzīvotajam, izturētajam. Vari baudīt 
gandarījumu, jo tie gadi ir bijuši dar-
bīgi, piepildīti. Novēlam Tev turpināt 
tīt ierasto dzīves kamolīti, izbaudīt 
pelnīto atpūtu, būt vienmēr smaido-
šai starp bērniem, mazbērniem, starp 
puķēm un rokdarbiem. Tu mums, at-
vasariešiem, esi un paliec kā simbols 
– virzītājspēks, kas rakstāms lielajiem 
burtiem – ATVASARIETE.

 Ar Dieva apredzību vēl daudz 
skaistus gadus vadīt!

Veselību un izturību vēlot, svei-
cam Tevi, Janīna, dižajā jubilejā!

                                                    
Daudzu atvasariešu vārdā – Valērija  

  
P.s. * Slīprakstā citējumi no M. Bār-

bales  dzejoļa „Janīnai ....”, 2002.
* Par J. Pizičas dzīvesstāstu izsmeļo-

šāk lasiet „Murmastienes Vēstis” un „Va-
rakļōnīts” 2002. gada aprīļa numuros.

 Jubilāre un tuvinieki.
Foto no jubilāres arhīva       
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Garīgo dziedājumu tradīcijas un to uzturētāji 
„Daudzo – materiālo 

un garīgo- – elementu, kas 
piepilda cilvēka dzīvi, vidū 
ir arī mūzika. Grūti dzīvi ie-
domāties bez mūzikas. Tā 
ir saistīta ar visiem dzīves 
posmiem, priecīgiem un 
skumjiem brīžiem. Ar vārdu 
„mūzika”, pirmkārt, ir jāsap-
rot dziedāšana, kurai var 
būt pievienoti instrumenti, 
bet vienmēr vajadzētu būt 
vārdiem! Vārds „dziedāt” ir 
viens no visbiežāk lietota-
jiem vārdiem Bībelē. Tur, kur 
cilvēks satiek Dievu, vairs 
nepietiek ar vārdiem”(pr. Mariušs Kempa – 
KK 2012). Daudz interesanta var izlasīt par 
dziedāšanas veidiem, tradīcijām šā gada 
Katoļu kalendārā, bet šoreiz nedaudz par 
psalmu dziedāšanu. Latgalē un Augšze-
mes katoliskajos pagastos kopš 18. gs 
beigām ir izplatīts īpatnējs muzikāls ritu-
āls, ko tautā sauc par psalmiem(saļmes, 
salmys, atkarībā no izloksnes), bet katoļu 
baznīcas praksē un zinātniskajā literatūrā 
– par mirušo ofīciju (no latīņu offi cium de-
functorum). Psalmu dziedājums aizņem 
no pusotras līdz divām stundām. 1994. 
gada Katoļu kalendārā  interesanti par šo 
tradīciju un tās uzturētājiem stāsta Marta 
Bārbale rakstā

„Psalmu dzīdōtōji”
Mūrmastīnes (ogrōk Borkovas) po-

gosta apkōrtnē kaidreiz lobu dzīdōtōju un 
tīši psalmu dzīdōtōju beja ļūti daudz. Tai-
dōs reizēs pīgōja pylna ustoba. Seviški jau 
īgūdynōta beja Justoviča Jadviga, tautā 
saukta par Justovičīni. Nūdzeivōja garu, 
raženu myužu (98 godi un vīnu mēnesi – 
V.S.). Psalmu dzīdōšonu vadeja pat tod, 
kad sērmō galveņa jau treisēja kai apses 
lapeņa. Suleiga alta apdōvynōta beja ari 
muna māmeņa. Vēļ jau 88 godu vacumā 
vyss turīs golvā un melodija naklyboj. Lobs 
dzīdōtōjs ir bejis ari muns vactāvs Donats 
Pelšs, taipat mōtes brōļs Boļeslavs Pelšs, 
nanūgurstūši vīnmār klōt beja Betija Bōr-
bale. Daudzi jau tagad kopu kalneņā. Bet 
Justoviču mōte  vēļ paspēja izaudzynōt un 
izskūlōt jaunōku paaudzi. Veronika Veipa 
ar sirsneigu mīlesteibu pīmiņ sovu skū-
lōtōju. Sōkumā vīnmār leidza gōjuse, klau-
sejusēs, īgaumējuse, tagad ar apbreinoja-
mu pacīteibu, naizseikstūšu energiju poša 
spēj vadeit dzīdōtōju pulku. Naparosti 
augstais, spūžais soprāns atradis saskaņu 
tikpat naparosti krōšņā, vitāli spēceiga-
jā Lonijas Mozgas altā. Pīsabīdroj Marija 
Slūka, Alīda Leimane, Marta Leimane, 
Marta Tropa, pogosta prīkšsādātoja Regi-
na Beča, Janina Piziča, Piziču dāls Jōņs. 
Nazyn dēļ kō veirīši kautrejās, najam pīmā-

ru nu sovim vactāvim un tāvim. Atskaņ ari 
Ēvalda Pelša bolss. Varbyut ar laiku rassīs 
vairōk. Cik muni vārōjumi snādzās, psalmu 
dzīdōšona nav vīnkōrši taida vīgla padzīdō-
šona, tys ir smogs, dvēseles spāku pros-
ūšs dorbs. Pyrmkōrt, aizgōjēja mōjā, kur 
bīži vīn lelas bādas, jōīt pošam ar stypru, 
mīrynūšu vōrdu, ar leidzjuteibas pylnu sir-
di. Vairōku stunžu garais dzīdōjums prosa 
koncentrēšonūs, leidzdūmōšonu, nūsa-
skaņōšonu. Nu kotra dzīdōtōja tys pajam i 
goreigūs, i fiziskūs spākus. Un aicynōjumu 
ir daudz, gondreiž kotru nedeļu. Veronika 
Veipa dzeivoj maņ kaimiņūs. Jei breižim 
nūsapyuš, kaidreiz soka: „Varbyut kaidu 
breiteņu nikur navajadzēs īt, braukt.” Bet 
otkon dzēržu, ka Vere ar sovu „komandu” 
jau aicynōta vai uz tyvōku, vai tōlōku vītu. 
Visi zyna, ka Vere nikod nav atteikuse, tai-
pat kai vysas pōrejōs jōs bīdrines. „Es uz-
skotu tū par katōļa pīnōkumu; cik varēšu, 
tik īšu.” Šōs pošas dzīdōtōjas kotru svāt-
dini dzīd Borkovas bazneicas kōreitī. Šōs 
pošas dzīdōtōjas kuplynoj ar dzīsmem ari 
cyta rakstura sabīdriskus pasōkumus.

Naaizmērsim, ka visim ir sova privātō 
dzeive. Ir mōjas ryupes, dōrza kūpšona, 
lūpeņu apryupēšona, bārni izaudzynōti, 
izskūlōti, mozbārnim jōatvēlej i laiks, i 
meilvōrdeņš. Tīši šōs sīvītes ir ari slymū 
cylvāku apraudzeitōjas, uzmundrynōtōjas. 
Veronika Veipa ik pōrdīnas ītak pi myusu 
vacōs māmeņas, lai pasaceitu kaidu lobu 
vōrdeņu. Cīši lela vēlme, lai nu jaunōkōs 
paaudzes rostūs šō patīsi svātō dorba 
turpynōtōji.

Es nabyut naasu te pīminējuse vysus 
sova pogosta psalmu dzīdōtōjus. Izteikda-
ma gūddeveibu te mynātim cylvākim, es 
pasateicu visim. Cikom Jyus asat, myusu 
prōti var byut mīreigi. Myusu dvēseles 
napazuss bez Dīva vōrda. 

* Šogad psalmu dziedāšana Mur-
mastienē notika Mozgas Lonijas mājās 
18. martā. Psalmu dziedājumam kā paras-
ti tika pievienota garīgo dziesmu virkne, 
aizlūdzot par priesteriem, tēviem, mātēm, 

brāļiem, māsām, bērniem, 
par mūžībā aizgājušajiem 
(savējiem un visiem kopā) 
vīriem, sievām. Lai sagla-
bātu vēsturē, uzskaitīšu vi-
sus dalībniekus: Veronika 
Veipa (vadītāja), Mozga Lo-
nija, Piziča Janīna ar dēlu 
Jāni, Aleksandrs Latkovs-
kis, Regīna Beča, Veronika 
Špura, Veronika Grandāne, 
Marta Vēzīte, Marija Gailu-
ma, Veneranda Grudule, 
Leontīna Paura, Adelaide 
Mičule, Marija Slūka, Valē-
rija Solzemniece, Zinaīda 

Kalniņa, Natālija Ozoliņa, Sarmīte Vilciņa. 
*19. martā daži dziedātāji devās uz 

Viļaku, kur bibliotēkas telpās notika psal-
mu dziedājumu ierakstu prezentācijas 
pasākums. 

* 22. martā Varakļānu novada mu-
zejā- pilī notika psalmu dziedāšana par 
Borhu dzimtas piederīgo dvēselēm. Va-
dīja Zinaida Raģele, piedalījās 14 dzie-
dātājas – varakļānietes.                                                 

Rakstu sagatavoja V. Solzemniece
                                             
Šis raksts kopā ar Sarmītes Zviedres 

dzejoli lai ir veltījums mūsu ilggadējai ga-
rīgo dziedājumu tradīciju vadītājai un ko-
pējai Veronikai Veipai dižajā 80 gadu ju-
bilejā (10.IV). Cienījamā Veronika! Lasot 
šo dzejoli, es redzu Tavas dzīves skaistos 
mirkļus, Tavu izsūtījuma gadu sāpi, turp-
māko, Murmastienē vadīto gadu rūpi par 
apkārtējās sabiedrības garīgo dzīvi. Tuvu 
jau maijs – Jaunavas Marijas godināša-
nas mēnesis. Tavu skaisto balsi atkal ilgo-
sies dzirdēt Dievmāmiņa  lūgšanu namiņā 
Murmastienē, kā arī Tava „komanda” – ti-
cot, cerot un mīlot! Lai Tevi sargā Dievs! 

Ak, gadi, jūs dīvainie dārgumi,
Kāds skaistums ap katru jums vijas,
Gan sniegpārslu baltais mirdzējums,
Gan vasaras melodijas.
Un negribu šodien es piesaukt to,
Kas sirdi ir darījis smagu,
Kas manas dzīves ziedošā laukā
Ir izdzinis dziļu vagu.
Es paņemu labo no visa, kas bijis,
Lai tas mani spēcina.
Un arī tās dienas, kad lietus lijis
Ir patiesa svētība.
Lai izprastu prieku, lai izprastu sāpi –
Tos vajag iepazīt,
Jo tikai pēc tam tā pa īstam
Ar sevi var sadzīvot.
Un tādēļ šie gadi ir dzīve mana,
Tie sidraba biķerī krīt
Un krītot veido to melodiju,
Kas skan man visapkārt ikrīt.
                    Foto no Valērijas Solzemnieces arhīva
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17. martā tuvākus un tālākus ciemi-
ņus uz tradicionālo tautas deju kolektīvu 
sadanci „Dejā virmo pavasaris” aicināja 
Varakļānu kultūras nama deju kolektīvi 
un vadītāja Marija Madžule.

Laikā, kad ārā ik uz soļa jūtams pa-
vasaris, dejotāju sirdīs valda arī neliels 
satraukums, jo tuvojas deju kolektīvu 
skates, no kuru rezultātiem būs atkarīga 
kolektīvu piedalīšanās Vispārējos latviešu 
dziesmu un deju svētkos nākamajā gadā. 
Tāpēc šī bija lieliska iespēja satikties, pa-
skatīties uz sevi un citiem, un pie reizes 
arī izdejot skates repertuāru.

Pavisam sadancī piedalījās seši 
tautas deju kolektīvi: Rēzeknes kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Dziga” (vadītājs Ilmārs Dreļs), Stabul-
nieku vidējās paaudzes deju kolektīvs 
(vadītāja Natālija Balode), Murmastienes 
kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Brāzma” (vadītāja Sintija Vei-
pa), Varakļānu vidusskolas jauniešu deju 

Varakļānos „Dejā virmo pavasaris”

Deju kolektīvu pārstāvji un vadītāji (no kreisās) Murmastiene, Stabulnieki, 
Varakļānu vidusskola, Varakļānu kultūras nams, Rēzekne, dejotājus sveic 

Varakļānu kultūras nama direktore Ruta Laizāne.

kolektīvs (vadītāja Ilona Cvetkova), Vara-
kļānu kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs un senioru deju kolektīvs 
„Varavīksne” (vadītāja Marija Madžule). 

Turam īkšķus un vēlam visiem dejo-

tājiem veiksmi skatēs!

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Foto – Kristīne Samušenkova

Varakļānos atklāta dabas aizsardzības 100-gadei veltīta 
fotoizstāde

Liepukalna apkārtnē.  
Vecākā valsts vides inspektore R. 

Indriķe pastāstīja par dabas aizsardzības 
attīstības vēsturi Latvijā un dabas aizsar-
dzības 100-gadei veltītiem pasākumiem.  
Novada jaunā dzejniece Mārīte Strode 
lasīja dzeju. Pasākuma dalībnieku pulkā 
bija arī  dabas fotogrāfs Andris Eglītis, 
kurš atzinīgi novērtēja gan ieceri veidot 
dabas fotogrāfi ju izstādi, gan pašas fo-
togrāfi jas.  

Simtgadei veltītās izstādes atklāša-

nu papildināja divus simtus gadu vecas 
priedes ripa, kurā iezīmētas ne tikai koka 
gadskārtas, bet atzīmēti dabas aizsar-
dzības vēstures būtiskākie notikumi un 
gadu skaitļi.  

Laipni gaidīti Varakļānu novada mu-
zejā, kur izstāde būs apskatāma līdz 23. 
maijam! 

Regīna Indriķe,  
Dabas aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālās administrācijas 
vecākā valsts vides inspektore

Foto –  R. Indriķe, 
no Varakļānu novada muzeja arhīva

23. martā Varakļānu novada muze-
jā dabas aizsardzības 100-gadei veltītu 
pasākumu ietvaros atklāta  fotogrāfi ju 
izstāde. 2012. ir gads, kad daudzas Latvi-
jas  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
svin dibināšanas gadadienu. Vecākajai 
no tām – Moricsalas dabas rezervātam – 
100, savukārt citām, pazīstamām Latvijas 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
kopā saliekot (Krustkalnu dabas rezervā-
tam  35 + Teiču dabas rezervātam 30 + 
Ķemeru nacionālajam parkam 15 + Zie-
meļvidzemes biosfēras rezervātam  15 
+ Rāznas nacionālajam parkam  5)  arī 
sanāk 100 gadi... 

Pateicoties Dabas aizsardzības pār-
valdes Kurzemes, Vidzemes un Pierīgas 
reģionālo administrāciju kolēģu atsau-
cībai, Latgales reģionālā administrācija 
izveidojusi ceļojošo izstādi, kurā vienko-
pus skatāmas jubilejas teritorijās tapušās 
fotogrāfi jas. Izstādes pirmā pietura – Va-
rakļānu novada muzejs, ar kuru adminis-
trācijai izveidojusies cieša sadarbība.

Zīmīgu Varakļānu novada teritorijas 
daļu aizņem  īpaši aizsargājama dabas 
teritorija – Teiču dabas rezervāts. Atklājot 
izstādi, Varakļānu novada muzeja vadī-
tāja T. Korsaka izteica gandarījumu par 
dabas aizsardzībai veltītās izstādes sarī-
košanu un iespēju fotogrāfi jās aplūkot ne 
tikai Teiču purvu, bet ieskatīties Moricsa-
lā, Krustkalnu mežos un Gaujas senlejā, 
aplūkot Salacu pavasarī un Kaņieri saul-
rietā un  ieraudzīt Latgales ainavu  Lielā 
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STIRNIENES SKOLA  
no pirmsākumiem līdz 1949. gadam

1 Latkovskis D. Nacionālā atmoda 
Latgalē. – Rēzekne, 1999. – 155. lpp.

2 Martas Bataragas atmiņas, Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas arhīvs

3 Latkovskis D. Nacionālā atmoda 
Latgalē. – Rēzekne, 1999. – 154. lpp.

4 Latkovskis D. Nacionālā atmoda 
Latgalē. – Rēzekne, 1999. – 154. lpp.

Muižas ēka vasarā, pirms spridzināšanas. priekšplānā staigā 
pīles un vistas.

Visā plašajā Stirnienes 
pagastā, pie kura piederēja arī 
Rudzāti un Atašiene, pirmā sko-
la tika nodibināta Stirnienē – tā 
sāka darbu ar 1866.-67. mācī-
bu gadu un atradās netālu no 
bijušās pagasta valdes ēkas, 
vecā Rīgas ceļa labajā pusē. 
Skolā bija trīsgadīga mācību 
programma.1 Pirmais skolotājs 
un arī skolas priekšnieks bija 
Miķelis Balodis – pazīstams 
sabiedriskais darbinieks un pe-
dagogs, ja viņš nevarēja ieras-
ties, viņu aizvietoja Aleksandrs 
Birzkalns. M. Baloža laikā valdī-
ja stingra kārtība, un skola bija 
labi nostādīta. Skolas internātā 
dzīvoja skolēni no Atašienes 
un Rudzātiem. Materiālo bāzi 
skolai deva Stirnienes pagasta 
pašvaldība un valsts, bet pēc 
1905. g. pārvērtībām arī apriņ-
ķa zemste (algas – valsts, raks-
tāmlietas un grāmatas – valsts 
un pašvaldība, telpas, kurinā-
šanu, apkalpošanu – pašvaldī-
ba2). 

Ap 1869. g. skolā mācījās 
apmēram 120 skolēnu. Sākot-
nēji skolā mācījās tikai zēni. 
1869. gadā skolā sāka iet arī 
meitenes. Pirmās skolnieces 
bija Olga un Marija Bražinskas 
no Stirnienes  un Emma Puriņa 
un  Eda Apsīte no Atašienes. 
Interesants fakts, ka savulaik visā Vitebs-
kas guberņā skolu apmeklēja viena mei-
tene – Olga Bražinska Stirnienē.

1898./89. g. skolā mācījās 60 skolē-
ni, mācības notika krievu valodā.3. Skolas 
priekšnieks ir krievs Vasīlijs Novickis. Par 
runāšanu latviski skolēni saņēma sodu – 
skolā valdīja nūjas disciplīna, par nepa-
klausību sita ar plaukstu pa seju, padzina 
no skolas. Mācības sākās 15. novembrī 
un beidzās maijā.4 Divu nedēļu brīvlaiks 
bija Ziemsvētkos. Pēc pamatskolas trīs-
gadīgā kursa vajadzēja likt eksāmenus, 
kurus pieņemt ieradās inspektors no Rē-
zeknes. Pēc skolas beigšanas lielākā daļa 

skolēnu mācības neturpināja nabadzības 
dēļ. 

Stirnienes pagasta skolā mācījās Ata-
šienes turīgāko zemnieku bērni. Trīs no 
viņiem – Jezups Višņevskis, Jānis Višņev-
skis un Jezups Grandāns kļuva par ievē-
rojamiem un zināmiem inteliģences pār-
stāvjiem, Latgales atmodas darbniekiem.

Nostāsts vēsta, ka iegūt labu izglītību 
Stirnienes skolā savas neofi ciālās atvases 
sūtījis arī Atašienes grāfs Borhs, kuras au-
gušās apkaimes sādžās, bet par kurām 
viņš rūpējies materiāli un gādājis par iz-
glītošanu.

Tagad Aizkalniešu sādžas meža malā 
redzami tikai zemē iedubuši pamatu ak-
meņi un kārtīgās rindās stādītās lazdas, 
taču jāatzīst, ka Stirnienes pagastskola ir 
devusi spēcīgu impulsu  apkaimes attīstī-
bai un, savukārt, no apkaimes saņēmusi 
spēcīgas personības to izaugsmei.

Nākamā mācību iestāde ir II pakāpes 
pamatskola – daļa guļbaļķu ēkas vēl sa-
glabājusies Rēzeknes – Jēkabpils šose-

Muižas parks.

jas malā.
Skaistu liecību par šo 

skolu, vēsturiskiem dokumen-
tiem skopajā laikā, ir atstājusi 
skolotāja Anastasija Dūda – 
Ramišvili savas dzīves atmiņu 
tēlojumā.

„Latgalē vēl bija cara laiks. 
Mēs piederējām Vitebskas 
guberņai. Sākumā pirmā un 
vienīgā pamatskola Stirnienē 
atradās lielceļa malā – netālu 
no stacijas un baznīcas, netālu 
no ciemata. Tā bija neliela koka 
māja, viena klases telpa un 
skolotāja dzīvoklis. Pie skolas 
neliels sakņu dārzs, aiz skolas 
priežu sils. Bija tikai viens krie-
vu tautības skolotājs, uzvārdā 
”Sigorov”, un mācības notika 
vienīgi krievu valodā. Skolu 
apmeklēja tie, kuri vēlējās, jo 
pamatskola nebija obligāta.

Atceros, ka pirmās skolas 
dienas rītā tēvs vai māte veda 
bērnu uz skolu – pie vienas 
rokas bērns un otrajā – sainītis 
vai groziņš ar produktiem. Tur 
bija sviests, krējums, siers vai 
olas kā „kukulis” skolotājam, 
lai viņam labāks prāts uz jau-
no skolēnu. Mani neveda. Lai 
ejot viena. Varbūt mātei nebija 
tāda kukuļa kā citiem, un viņa 
kautrējās nest mazāku par turī-
gajiem. Varbūt arī, ka kāda cita 

iemesla dēļ. Viņa tikai iemācīja, kā uzves-
ties skolotāja priekšā, un ko pateikt, pro-
tams, krievu valodā. Teica, lai esot droša 
un ejot tik klasē skolotājam klāt, skatoties 
acīs un krieviski sakot: „Skolotāja kungs, 
es arī gribu mācīties!”

Bija jau ceturtā skolas diena, bet man 
jāgaida, kamēr māte sameklē naudu, par 
ko iegādāt skolas apavus. Atceros, ka 
man nopirka brūnas botītes ar vienu sprā-
dzi. Tās bija siltas un pirktas ar aprēķinu, 
lai ar tām pašām izstaigātu arī ziemu. 
Kaimiņu zēnam skolai bija nopirkti skaisti 
zābaciņi, bet viņš brēca, ka negrib iet uz 
skolu. Es to nevarēju saprast . Kāpēc vi-
ņam ir skaisti zābaki, un viņš raud, ka jāiet 
uz skolu, bet man tik ļoti gribas mācīties, 
tomēr nevaru, un nu man jāraud, jo nav ko 
vilkt kājās... Ceturtajā dienā pēc mācību 
uzsākšanas arī es laimīga soļoju uz skolu 
jaunajās botītēs atkārtodama: „Skolotāja 
kungs...”. Rokās man mātes šūta drēbes 
somiņa, tajā tāfelīte, grifele, ar ko norakstīt 
uz tāfelītes un lupatiņa uzrakstītā dzēša-
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Stirniens sešgadīgās pamatskolas skolēni 1930./31. m. g. un  
skolotāji P. Stafeckis, J. Dūda, P. Zļēmets.

nai. Burtnīcu un zīmuļu nebija. Mani no-
sēdināja skolā blakus kādam zēnam. Tad 
iedeva stipri sadzeltējušu krievu valodas 
ābeci. Skolotājs atšķīra burtus, kas jau 
šais dienās bija mācīti un nosauca visus 
pēc kārtas. Uztraukumā nevarēju visus uz-
reiz iegaumēt. Prasīju blakus sēdētājam, 
lai pasaka man, ja zina. Dažas ilustrācijas 
ābecē bija nekrāsainas, iespiestas ar mel-
nu krāsu. Bet prieks, ka varēju iet skolā un 
mācīties, aizsedza visas grūtības. Ar ilgo-
šanos gaidīju, kad beigsies ganu dienas 
un varēs doties uz skolu. Tā iesākās mans 
ilgais ceļš uz izglītību, līdz 1930. gadā es 
beidzu Rēzeknes Valsts skolotāju institū-
tu un ieguvu diplomu „tautskolotāja”. Tie 
bija mana mūža laimīgākie gadi.”

 20. gs. 20. – 30. gados te strā-
dāja skolotāji Vagule, Kripe, Anna Bric-
mane, Hofmane, Jānis Dūda, Alberts 
Dambenieks, Pēteris Zlemets, Anastasija 
Pušmucāne (vēlāk Dūda), skolas pārzinis 
Donots Trūps. Pie skolas darbojās medi-
cīnas pulciņš.

Nozīmīgs notikums, kas pozitīvi ie-
spaidoja izglītības attīstību Latgalē, bija 
20. gs. 20. gados notikusī agrārreforma. 
Arī Latvijas brīvvalsts atbalstošā nostāja 
daudziem lauku bērniem pavēra ceļu uz 
izglītību. Stirnienes pagastā tika atvērtas 
vairākas pirmās pakāpes pamatskolas 
– Oltūža, Broku, Bernānu, Pušmucānu – 
privātās, izīrētās zemnieku istabās. Vienā 
telpā četras klases, viens skolotājs, tas 
pats arī skolas pārzinis. Skolas apgādāja 
pagasta valde.

Broku pamatskolā šai laikā strādāja 
skolotāja Začeste, kā otrā skolotāja pēc 
Rēzeknes skolotāju institūta beigšanas 
1930. gadā darbu uzsāka Anastāsija Puš-
mucāne, tad Broņislava Stafecka, vēlāk 
no Stirnienes pamatskolas pasniegt stun-
das brauca skolotājs Alberts Dambenieks 
un Jānis Dūda.

„Skola atvērta lauku mājā. Vienā 
galā dzīvo saimnieks ar ģimeni, otrajā ir 
klases telpa, sadalīta divās daļās ar dēļu 
šķērssienu. Vienā pusē strādā viens sko-
lotājs ar 1. un 2. klasi, otrajā otrs ar 3. un 
4. klasi. Viens otram traucē. Ja vienā pusē 
izceļas kņada un smiekli, tie tūdaļ pārsvie-
žas arī uz otru. (..)

Bērnu vecāki izturējās pret skolotāju 
ar tādu cieņu un uzticību, it kā skolotājs 
būtu vislabākais cilvēks, kā priekšzīme vi-
siem, pirmkārt, bērniem un jaunatnei. No-
dzīvot skaidru dzīvi ir daudz grūtāk nekā 
to sabojāt,” teica mana māte. „Iemāci sa-
viem audzēkņiem atšķirt labo no sliktā, lai 
viņi izaugtu par krietniem cilvēkiem.”

Tas ir katra skolotāja pirmais un svē-
tākais pienākums, jo dzīve pārbauda ne 
tikai zināšanas, bet arī krietnumu.”

Netālu no Stirnienes – Silakrogā atra-
dās Oltūža 1. pakāpes pamatskola – sko-
lotāja Mikalina Kohs (vēlāk Broka). Vecajā 

kroga ēkā neatkarīgās Latvijas laikā no-
dibināja skolu, kas pastāvēja līdz 1947. 
gadam.

1939. gadā uz Stirnienes Muižu 
pārcēla Broku 4-klasīgo pamatskolu un 
1940./41. gadā – uz jaunajām telpām pār-
veda Stirnienes 6-klasīgo pamatskolu.

Stirnienes 6-klasīgajā pamatskolā 
strādāja skolotājs Pēteris Zlemets, Donāts 
Trūps, Alberts Dambenieks, Jānis Gžibov-
skis, Jānis Dūda, Anastasija Pušmucāne 
(vēlāk Dūda), skolotājs Stafeckis. 

Bernānu 1. pakāpes pamatskolā 
strādāja skolotāja Cakule, pēcāk Eiduka, 
šī skola pēckara laikā darbojās līdz pat 
60. gadiem.

Kā pieaugušo izglītības piemērs jā-
min aizsardžu pulciņa organizētie mājtu-
rības un rokdarbu kursi Stirnienes drau-
dzes mājā 30. gadu vidū.

Skolotāji bija visas kultūras dzīves 
balsts un aktīvākie rosinātāji. 30. gados 
skolotāja Jāņa Dūdas vadībā ar vietē-
jo cilvēku sirsnīgu atbalstu un aizsargu 
organizācijas līdzdalību uz muižas klēts 
vecajiem pamatiem izbūvēja Stirnienes 
kultūras namu, ko vēlāk dēvēja par Aiz-
sargu namu. Lai realizētos šis grandiozais 
plāns, vīri iestājās aizsargu organizācijā, 
pašdarbnieki rīkoja zaļumballes un brīv-
dabas izrādes ar iepriekšēju biļešu pār-
došanu – ja neatnāks uz izrādi, lai nopērk 
biļeti kā ziedojumu. Ar Dailes teātra aktieri 
un režisoru Alfredu Bērziņu iestudēja teāt-
ra izrādes tais pašos neremontētajos mū-
ros ar uzbūvētu skatuvīti, brauca uz Ata-
šieni („Tornis”) un Kūkām (Alunāns „Kas 
tie tādi, kas dziedāja”). Baznīcas svētku 
dienās, kad bija liels ļaužu pieplūdums 
no citām draudzēm, rīkoja loterijas, kam 
vērtīgas mantas ziedoja veikalnieks Mu-
cenieks, aptiekārs Borovskis, jaunatne un 
aizsardžu pulciņa dalībnieces izgatavoja 
skaistus rokdarbus, lauku sievas ziedoja 
adījumus, dvieļus, kāds zemnieks dāvi-
nāja sivēnu. Tā tika iegūti pamatlīdzekļi 

būvei.
Aizsargu namu atklāja ar Blaumaņa 

izrādi „Indrāni”, ko iestudēja vietējie paš-
darbnieki slavenā latviešu režisora Segli-
ņa vadībā. Skatuves aizkari bija pieskaņo-
ti sienu krāsojumam – samts bordo krāsā 
ar zeltīta brokāta bārkstīm. Zālē izvietoti 
krēsli, ne soli, pie griestiem lampas. Uz 
šo pasākumu ieradās aizsargu ģenerālis 
Prauls no Rīgas un Rēzeknes 9. aizsargu 
pulka orķestris, vietējo aizsargu parādi 
vadīja Boļeslavs Maikovskis.

 Šai namā viesojies Latgales tau-
tas teātris ar izrādi „Sieviete” (galv. lomā 
Alma Ābele), iestudētas vairākas lugas 
Anastasijas Dūdas režijā (piem., Blau-
maņa „Skroderdienas Silmačos”), rīkoti 
koncerti, svētku eglītes, bērnu sarīkojumi, 
Meža diena, Mātes diena, vienmēr 18. no-
vembra svētki atzīmēti ar patriotisku uz-
vedumu, apkārtējo māju logos aizdegtas 
svecītes. Darbojies pieaugušo jauktais 
koris Pētera Zlēmeta vadībā, dziedātāji 
piedalījās Pļaujas svētku koncertā Rē-
zeknē. Aizsargu nama apkārtnē ierīkoti 
apstādījumi, dzīvžogs, izveidotas puķu 
dobes. Blakus bija skola, un skolotāji ar 
skolēniem kopa arī kultūras nama ap-
kārtni. Darbojās mazpulku organizācija, 
mājturības, medicīnas pulciņš, skolotājs 
Alberts Dambenieks vadīja militāro mācī-
bu zēniem no 4. klases.

1940. gadā Aizsargu namu pārdēvēja 
par tautasnamu. Brīvvalsts izglītības ies-
tāžu periods Stirnienē beidzās skumji – kā 
Aspazijas dzejolis:

„Mēs nabaga Ciānas bērni!
Izpostīts, samīdīts mums mūsu puķu 

dārzs”.
Kara laikā Aizsargu namā un daļēji 

skolas ēkā Stirnienes Muižā ierīkots kara 
hospitālis, ko atkāpjoties vācu karaspēks 
uzspridzināja 1944. gadā.

Otrā Pasaules kara gados skolas tur-
pināja pastāvēt gan Stirnienes pamatsko-

turpinājums 10 lpp.
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Ik mēnesi novada bibliotekāri ap-
meklē dažādus seminārus, lai mācītos 
un gūtu pieredzi bibliotēku darba piln-
veidošanai.

Martā Madonas bibliotēkā pulcējās 
novadu bibliotekāri kopā ar pašvaldību 
pārstāvjiem un bibliotēkas atbalstītā-
jiem, lai runātu par mūsdienīgas sadar-

Marta numurā „Varakļōnīša” pirmā 
redaktore Genovefa Melne sīki pastās-
tīja par avīzītes pirmsākumiem. Tā kā 
mūsu darbības laiks ir daudz garāks, 
tad par visiem šo gadu notikumiem ne-
varēsim pastāstīt, bet dažus spilgtākos 
notikumus vēlos izklāstīt.

1996. gada maija sākumā Genove-
fa izteica priekšlikumu pārņemt avīzīti. 
Visu vasaru domājām un spriedām, ap-
zinājāmies, ka darbs būs atbildīgs un 
prasīs daudz pūļu. Tikai septembrī pie-
kritām, veidojām pirmo mūsu numuru. 
Bijām pilnīgas neprašas. Tipogrāfi jas 
atsūtītās slejas vajadzēja salīmēt uz 
papīra, fotogrāfi jas vairāk par vienu arī 
atļauties ievietot nevarējām. Tās gata-
voja Cinkogrāfi jas cehā Rīgā. Turpinā-
jās dažādās sūdzības un draudi (pat 
līdz tiesai, vēlāk gan izrādījās, ka avīzītē 
ievietotais raksts ir balta patiesība, pat 
skaudrāka).

Taču bijām jaunas, ideju pārpilnas, 
to visu tad arī centāmies īstenot. Svinē-
jām avīzītes jubilejas, veicām dažādas 
aptaujas, mācījāmies no citu avīžu pie-
redzes.

Bibliotēka man, es bibliotēkai

Semināra dalībnieces (no kreisās) Varakļānu novada domes priekšsēdētāja 
Modra Vilkauša, Murmstienes bibliotekāre Teresija Ivenkova, Murmastienes 

Kultūras centra vadītāja Rita Ivenkova, Stirnienes bibliotekāre 
Ināra Kasparāne, Varakļānu tautas bibliotēkas vadītāja Indra Broka.

Uzticība avīzītei

Ināra Kasparāne.

Viens no spilgtākajiem notikumiem 
bija 100-tā numura balle. Lai to īsteno-
tu, aptaujājām lasītājus un uzzinājām, 
ka sešiem ir sakrāti visi numuri no avīzī-
tes iznākšanas. Spilgtā atmiņā palikusi 
avīzes iesvētīšana Varakļānu Romas 
katoļu baznīcā.

200. numuru sagaidījām klusi. At-
saucās vienīgi mūsu uzticīgā lasītāja 
Nellija Stafecka (paldies viņai). Vēlāk 

gan uzzināju, ka ir arī citi, kam visi nu-
muri sakrāti. Viena no tām ir Stirnienes 
bibliotekāre Ināra Kasparāne. Viņa 
vienmēr cenšas iegādāties avīzīti un 
lasa to jau 18 gadus.

Ināra Kasparāne par „Varakļōnīti”:
vienmēr ļoti gaidīta avīze manā - 

mājā;
saistošas tēmas par kultūru, - 

sportu, novada pasākumiem, vēsturi 
visām iedzīvotāju kategorijām un paau-
dzēm;

pozitīvi mainījies vizuālais tēls - 
un apjoms;

varbūt varētu rakstu sēriju par - 
novada uzņēmumiem un zemnieku 
saimniecībām;

gribētos avīzītes izdošanas lai-- 
ku pārcelt uz mēneša sākumu;

enerģiskajai redaktorei – uz-- 
ņēmību, pacietību un radošu garu arī 
turpmākajos gados avīzes redaktores 
amatā.

Avīzītes iznākšana ļoti atkarīga no 
lasītājiem un rakstītājiem. Priecājos, ka 
pēdējo pulks ir paplašinājies. Paldies 
visiem par uzticību, sapratni, savstar-
pējo cieņu un palīdzību!

A. Jaunzeme, teksts un foto

bības formas interešu pārstāvniecību.
Seminārā viktorīnas, vingrinājumu, 

diskusiju veidā tā dalībnieki runāja par 
dažādām sadarbības formām, ideju īs-
tenošanas iespējām, mērķu un ieguvu-
mu vizualizāciju. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

las telpās, gan Pušmucānos, gan Brokās 
un Bernānos.

Pēckara periodā līdz 1949. gadam 
skolu izvietoja tagadējā tautasnama tel-
pās. Tur strādāja skolotāja Antoņina Bo-
rovika, Boroviks, Paulīna Cakule (vēlāk 
Vasiļjeva), Andris Vasiļjevs, Konstancija 
Pušmucāne, Marija Indāne, Broņislava 
Eiduka (vēlāk Zdanovska), Broņislava Ei-
duka (vēlāk Kukule), Francis Zdanovskis, 
Ārija Platā, Vladislavs Strods, Trokša, Zei-
mule, Veronika Broka.

1948. gadā Degļos izveidoja krievu 
klasi kādā privātmājā, mācīt brauca sko-
lotāji no Stirnienes pamatskolas.

1949. gadā, daļēji izmantojot vecos 
pamatus un paplašinot, senās muižnieku 
Lappo vasaras rezidences vietā top uz-
celta tagadējā Stirnienes pamatskola.

Mg. sc. hum. Ieva Zepa

Raksta tapšanā pateicos par atbalstu 
un informāciju Stirnienes skolas pedago-
giem un apkaimes ļaudīm Eriņu, Kukuļu, 
Stafecku ģimenei, Marijai Vilkaušai, Ata-
šienes patriotiem Inārai Mihalovičai un 
Oļģertam Stalidzānam; izmantots Anast-
asijas Dūdas – Ramašvili manuskripts 
„Atmiņas” un Ritas Mihalovičas bakalaura 
darbs „Kultūra un izglītības sistēma Ata-
šienes pagastā”.

turpinājums no 9 lpp.
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Lai skan Varakļānos!Kultūras 
notikumi

Pavasaris allaž ir tas laiks, kad sas-
parojas daba, cilvēki un līdz ar pirma-
jiem spožajiem saules stariem sejas 
rotā smaids. Savukārt, smaidu izraisa 
prieks, kurš mēdz būt tik dažāds – 
prieks par konfekti vai rotaļlietu, jaunī-
bas prieks, prieks par ziediem, grāma-
tām, dziedātprieks, dejotprieks, dar-
baprieks un pāri visam – dzīvotprieks! 
Un vienīgi cilvēkam ir dota brīnišķā 
izpausme apzināties savu prieku un 
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dienā mūsu kolektīvs svinēja arī savu 
viena gada jubileju. Apsveicu! Paldies 
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18. martā Murmastienes dra-� 
matiskais kolektīvs „Aizvējš” piedalījās 
pasākumā Stirnienē. Kolektīvs skatītā-
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jiem piedāvāja skeču „Pie fotogrāfa” 
un vienu no ceļojuma programmas 
skečiem „Dodamies ceļojumā!”. Pal-
dies Stirnienes Tautas nama kolektī-
vam par jauko pasākumu! 

2009. gada novembrī, kad � 
Adventes vainagā jau bija iedegta pir-
mā svecīte, uz Murmastieni ciemos 
atbrauca Latvijas Universitātes Litera-
tūras, Folkloras un Mākslas institūta 
pārstāvji Aigars Lielbārdis un Mārtiņš 
Boiko kopā ar fi lmēšanas komandu. 
Šajā reizē, tiekoties pagastmājas zā-
lītē, tika veikts ieraksts, kas 
atspoguļo psalmu dziedā-
šanas tradīcijas Murmastie-
nē. Filmēšanas komanda 
ar interesi klausījās mūsu 
dziedātāju – Regīnas Bečas, 
Lonijas Mozgas, Veronikas 
Veipas, Veronikas Špuras 
un Veronikas Patmalnieces 
balsīs. 

  Un tagad, 2012. gada 
martā, mēs saņēmām ielū-
gumu uz krājuma „Psalmu 
dziedāšana  Latgalē“ atvēr-
šanas svētkiem. 19. martā 
apmeklējām pasākumu Viļa-
kas bibliotēkā, kur tikās krā-
juma autori ar psalmu dzie-
dātājām un citiem interesen-
tiem. Katrai no dziedātājām 
šis krājums tika uzdāvināts, 
bet pārējie interesenti to 
varēja iegādāties. Krājums 
sastāv no grāmatiņas, DVD 
diska un trim CD diskiem, 
kur vienā no tiem skan arī 
Murmastienes dziedātāju 
balsis. Šie krājumi būs pie-
ejami novada bibliotēkās un 
drīz vien arī grāmatu tirdz-
niecības vietās. 

Paldies dziedātājām, ku-
ras kopj un saglabā šo psal-
mu dziedāšanas tradīciju! Lai veselība, 
spēks un izturība dziedot un nododot 
šo bagātību arī jaunajai paaudzei! 

24. martā Murmastienes KC � 
viesojās apvienotais projekts – Patrio-
ti.LG un Inga&Normunds. Izskanēja 
sirdsdziesmu koncerts – labāko dzies-
mu izlase un jauno dziesmu prezentā-
cija. Pasākumā iekļautas populārākās 
abu izpildītāju latviešu un latgaliešu 
dziesmas, kuras mūziķi izpilda kopā 
jaunās, uzlabotās versijās un arī pavi-
sam jaunu dziesmu pirmatskaņojumi. 
Jokus un atgadījumus iz dzīves stāstī-
ja gan Normunds, gan Artūrs Uškāns. 

Krājuma „Psalmu dziedāšana Latgalē” 
atvēršanas svētki.

Paldies māksliniekiem par sirsnīgo 
koncertu un apmeklētājiem, kas dāvā-
ja savus smaidus un pozitīvo enerģiju! 

25. martā Madonas KN notika � 
Madonas apriņķa deju kolektīvu skate. 
Tajā piedalījās arī Murmastienes deju 
kolektīvs „Brāzma” (vadītāja Sintija 
Veipa). Tika vērtēta dejas horeogrāfi s-
kā precizitāte, dejas mākslinieciskais 
izpildījums, izpildījuma muzikalitāte, 
tautas tērpa valkāšanas kultūra, ska-
tuves kultūra un kolektīva kopiespaids. 
Maksimālais punktu skaits par katru 
kritēriju – 10 punkti. Un tālāk ir iedalī-
jums pakāpēs: augstākā pakāpe – 45 

– 50 punkti, 1. pakāpe – 40 – 44,9 pun-
kti, 2. pakāpe – 35 – 39,9 punkti, 3. pa-
kāpe – 30 – 34,9 punkti un, ja mazāks 
punktu skaits, tad saņem diplomu par 
piedalīšanos. Murmastienes deju ko-
lektīvs ieguva 34,22 punktus un trešās 
pakāpes diplomu. Apsveicu deju ko-
lektīvu ar pirmajiem nopietnajiem sa-
sniegumiem un veiksmi arī turpmāk! 

Tā raženi noslēdzās marts. Ieskan-
dinājām pavasari un devām enerģijas 
lādiņu nākošajiem lielajiem darbiem! 

Bet jau aprīlī – pirmajās Liel-� 
dienās Murmastienes KC koncertēja 
Šminiņu ģimene. Koncertā skanēja 
gan šova laikā dziedātās, gan arī vien-
kārši mīļas dziesmas. Paldies par jau-
kajiem mirkļiem un pozitīvo lādiņu, ko 
saņēma ikviens cilvēks, redzot stipras 
ģimenes patieso spēku! Vēlam veiksmi 
un lai izdodas viss iecerētais! 

11. aprīlī Murmastienes dra-� 
matiskais kolektīvs atkal ir ielūgts vie-
soties un ar savu sniegumu priecēt 
Madonas Invalīdu biedrības biedrus. 
Šoreiz rādīsim skeču ciklu „Ceļoju-
mā!”, jo tuvojas vasara un varbūt kaut 
kas no mūsu pieredzētā palīdzēs izvē-
lēties maršrutu vai izvairīties no pār-
pratumiem. 

Bet jau � 21. aprīlī Murmastie-
nes KC zālē dimdēs deju soļi. „Brāzma“ 
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aicina ciemos draugus un savās mājās 
atzīmē savu dzimšanas dienu. Uz kon-
certu aicinām arī tos, kas mīl deju un 
atbalsta ikviena radošos centienus! 

Un � 5. maijā Murmastienes 
KC zāli pieskandinās vokālo ansambļu 
skanīgās balsis, jo uz sadziedāšanos 
tiek aicināti visi novada vokālie ansam-
bļi, draugi un, protams, arī skatītāji. 
Kopā ieskandināsim pavasara darbu 
cēlienu, lai izdodas ražīga vasara un 
bagātīgs rudens. 

Tiešām, tikai cilvēkam ir dota ie-
spēja izjust to prieku un izprast tā ie-
meslu. Priekam un arī skumjām ir viens 
avots – cilvēka sirds. Un mēs visi esam 
šīs lielās pasaules daļa – ne balti, ne 
melni, bet pastāvam noskaņu un krāsu 
dažādībā. Ir gandarījums, kad redzi, 

REVANS 
Pilns apbedīšanas 
pakalpojumu klāsts
     

* Zārki sākot no Ls 35, krusti no Ls 6
nestandarta izmēru zārki 1,8m; 2,1m
* kapa rakšana, noformēšana Ls 30
* sēru fl oristika – ziedi, vainagi 
* apģērbs, aksesuāri visām konfesijām
* katafalks, cits transports
* katafalka pakalpojumi visu diennakti
* ceremonijas vadītājs, mūzikas pavadī-
jums (vijoles, fl autas, sintezators)
* kapu soli
* pieminekļi, kapu apmales, uzstādīšana 
pēc pasūtījuma

Varakļānos Skolas ielā 1;   
Tel: 26095538
Viļānos  Rēzeknes ielā 39;   
Tel: 26095325
Rēzekne Kr. Barona iela 3; 
Tel: 27882381, 27888846
Diennakts Tel:27882381 

Veic akmens pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

MELIORATORS – garāžu īpašnieki 
tiek aicināti 21. aprīlī plkst. 9.00 uz 
garāžu teritorijas sakopšanas talku. 
Lūgums garāžu īpašniekiem šajā da-
tumā norēķināties par izlietoto elektro-
enerģiju.  Nenorēķināšanās gadījumā 
tā tiks atslēgta 01. 05. 2012. 
Atkārtota pieslēgšana Ls 5. 
tel. 26424078.

Tikai skatoties nelaimei acīs, varam 
patiesi novērtēt līdzcilvēku attieksmi.
Sirsnīgi pateicos Gunāram Puntužam, 
Gatim Urkam, Andrim Bernānam un 
viņa ģimenei, kaimiņu Ilgai un Annai, kā 
arī visiem, kuri , braucot garām, apstājās 
un palīdzēja liet ūdeni, lai ierobežotu 
ugunsgrēku.
Paldies Varakļānu, Lubānas, Viļānu un 
Rēzeknes ugunsdzēsēju komandām, 
kuri rīkojās operatīvi, lai nenotiktu vēl 
lielāka nelaime.

Lai Jums visiem palīdz Dievs un lai 
Jūs sargā sargeņģelis.

Antonija Bernāne
 
Dzeram uz kāda cita cilvēka veselību, 
sabeidzot savējo.

Paldies dakterei Sandrai Gritānei un 
medmāsiņai Silvijai par palīdzību 

grūtībās.
Juris Broks

ka cilvēki ar smaidu uz lūpām dodas 
mājās pēc kultūras pasākumiem. Un 
mazliet māc skumjas, kad ir kāds, 
kas tomēr šo prieka dzirksti nomāc ar 
neapmierinātību un nelaipnu vārdu. 
Šķiet, ka mums jāiemācās vispirms 
novērtēt to, kas mums ir dots, un ti-
kai tad vēlēties kaut ko vairāk. Šķiet, 
ka mums ir jāiemācās atbalstīt savus 
vietējos pašdarbniekus, lai sasniegtu 
jaunus apvāršņus. Un tomēr – gai-
šo krāsu kultūrā ir vairāk. Lai mums 
visiem izdodas saglabāt šo krāsu 
daudzveidību! Lai izdodas! Uz tik-
šanos Murmastienes KC! 

Rita Ivenkova,
Murmastienes KC vadītāja 

Foto no Ritas Ivenkovas arhīva

„Brāzma” skatē Madonā.

��������
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Varakļānu vidusskolā 9. mar-
tā notika Varakļānu novada erudītu 
konkurss dabaszinībās „Ūdens pa-
saule”. Improvizētā ceļojumā ar kuģi 
iepazinām ūdens pasauli, piestājot 11 pie-
turās. Ieradās ceļotgribētāji no Murmastie-
nes, Stirnienes un Varakļāniem, veidojot 8 
komandas, katrā pa 4 dalībniekiem.

Labu ceļavēju visiem novēlēja Varak-
ļānu novada izglītības darba speciāliste 
Anita Saleniece.

Kuģis piestāja ļoti dažādās pieturās: 
„Paslēptās upes”, „Teikuma beigas ūde-
nī…”, „Ūdens bibliotēkā”, „Ūdens ķīmijā  
un matemātikā”, „Ūdens pasaules kartē” 
un citās. Arī uzdevumi bija ļoti dažādi – 
darba lapas,  krustvārdu mīklas, attēloto 
objektu un organismu atpazīšana, atjau-
tības uzdevumi, šķīdumu gatavošana un 
tilpuma noteikšana. Uzdevumus veidoja 
un to izpildi vērtēja novada dabaszinību 
skolotāji – Aina Kazāka, Ilga Krūmiņa, Mai-
ja Mālniece, Anita Seile, Ilze Strode, Inga 
Strode, Leontīna Sčucka, Ilze Zepa, Inta 
Zepa, Anna Zvaigzne – Tavare, par aktivi-
tāti saņemot pateicības.

Uz kuģa klāja divas stundas ilgajā ce-
ļojumā valdīja rosīga darbība, ceļotāji bija 
zinoši un pilnveidoja ceļojumos tik ļoti sva-
rīgo prasmi – strādāt komandā. 

5.–7. klašu grupā vislabāk veicās Va-
rakļānu vidusskolas 7. klases komandai, 
ar ļoti nelielu punktu starpību viņiem se-
koja Varakļānu vidusskolas 5.–6. klašu, 
Stirnienes pamatskolas 5.–7. klašu un 
Murmastienes pamatskolas 5.–7. klašu 
komandas. 8.– 9. klašu grupā visvairāk 

Erudītu 
konkurss

Mēs, 8. klase, audzinātājas pamudi-
nāti, pieteicāmies konkursā „Olimpiskais 
ekobuss Londona 2012.” Mūsu uzde-
vums ir izveidot videi draudzīgu divstāvu 
autobusa kartona maketu, kurš jānofor-
mē, īpaši pievēršot uzmanību olimpiska-
jām vērtībām, kā arī zaļajai domāšanai.

Gala rezultāts jāiemūžina fotogrāfi jās 
un jāsagatavo video sižets, kuru vērtēs 
žūrija un Draugiem.lv lietotāji.

Ideju mums atliku likām, un tās visas 
soli pa solim esam īstenojuši.

Galvenā balva? Uzvarētājiem būs 
iespēja doties neaizmirstamā pārgājienā 
kopā ar Latvijas olimpiešiem. Protams, 
konkurence mums ir sīva, pavisam kon-
kursā pieteikušās 215 klases.

Atliek tikai novest visu līdz galam un 
cerēt uz uzvaru!

                          Sintija Kukaine
Foto – Aina Kazāka 

Olimpiskais ekobuss

punktu ieguva Murmastienes pamatskolas 
8.– 9. klašu komanda, bet daudz no vi-
ņiem neatpalika Varakļānu vidusskolas 9. 
klašu, Stirnienes pamatskolas 8.–9. klašu 
un Varakļānu vidusskolas 8. klašu koman-
das. Fiziskās aktivitātes uz kuģa vadīja 10. 
klases skolnieces Annija Strode un Zane  
Zalužinska. 

Visas komandas darbojās ļoti aktīvi, 

tādēļ pēc ceļojuma saņēma diplomus un 
saldumus iztērētās enerģijas atjaunoša-
nai.

Šādā ceļojumā devāmies pirmoreiz, 
bet laikam „āķis ir lūpā”. Nākošgad izvēlē-
simies maršrutu un ceļosim atkal!

Varakļānu novada dabaszinību MA 
vadītāja Inga Strode
Foto – Aina Kazāka

Erudītu konkursa dalībnieki un skolotāji.

Murmastienes pamatsko-

las 9. kl. komanda.

Murmastienes pamatskolas 
5.– 6. kl. komanda.

Varakļānu vidusskolas 9. kl. komanda.

Varakļānu vidus-
skolas 5.– 6. kl. 

komanda.
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Zaļā nakts 2012
Lai izglītotu jauno paaudzi, kas 

spētu rūpēties par Zemeslodes veselī-
bu, Latvijas Zaļais punkts organizē mi-
siju – sacensību „Zaļā nakts” un meklē 
– 200 pasaules glābējus (14–19 gadus 
vecus skolēnus). Šogad „Zaļā nakts” 
norisinājās 9. martā Siguldā (100 pa-
saules glābēji – 20 komandas) un 23. 
martā Gulbenē (100 pasaules glābēji – 
20 komandas).

Varakļānu vidusskolas 10. klases 
meiteņu komanda „Greengirls”, aiz-
pildot anketu ar jautājumiem, no 134 
komandām tika to labāko 40 komandu 
skaitā, kuras ieguva iespēju piedalīties 
misijā. 

23. martā devāmies uz Gulbeni 
mazliet satrauktas, bet gatavas misijai! 
Kopā ar mums devās skolotāja Inga 
Strode. 

Zinošu speciālistu virsvadībā, dar-
bojoties piecās darbnīcās, ieguvām 
informāciju par tādiem būtiskiem vides 
jautājumiem kā dabai draudzīga atpū-
ta, globālie vides procesi, atkritumu sa-
mazināšana, ekodzīve, kā arī sabiedris-
kās domas veidošana un nozīme vides 
ilgtspējas nodrošināšanā. 

Katra devāmies uz savu darbnī-
cu: Marija Zepa – „Vairāk kā sestā daļa 
Baltijas jūras ir mirusi – kas notiks rīt?” 
(vadītājs: Pasaules Dabas Fonda Ūdens 

programmas vadītājs Ingus Purgailis), 
Zane Zalužinska – „Vai mēs visi esam 
LOHAS?” (vadītāja: Latvijas Zaļā punkta 
Mārketinga un komunikācijas projektu 
vadītāja Rita Bubina), Annija Strode – 
„Ekodzīve: svešvārds, jaunākā mode 
vai iespēja izdzīvot?” (vadītāja: žurnāla 
„Vides Vēstis” galvenā redaktore Anitra 
Tooma), Līga Stafecka – „Vai Tu esi ga-
tavs dzīvei mežā?” (vadītājs: āra dzīves 
apmācību centra „Pelēkais Vilks” instruk-
tors Nils Klints), Daiga Sondore – „Vai vi-
des žurnālisti izglābs pasauli?” (vadītājs: 
žurnālists, raidījuma „Sastrēgumstunda” 
vadītājs Gundars Rēders). Darbnīcu lai-

kā veicām pierakstus. Pašu pasākumu 
atraktīvi vadīja – Kaspars Zlidnis.

Pēc tam visas likām galvas kopā, 
lai izpildītu galveno misiju, kas sastā-
vēja no 2 daļām: viktorīnas un praktis-
kajām darbībām pie katra no darbnīcu 
vadītājiem. Varējām izmantot mūsu 
pierakstus.

Pasākuma noslēgumā notika lielis-
ka ballīte.

„Zaļā nakts” – pozitīvs, radošs un 
izglītojošs pasākums, kurš caurvīts ar 
zaļu domāšanu un dzīvesveidu. 

Daiga Sondore
Foto – Inga Strode

Pasākuma dalībnieku kopbilde.

Varakļānu vidusskolas 10. klases komanda (no kreisās) Daiga Sondore, 
Zane Zalužinska, Annija Strode, Līga Stafecka, Marija Zepa.
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Jau septīto gadu Stirnienes 
bibliotēka piedalījās lasīšanas 
veicināšanas programmā „Bēr-
nu un jauniešu žūrija”. Tā  ir 
valsts mēroga programma, kas 
pastāv jau 11 gadus un bērnu 
vidū kļuvusi  tik populāra. Ja no 
paša sākuma to pilnībā fi nansēja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, kas 
bija liels ieguvums bibliotēkām,  
tad pēdējos divus gadus  vismaz 
pusi summas vajadzēja segt no 
pašvaldības budžeta. Bet tāpat 
tas bija ieguvums, jo lasītājiem 
bija pieejamas jaunākās un la-
bākās bērnu un jauniešu  grā-
matas. Šogad šai programmai 
Valsts Kultūrkapitāla fonds nav 
piešķīris fi nansējumu un, līdz ar 
to, programmas pastāvēšana ir 
apdraudēta. 

2011. gada lasīšanas mara-
tons nu  ir noslēdzies, žūrija pēc 
gadu ilguša darba ir nominējusi 
populārākās bērnu un jauniešu 
grāmatas:  1.– 2. klašu grupā 
par labāko tika atzīta somu au-
toru Aino Havukainenas un Sami 
Toivonena grāmata „Tatu un Patu 
ērmīgās ierīces”, 3.– 4. klašu gru-
pā – igauņu rakstnieces Piretas 
Raudas grāmata „Princese Skel-
la un Leta kungs”, 5.– 7. klašu 
grupā – amerikāņu rakstnieka 
Džefa Kinnija grāmata „Grega 
dienasgrāmata” 1. grāmata, 8.– 
12. klašu grupā – amerikāņu 
rakstnieces Kami Garsijas grā-
mata „Daiļās būtnes”.

Pagājušajā gadā visas ko-
lekcijas grāmatas, kas sadalās 
četrās vecumgrupās, izlasīja 25 
lasīšanas eksperti. Tas bija lie-
lākais dalībnieku skaits šo gadu 
laikā. Īpaši jāuzteic eksperti Ane-
te Vintiša, Elīna Eiduka, Daira 
Eiduka un Dominiks  Zeps, kuri 
piedalījušies žūrijas darbā visus 
šos  gadus un ar lielu rūpību aiz-
pildījuši anketas.

Cerot uz atbildīgo valsts in-
stitūciju sapratni un problēmas 
risinājumu, bērni un jaunieši 
tiek aicināti uz Lielo lasīšanas 
maratonu arī jaunajā sezonā!

Bibliotēkas vadītāja Ināra

Katram ir savs dzīves ceļš, un izvēle mums ir 
uz katra soļa. Noteikti viens no grūtākajiem lēmu-
miem ir – kur gan es došos pēc vidusskolas? Šis 
jautājums rada galvassāpes ne tikai skolēniem, 
bet arī viņu vecākiem. Tāpēc nolēmu ieskatīties, 
manuprāt, aktīvāko Varakļānu vidusskolas 12. kla-
šu skolnieku dzīvē un noskaidrot, kā viņiem izdo-
das apvienot mācības, izklaidi un hobijus.

Ievas Garančas vār-
du Varakļānos zina katrs, 
viņa ir Varakļānu vidus-
skolas aktīvais gariņš un 
skolotājas Ainas Kazākas 
labā roka. Piedalās un pa-
līdz organizēt pasākumus. 
Par saviem panākumiem 
Ieva izsakās ļoti pieticīgi, 
kaut gan visi zina, ka viņa 
ir ļoti erudīta un centīga 
jauniete. Viņai ir daudz 
dažādu sasniegumu, šo-
gad viņa uzvarēja Roberta 
Mūka literārās jaunrades 
konkursā. Ievas sapnis ir 
pabeigt augstskolu, atrast 
savu īsto vietu un ceļot. 
Varakļānu vidusskolai viņa 
novēl pilnveidoties un tur-
pināt attīstīties, īpašu valo-
du jomā, jo pašreiz ir diez-
gan maz iespēju mācīties 
dažādas valodas.

Pilnīgs pretstats ir 
Māra Uzuliņa. Par viņu 
varētu teikt – klusie ūdeņi 
ir tie dziļākie. Meitene ir 
radoša un kreatīva perso-
nība. Arī savu brīvo laiku 
meitene pavada lietderīgi, 
piedaloties dažādos pro-
jektos. Pēdējā laikā Māra 
visu savu enerģiju un lai-
ku velta projektam „Mana 
istaba – tava istaba”, jo ir 
tā galvenā idejas iniciatore 
un projekta vadītāja. Kā arī 
piedalās Avantis projektā 
„TICI SEV”. Neskatoties uz 
to, viņa lieliski prot visu apvienot ar mācībām, de-
jām un dziedāšanu. Māra uzskata, ka jauniešiem 
ir vairāk jāuzdrošinās un jāizaicina sevi, tad viss 
izdosies un varēs atrast sevi.

Skolā Leldi Svilāni zina katra maza meitene 
un vēlas viņai līdzināties, jo viņai ir vērā ņemami 
panākumi modeles karjerā, bet viņa cer, ka tas ir 
tikai sākums un pats labākais tikai vēl turpināsies. 
Neskatoties uz to, Lelde ir arī laba sportiste. Mei-
tene atzīst, ka Varakļāni ir salīdzinoši maza pilsē-
ta, lai sevi pilnveidotu, bet ir jāņem arī tas, ko tā 

„Bērnu 
žūrija”

Sevis meklējumos

sniedz. 
Atliek vien apbrīnot mei-

teņu gribasspēku un novēlēt 
veiksmi meitenēm un visiem 
12. klases skolēniem arī turp-
māk! 

Diāna Prusakova, 
Valmieras Augstskolas 

1. kursa studente
Foto no Ievas, Māras un 

Leldes mājas arhīva
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Katru gadu notiek Lielā talka, arī šis 
gads nav izņēmums. Tāpēc tiek aicināti 
aktīvisti, kuri gatavi sakopt dažādus Lat-
vijas nostūrus. Vienmēr var kaut ko uz-
labot un pilnveidot, tāpēc aptaujāju Va-
rakļānu iedzīvotājus un noskaidroju, ko 
viņi domā par Lielo talku un kādas vietas 
būtu jāsakopj.

Sarmīte Gasparenoka
„Neesmu piedalīju-

sies talkā, bet, ja šogad 
būs labs laiks, noteikti 
pielikšu arī savas pūles, 
lai uzlabotu Varakļānu 
apkārtni”. Sarmīte uzska-
ta, ka katram ir jārūpējas 
sākumā par savas mājas 
apkārni, pēc tam arī par 
plašāku teritoriju. Varakļānos derētu sa-
tīrīt Siliņu un ceļu uz benzīntanku, jo tur 
ir ļoti daudz gružu.

Laura Strode
„Pilsēta ir jāsakopj, jo, 

ja mēs to darīsim, tad arī, 
pirms nometīsim kādu pa-
pīru zemē, padomāsim, cik 
tas ir nepareizi un nepie-
klājīgi”. Laura apgalvo, ka 
jākopj savas mājas, tad arī 
pilsēta kopumā izskatīsies 
skaistāka un koptāka. Talkās viņa nepie-
dalās, bet katru gadu šajā dienā sakopj 
mājas teritoriju.

Stirnienes pamatskolai 
145+1! 

Aicinām visus bijušos pedagogus, 
darbiniekus un  absolventus 

uz Jubilejas pasākumiem 
Stirnienes Muižā š. g. 30. jūnijā. 
www.varaklani.lv/stirnienespsk 

Dīvkolpojumu korteiba 
2012. goda apriļa mēnesī
15.04. – SV. MŪCEKĻA VIKTORA 
ATLAIDU – BOLTO ŽĀLSIRDEIBAS 
SVĀTDĪNA 
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00,
Procesija un Dīvs mēs Tevi slavejam
Rūžukrūni dzīdos: Pauneņu, 
Stabulnīku un Leimaneišu s. t.

22.04. – III LELDĪNU SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Leimaņu, 
Stradeņu un Broku s. t.

29.04. – IV LELDĪNU – LOBO GONA 
SVĀTDĪNA
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Maurānu, 
Rokuļu un Grozu s. t.

16. – 20. aprīlis Murmastienes KC
Latviešu fi lmu seansi
(Filmu nosaukumi un seansa laiki 
tiks precizēti)

*Pasākumu plānā iespējamas 
izmaiņas un precizējumi, tāpēc, 
lūdzu, sekojiet līdzi informācijai uz 
afi šām!

21. aprīlī plkst. 19:00 
Murmastienes KC uz koncertu 
ielūdz Murmastienes 
deju kolektīvs „Brāzma” 
un draugi

28. aprīlī Varakļānos
Pavasara gadatirgus

Varakļānu novada muzejā 
apskatāmas izstādes:

„Dabas aizsardzībai – 100”• 
„Jāņa Gleizda krāsu pasaule” • 
– līdz 10. aprīlim
Drīzumā gaidāma (informācija • 
tiks precizēta) – Jāņa Streiča 
personālizstāde „Pasteļi”

Varakļānu novadā
APRĪLĪ

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet 
skaistajam jāpalīdz parādīties. 
(I. Ziedonis)

Inese Tropa
„Mēs paši veidojam 

pilsētas tēlu, tāpēc par to 
ir arī jārūpējas. Ja katrs 
no mums paceltu to papī-
ru, kuru redzam, apkārtne 
būtu daudz tīrāka”. Inese 
katru gadu piedalās skolas 
rīkotajās talkās un pietiek 
darba arī savas mājas apkārtnē. 

Zane Grudule
Zanes viedoklis par 

talku ir pozitīvs. „Katram ir 
jāpiedalās, tad arī būs rezul-
tāts. Ja viens metīs gružus 
zemē un cits cels, veidosies 
apburtais loks, un nekas ne-
mainīsies, bet, ja piedalīsies 
visi, tad arī sapratīs, ka nav 
viegli visu sakopt, un pado-
mās, pirms piegružos”. 

Agnese Saleniece
„Talka ir nepieciešama, jo tas ir 

veids, kā mēs varam palīdzēt dabai.” 
Agnese piekrīt arī tam, ka jātīra ne tikai 
savas mājas priekša, bet arī Varakļānu 
apkārtne. Vietas, kuras būtu vēlams iztī-
rīt, ir Kažavas upīte un tās apkārtne. 

Saudzēsim dabu mums apkārt! 

Diāna Prusakova, 
Valmieras Augstskolas 

1. kursa studente
Foto no intervējamo mājas arhīviem

Stērnīnes bazneicā
22. apr. sv. Jura 

atlaidas
Plkst. 12.30 sv. Mise un procesija.

Svētej zyrgus un automašīnas.

Spodrības mēneša laikā iedzī-
votājiem būs iespēja bez maksas 
nodot nederīgo sadzīves tehniku 
(ledusskapji, televizori u.tml. neiz-
jauktā veidā). Par nodošanas vietu 
un laiku informēsim pašvaldības 
mājas lapā maija sākumā. 

Informācija pa tālruni –
64860840

Novada pašvaldība 
informē

Varakļānu novada pašvaldība rīko 
tikšanos ar novada iedzīvotājiem š. g. 
27. aprīlī.

Sapulcēs, kurās piedalīsies domes 
deputāti un pašvaldības iestāžu vadītāji, in-
formēsim par paveiktajiem un vēl darāma-
jiem darbiem, problēmām un to risinājumu 
novadā, iedzīvotājiem tiks sniegtas atbildes 
uz jautājumiem.

Sapulces notiks:
Stirnienes tautas namā – plkst. 13.00
Murmastienes kult. centrā – plkst. 15.00
Varakļānu kultūras namā – plkst. 17.00

SIA „Aļņi AS” aicina darbā
darba vadītāju būvniecības nozarē.
Var būt bez iepriekšējas pieredzes.

Jautājumus, pieteikumus un CV sūtīt 
līdz 01.05.2012. 

uz e-pastu: cbalni@inbox.lv
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Tā nu sanāca, ka 6. aprīlī Klusajā 
Piektdienā ap pusdienas laiku daudzi 
varakļānieši bija pārsteigti, ieraugot lielu, 
melnu dūmu mākoni virs Varakļānu pil-
sētas.

Aptuveni ap plkst.11:50 Varakļānos, 
Rīgas ielā 33 dzīvojamā mājā bija izcēlies 
ugunsgrēks. Lielā vēja dēļ ugunsgrēks 
strauji izplatījās uz blakus esošo dzīvoja-
mo māju un saimniecības ēku šajā pašā 
adresē. Uz notikuma vietu bija izsūtītas 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta 5 ugunsdzēsēju automašīnas ar 
personālu (ugunsdzēsējiem). Plkst.11:57 
notikuma vietā pirmie ieradās Varakļānu 
ugunsdzēsēji un uzsāka blakus esošo 
ēku dzēšanu no uguns liesmu tālākas 
izplatīšanās. Lielais vējš nebija rimies, 
tāpēc uguns ap plkst. 12:14 jau bija 
„pārmeties” uz saimniecības ēkas (70 
m attālumā) jumta koka konstrukcijām 
Rīgas ielā 10 un dzīvojamās mājas (50 
m attālumā) jumta koka konstrukcijām 
Rīgas ielā 12. Plkst. 12:16 notikuma vie-

Klusā Piektdiena
tā ieradās otra Varakļānu ugunsdzēsēju 
automašīna un Viļānu ugunsdzēsēju 
automašīna, bet Varakļānu pirmā uguns-
dzēsēju automašīna devās uzpildīt auto-
cisternu ar ūdeni. Šajā brīdī bija situācija, 
kad cilvēku resursu (ugunsdzēsēju) un 
ugunsdzēšanas līdzekļu (ūdens) nepieti-
ka, lai vienlaicīgi ugunsgrēku ierobežotu 
piecos objektos, tāpēc daudzi civiliedzī-
votāji, kuri bija aculiecinieki notiekoša-
jam, nestāvēja malā, bet, izvērtējot reālo 
situāciju, iesaistījās ugunsgrēka ierobe-
žošanā.

Tāpēc es, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Vidzemes reģiona 
brigādes Madonas daļas Varakļānu pos-
teņa komandieris Dainis Skabs, vēlos 
pateikties visiem Varakļānu iedzīvotā-
jiem, kuri bija iesaistījušies šī notikuma 
seku likvidēšanā – Gunāram Puntužam, 
Gatim Urkam, Andrim Bernānam, Ral-
fam Bernānam, Mārītei Bernānei, Arman-
dam Vilcānam, Jānim Vilcānam, Laurim 
Vilcānam, Kasparam Sondoram, Pēterim 

Sondoram, Annai Sondorei. Šie cilvēki ar 
spaiņiem no kaimiņu mājas akas ņēma 
ūdeni un dzēsa saimniecības ēku Rīgas 
ielā 33, kamēr Varakļānu pirmā uguns-
dzēsēju automašīna bija pēc ūdens.

Paldies saku Dzintaram Trušelim, 
Antonam Vilcānam, Andrim Stafeckim, 
Jurim Stafeckim par palīdzību ugunsdzē-
sējiem, ierobežojot ugunsgrēku saimnie-
cības ēkā Rīgas ielā 10.

Liels paldies sievām, kuras savā ti-
cības spēkā kā ugunsdzēšamo līdzekli 
izmantoja „Agatas maizi”. 

Paldies ugunsdzēsējam Edvīnam 
Ozoliņam, kurš no darba brīvajā laikā 
uzreiz atsaucās uz manu lūgumu palī-
dzēt un izbrauca uz notikumu ar otru Va-
rakļānu ugunsdzēsēju mašīnu, paldies 
ugunsdzēsējam Artim Lācim, kurš no 
darba brīvajā laikā iesaistījās ugunsgrē-
ka likvidēšanā. Paldies Varakļānu, Viļānu, 
Rēzeknes, Lubānas ugunsdzēsējiem. 

Paldies visiem labas gribas cilvē-
kiem, kuri tieši vai netieši bija iesaistīti šī 
notikuma seku likvidēšanā.

         
 Ar cieņu – Dainis Skabs

Pirms Lieldienām jautras un atrak-
tīvas sacensības organizēja jaunsargu 
vienības vadītājs Oskars Kančs. Sacensī-
bās piedalījās 6. – 12. klašu komandas.

Skolēni varēja izbaudīt armijas prie-
kus. No katras klases piedalījās 8 cilvēki, 
4 meitenes un 4 puiši. Visiem komandas 
biedriem bija jāvelk ķivere, ekipējuma so-
mas, kā arī armijas bikses un jakas. Kap-
teinim bija jāvelk bruņu veste. Uzdevumi 
nebija vieglie – līšana caur marķētiem 
mietiņiem, nepieskaroties pie lentas, 
granātu mešana mērķī, šaušana ar gaisa 
šautenēm, virves spriegošana, pārvieto-
šanās pa virvju pārceltuvi, baļķa nešana, 
aklā tankista brauciens, dalībnieku slē-
pošana. Par klases audzinātājiem arī tika 
padomāts, viņi varēja uzlabot komandas 
laiku, metot šautriņas. Respektīvi, cik 
iemet, tik sekundes komandai tiek no-
ņemtas. 10. etapā – ievainotā nešana ar 
nestuvēm un uz rokām.

6. – 9. klašu grupā uzvarēja 7. kla-
ses komanda, vidusskolēnu grupā – 12. 
b klases komanda.

Šī aktivitāte ļoti saliedēja dalībnie-
kus, jo bija jāuzticas un jāpalīdz citiem. 
No skolēniem ir tikai labas atsauksmes, 
tāpēc ceram, ka tās kļūs par Varakļānu 
vidusskolas tradīciju. 

Diāna Prusakova, Valmieras 
Augstskolas 1. kursa studente

Foto – Aina Kazāka

Sacenšas topošie dzimtenes sargi

7. klases komanda ar sporta skolotāju Arvi Strodu.

12.b klases komanda.
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2012. g. „A” grupa (1993. – 95.)
ZA TELPU FUTBOLĀ 

Turnīra tabula
1. Madonas BJSS      4  3  1  0   10:3   10
2. Varakļāni/MBJSS   4  2  1  1   9:9      7
3. SC Balvi                 4  2  0  2   14:8    6
4. FB Gulbene 2005  4  2  0  2   13:13  6
5. Ludzas NSS          4  0  0  4   3:16    0

Spēļu rezultāti     
Gulbene – Madona  ......... 1:5
Ludza – Balvi .................... 1:4
Varakļāni – Gulbene ..........1:4
Madona – Ludza .............. 1:0
Varakļāni – Balvi ............... 3:2
Gulbene – Ludza .............. 7:0
Balvi – Madona ................ 1:3
Ludza – Varakļāni ............. 2:3
Balvi – Gulbene ................ 7:1
Madona – Varakļāni ......... 1:1
                                       
Labākie futbolisti
Ainārs Jefi movs (Madona), Rolands 
Pastars (Varakļāni), Aleksandrs  Sņegovs 
(Balvi), Konstantīns Buņko (Gulbene), 
Edijs  Budrevičs (Ludza)
           

2012. g. „B” grupa (1996. – 97.) 
ZA TELPU FUTBOLĀ

Turnīra tabula
1. FB Gulbene 2005  4  4  0  0  15:2    12
2. Ludzas NSS           4  3  0  1  28:3     9
3. Varakļāni/MBJSS   4  2  0  2  12:12   6
4. SC Balvi                 4  1  0  3  12:7     3
5. Madonas BJSS     4  0  0  4  1:44     0

Spēļu rezultāti     
Ludza – Balvi ..................   4:1
Madona – Gulbene  .......   0:9
Varakļāni – Ludza  ..........   1:8
Balvi – Madona  ............... 11:0
Varakļāni – Gulbene  ......   2:3
Ludza – Madona  ............. 16:0
Gulbene – Balvi   .............  2:0
Madona – Varakļāni ........  1:8
Gulbene – Ludza ............  1:0
Balvi – Varakļāni  .............. 0:1
                                          
Labākie futbolisti
Mareks Kozlovskis (Gulbene), Arvīls 
Barkāns (Ludza), Uģis Spridzāns (Varak-
ļāni), Jānis Mačs (Balvi), Valdis Duncis 
(Madona).

2012. g. „C” grupa (1998. – 99.) 
ZA TELPU FUTBOLĀ

Komandas noslēgumā
1. Preiļu BJSS
2. Varakļāni/MBJSS-1
3. SC Balvi
4. Varakļāni/ MBJSS-2
5. FB  Gulbene 2005-1

Vieta Komanda Spēles Punkti Uzva-
ras 

Neiz-
šķirti 

Zaudē-
jumi Vārti

1. Varakļānu pilsēta 18 45 15 0 3 87 : 35
2. Kvarcs 18 41 13 2 3 75 : 28
3. Kusa 18 33 11 0 7 61 : 40
4. Krauss 18 27 8 3 7 50 : 48
5. Signāls EM 18 26 8 2 8 49 : 51
6. Ērgļi 18 23 7 2 9 52 : 60
7. Madonas BJSS 18 21 6 3 9 48 : 59
8. Aizpurve 18 19 6 1 11 37 : 57
9. Lubāna/MLB 18 15 4 3 11 40 : 81

10. Westra 18 11 3 2 13 37 : 75

Varakļānu pilsētas komandā spēlēja: 
Rolands Pastars, Renārs Pastars, Jānis Pastars, Aigars Trušēlis, Vadims Paplavskis, 
Edgars Locāns, Arvis Senkāns, Pauls Mesters, Lauris Vilcāns, Rihards Latkovskis, 
Daniels Garančs

Pateicamies Varakļānu novada pašvaldībai par sniegto atbalstu 
mērķa sasniegšanai.

Visas komandas vārdā J. Daleckis

FUTBOLS 6. FB Gulbene 2005-2
7. Alūksne BJSS
8. Ludzas NSS  

Spēļu rezultāti
Varakļāni I –  Preiļi .............. 1:5
Varakļāni II – Ludza ............ 5:0
Gulbene II – Alūksne .......... 3:0
Gulbene I – Balvi ................. 0:1
Varakļāni I – Alūksne .......... 6:0
Varakļāni II – Balvi .............. 0:3
Gulbene II – Preiļi ..............  0:7
Gulbene I – Ludza  ............. 3:0
Varakļāni I – Gulbene II ...... 7:0
Varakļāni II – Gulbene I ...... 1:1
Preiļi – Alūksne  ................. 11:1
Ludza – Balvi ...................... 0:5
Alūksne – Ludza  ............... 1:1(1:2)
Balvi – Varakļāni I ............... 0:2
Varakļāni  II – Preiļi ............. 0:4
Gulbene I – Gulbene II ....... 5:1
Balvi – Varakļāni II .............. 1:0
Preiļi – Varakļāni I ............... 6:1

Labākie futbolisti
Aldis Džeriņš (Preiļi), Rihards Juška (Va-
rakļāni I), Māris Žugs (Balvi), Jaroslavs 
Mačulis (Varakļāni II), Dāvids  Vašilišuns 
(Gulbene I), Armands Blauvs (Gulbene 
II), Ģirts Vasks (Alūksne), Elvis Vilnis 
(Ludza)

2012. g. „D” grupa (2000./01.) 
ZA TELPU FUTBOLĀ

Turnīra tabula
1. SC Balvi                 3  3  0  0  16:1    9
2. Varakļāni/MBJSS  3  2  0  1  19:3    6
3. Madonas BJSS     3  1  0  2  7:9      3         
4. Ludzas NSS          3  0  0  3  0:29    0       
                  
Spēļu rezultāti     
Balvi – Ludza ................... 11:0

Madona – Varakļāni  ......  1:6         
Ludza – Madona ............  0:5
Balvi – Varakļāni .............  2:0 
Varakļāni – Ludza ............ 13:0
Balvi – Madona ................ 3:1
              
Labākie futbolisti 
Aleksandrs  Semjonovs (Balvi), Il-
mārs Racins (Varakļāni), Niks 
Saulītis(Madona), Maksims Kairovs 
(Ludza)
                                             

2012. g. „E” grupa (2002./03.)
ZA TELPU FUTBOLĀ

Komandas noslēgumā
1. Preiļu BJSS                          
2. Madonas BJSS
3. Gulbenes BJSS I
4. Varakļāni/MBJSS
5. SC Balvi
6. Gulbenes BJSS II
                
Spēļu rezultāti     
Varakļāni – Madona .........0:3
Preiļi – Balvi.......................4:0
Madona – Gulbene II........6:0
Gulbene I – Preiļi ..............0:0
Gulbene II – Varakļāni.......0:4
Balvi – Gulbene I...............0:0
Preiļi – Varakļāni ...............1:0
Madona  – Gulbene...........3:3(3:1)
Balvi – Gulbene II...............3:0
Gulbene I – Varakļāni .......1:0
Preiļi – Madona..................1:1
Madona – Gulbene II.........6:0(3:1)

Labākie futbolisti komandā
Paula Livīna (Preiļi), 
Markuss Stabulnieks (Madona), 
Arnolds Šķenders (Gulbene I), 
Jānis Kančs (Varakļāni), 
Daniels Saliņš (Balvi), 
Renārs Mičulis (Gulbene II).

Kopvērtējuma tabula
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Tik daudz, kas nepadarīts 
man, bet man jau ir jāiet,
Tur, kur cilvēku ir daudz, tur, kur 
vienmēr ir labi
Es lauzīšu tik daudz cerības, 
tik daudz iegūtā
Tāpat kā pasakā, tā kā spēlē sajauktā.
Es vairs neatgriezīšos,
Es esmu augšā debesīs! 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
MARTĀ MIRUŠAJIEM:

Antoņina Eriņa – 80 
Juris Vilkaušs – 63

Tekla Baltakulova – 78
Pēteris Bečs – 67

Jānis Sprukstiņš  – 68

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari,
Un saulē vizbulītes zied.
Ir tik skumji... ir tik skumji,
Ka tieši tagad tev ir jāaiziet.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Jāņa Sprukstiņa piederīgajiem, 

viņu mūžības ceļā pavadot.

Brālēni ar ģimenēm Stirnienē un Ikšķilē

Saule ar darba dienu rit aši,
Ap mūžu tāpat, un brīdis ir klāt,
Kad nespējam vairāk kā ziedu klāt.

Dalām sāpju smagumu ar Valentīnu 
Sprukstiņu, vīru kapu kalniņā pavadot.

Kaimiņi Zemgales ielā

Zeme deva, zeme ņēma, 
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, mīļi vārdi
Paliks vienmēr šai saulē. 

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
Kristeram Juškam, vectētiņu mūžības 

ceļā pavadot.
Varakļānu vsk. 5. klase, audzinātāja

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sintijai 
Juškai, vectēvu mūžībā pavadot.

Varakļānu vsk. 9.b klase un audzinātāja

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis mirdz.

Lai mūsu līdzjūtība stiprina Ritu un 
Antonu Zalānus, meitu Ilonu pavadot.

SIA „Riekstiņi” kolektīvs

Un pēkšņi manā skanošā dārzā
Kādu rītu ir ienācis klusums,
tik negaidīts un salts...
  (B. Saulītis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Loretai 
Šķēlei ar ģimeni, brāli pāragri zaudējot.

Klasesbiedri un audzinātāja

Ja arī sāpju asaras krīt,
Priedes mums palīdz celties.
Izsakām vissirsnīgāko pateicību prāvestam 

Rolandam Abrickim, sirsnīgajām 
dziedātājām, mednieku kolektīvam, 
Varakļānu Veselības aprūpes centra 

kolektīvam, radiem, draugiem un visiem 
atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja 

un juta līdzi grūtajā brīdī, mūsu mīļo dēlu, 
vīru, tēvu, vectēvu, brāli JURI VILKAUŠU 

pavadot mūžībā.
Sieva un bērni, māte, māsa

Ir apstājies skrējiens,
Tik vientuļas atmiņu drumslas klīst...

Vissirsnīgākā pateicība visiem, visiem, kas 
dalīja bēdu smagumu, JĀNI SPRUKSTIŅU 
pēdējā gaitā pavadot. Paldies Varakļānu 

Romas Katoļu baznīcas priesteriem, 
dziedātājām, radiem, draugiem, kaimiņiem, 
darba biedriem un dzimtās puses ļaudīm.

Sieva, meitas, mazbērni

Sirsnīgi sveicam
Solvitu Šeketu un 

Jāni Jezunu ar dēla 
Daniela dzimšanu 
Danutu Seidari un 
Oskaru Vaivodu ar meitas Evijas 

dzimšanu!

Lai katrs labais vārds,
Ko draugi saka,
Tev prieku sniedz un dziļi ticēt liek,
Ka dzīvē vajadzīga un mīlēta Tu esi
Un godam novērtēts Tavs dāsnums tiek.

ASTRĪDA!
Laimi, veselību un enerģiju 

skaistajā jubilejā vēl krustmāte.

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

Sirsnīgi sveicu Janīnu Piziču 
lielajā dzīves jubilejā.

Lai katrs Tavas dzīves gads ir Tev 
saudzīgs, lai grūtības vairo Tavu 

izturību un lai katram skumju 
brīdim seko jo lielāks prieks!

Terēze

Skaiti savu dārzu pēc ziediem,
Nekad ne pēc lapām, kas krīt.
Skaiti savas dienas pēc zelta stundām.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem, 
Bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā
Skaiti savu veikumu pēc draugiem,
Bet ne pēc gadiem
  ELGA!

Veselību un izturību 
turpmākajiem gadiem!

Draudzene

Aiz gada gads, aiz dienas diena,
Un viss tas kopā Tavu mūžu tin.
Ir labi tad, ja virtenē šai sienam
Tos dzīparus, kas gaismas vārdus zin.

Sirsnīgi sveicam mīļo sievu un 
mammu Velēriju Macijevsku 

66 gadu jubilejā!
Vīrs, bērni, 

mazbērni

Visu mūžu labi vārdi, citu līksmei izloloti,
Dzīvotprieka zelta lāsēs auklēti un tālāk doti,
Visu mūžu – darbs un mājas, vidū sirds kā 
ziedu joma,
Mīļie cilvēki un draugi uzplaukuši gaišās 
domās.

(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību Ingunai Pelšei un 
tuviniekiem, vecmāmuļu pēdējā gaitā 

pavadot.
Murmastienes pamatskolas kolektīvs

Ar plaukstošiem bērzu zariem atnāca vējš,
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds...
Un zvaigžņots nu ceļš tavs, kur kāju tu 
sper...

Izsakām dziļu līdzjūtību Ilonas Zalānes 
ģimenei, viņu pēdējā gaitā pavadot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātājs


