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Projekts „Bērnu prieks”

Vairosim prieku cits citam, prieku – 
šai pasaulē būt,
Tas taču ir tik viegli – nojaust, ko sirdis jūt.
Atvērsim baltākos ziedus no savas 
dvēseles.
Tas taču ir tik skaisti – zināt kā smaržo 
prieks...

   /D. Lapāne/
Apzinoties to, ka bērnu atpūtas lau-

kums nav greznība, bet sociālā nepiecie-
šamība, savā biedrībā „Pieaugušo attīstī-
bas projekts” nolēmām, ka vajag izstrādāt 
projektu, lai izveidotu bērnu un jauniešu 
atpūtas laukumu. Projekta iniciatore un 

Turpinājums 3. lpp.

vadītāja ir Inga Grudule. Bērniem ir jādzī-
vo skaistuma, spēļu, pasaku, mūzikas, 
zīmējumu, iztēles un daiļrades pasaulē. 
Tādai pasaulei jābūt ne tikai mājās, bet arī 
ārpus tās. Tā nolēmām Varakļānu pilsētā 
bērnu un jauniešu atpūtas laukumu ierī-
kot Varakļānu kultūras nama pagalmā. Lai 
īstenotu šo ideju, izstrādājām projekta ie-
sniegumu un 2011. gada februārī iesnie-
dzām Madonas novada fondā uz projektu 
konkursu. Konkursā iekļuvām atbalstāmo 
projektu sarakstā un sākām domāt par 
projekta realizāciju.

Projektā laukuma izveidei konkursa 

Bērni dejo pie jaunā bērnu un jauniešu atpūtas laukuma.

Svinīgā atklāšana. 

Varakļānu kultūras nams aicina 
5 gadus jaunus bērnus 

piedalīties

Bernibas svetkos
2012. gada 7. jūlijā

Pieteikšanās līdz 30. jūnijam
Varakļānu kultūras namā,
vai zvanot pa tālruņiem: 
64860964, 29240684,
vai rakstot uz e-pastu: 
varaklanukn@inbox.lv

Pasākumu rīko kultūras nams, par 
dāvanām rūpējas vecāki!

20. jūnijā plkst. 19.00
Varakļānu KN

Atjaunotās mazās zāles 
ielīgošana un 
iedimdināšana

Ar līgo dziesmām sagaidīs 
folkloras kopa, bet amatierteātra 

„Čaukstenes” apspriedīs 
varakļāniešu Jāņu svinēšanas 

paradumus

23. jūnijā plkst. 21.00
Varakļānu estrādē

Kopīga Jāņu ugunskura 
iedegšana

Līdzi ņemsim jāņu zāles, vainagus 
un vītnes ugunskura izrotāšanai

Plkst. 22.00

Līgo vakara ballīte 
kopā ar grupu „Nakts ekspresis”

Ieeja Ls 1,-

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

2012. gada 31. maijā
Nr. 6 
1. Nolikuma par Varakļānu novada 

amatiermākslas kolektīvu darbības fi -
nansēšanas kārtību apstiprināšana.

2. Konkursa „Varakļānu novada sa-
koptākā sēta 2012” nolikuma apstiprinā-
šana.

3. Par galvojuma sniegšanu Vara-
kļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA „Varakļānu ūdenssaimniecības at-
tīstība I kārta” projekta fi nansējuma sa-
ņemšanai.

NOLIKUMS

Konkursa mērķis 
Veicināt sakoptas, labiekārtotas, 

videi draudzīgas dzīves un darba vie-
tas veidošanu Varakļānu novadā.

Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību kultūrvides veidošanā. At-
balstīt īpašnieku labo gribu namu un 
to apkārtnes sakopšanai.

Ar laikraksta „Varakļōnīts” starp-
niecību popularizēt konkursa uzvarē-
tāju pieredzi un sasniegumus. 

Konkursa organizators
Varakļānu novada pašvaldība.

Konkursa vērtēšanas 
darba grupa
Konkursa vērtēšanas darba gru-

pas sastāvs: 
Modra Vilkauša, Aina Kanča, Te-

rese Korsaka, Jānis Siliņš, Aina Jaun-
zeme, kā arī pa vienam pārstāvim no 
NVO „Dzērvenīte”, „Magnolija” un 
„Pieaugušo attīstības projekts”.

Vērtēšanas darba grupas vadītāju 
ievēl pirmajā darba grupas sanāksmē.

Vērtēšanas darba grupas locek-
ļiem darba samaksai kopējais algu 
fonds līdz Ls 200,00 (t. sk. darba devē-
ja sociālais nodoklis).

Dalībnieki
Varakļānu novada individuālo māju 

īpašnieki, daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tāji, lauku sētu īpašnieki, uzņēmumi un 
pašvaldības iestādes.

Vērtējums
Vērtēšana notiek nominācijās:
1. nominācija – sakoptākā indivi-

duālā māja Varakļānu pilsētā;
2. nominācija – sakoptākā indivi-

duālā māja Murmastienes ciemā;
3. nominācija – sakoptākā indivi-

duālā māja Kokaru ciemā;
4. nominācija – sakoptākā indivi-

duālā māja Stirnienes ciemā;
5. nominācija – sakoptākā daudz-

dzīvokļu māja Varakļānu pilsētā;
6. nominācija – sakoptākā daudz-

dzīvokļu māja Varakļānu novada lauku 
teritorijā;

7. nominācija – sakoptākais apkal-
pojošās sfēras uzņēmums Varakļānu 
novadā;

8. nominācija – sakoptākais ražo-
šanas uzņēmums Varakļānu novadā;

9. nominācija – sakoptākā pašval-
dības iestāde Varakļānu novadā;

10. nominācija – sakoptākā lauku 
sēta Murmastienes pagastā;

11. nominācija – sakoptākā lauku 
sēta Varakļānu pagastā;

12. nominācija – sakoptākā iela 
Varakļānos, Stirnienē, Murmastienē.

Galvenie vērtēšanas kritēriji
� Teritorijas sakoptība.
� Apzaļumošana, labiekārtošana.
� Krāšņas un savdabīgas puķu do-

bes.
Vērtēšana notiek katrā nominācijā 

atsevišķi pēc punktu sistēmas.
Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts 

tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominā-
cijā saņēmis visvairāk punktu.

Vērtēšana notiek laika posmā no 
1. jūlija līdz 20. jūlijam.

Apbalvošana
Katrā nominācijā
� ar naudas balvām Ls 30 apmērā 

un goda plāksnēm – pirmo vietu iegu-
vējus;  

� ar naudas balvām Ls 10 – 15 ap-
mērā – otro, trešo vietu ieguvējus.

Vērtēšanas darba grupa ir tiesīga 
apstiprinātā balvu fonda ietvaros no-
teikt balvu sadalījumu nominācijām, kā 
arī piešķirt veicināšanas balvas vai ne-
piešķirt balvu kādai no nominācijām.

Konkursa fi nansēšanas kopējais 
fonds tiek noteikts līdz Ls 1000,00 
(viens tūkstotis) apmērā.

Konkursa uzvarētāji tiek ap-
balvoti Varakļānu novada svētkos 
21.07.2012.

4. Par dzīvokļa Pils ielā 20-14, Va-
rakļānos, publisko īres tiesību izsoles 
rezultātiem.

5. Par zemes ierīcības projekta 
„Avotiņi” apstiprināšanu.

6. Par pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu atklātā 
izsolē.

7. Par nedzīvojamo telpu iznomāša-
nu SIA „VUDRO”.

8. Par nedzīvojamo telpu iznomāša-
nu SIA „Viktorijas aptieka”.

9. Par adreses noteikšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nosau-

kuma maiņu.
11. Par zemes iznomāšanu.
12. Par atļauju iznomāt zemi treša-

jām personām. 
13. Par pašvaldībai piederošā dzī-

vokļa īpašuma Fabrikas ielā 3-4, Vara-
kļānos, īre tiesību izsoli.  

14. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
anulēšana.

15. Par Venerandas Iļjinas izslēgša-
nu no Varakļānu veco ļaužu pansionāta 
„Varavīksne”.

16. Murmastienes pamatskolas 
9.klases skolēnu vecāku iesnieguma iz-
skatīšana.

17. Par naudas balvas piešķiršanu.
18. Par Ilmāra Racina dalību futbola 

nometnē „Nr. 13”.
19. Par pašvaldības palīdzību dzī-

vokļa jautājumu risināšanā.
20. Par sociālā dzīvokļa piešķirša-

nu.
21. Par atteikumu piešķirt vienreizē-

ju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā 
nonākušiem. 

22. Par dzīvokļa Pils ielā 20-13, Va-
rakļānos, publisko īres tiesību izsoles 
rezultātiem.

23. Par „Puntužu ūdens torņa” izno-
māšanu.

Ilga Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2012”
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Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānu novada pašvaldība

PAZIŅO,
ka, pamatojoties uz Varakļānu novada 
domes 31.05.2012. lēmumu Nr. 6.13, 

izsoles kārtībā tiek pārdotas 
īres tiesības 

uz pašvaldības īpašumā esošu 
2-istabu dzīvokli ar daļējām ērtībām

Fabrikas ielā 3-4, Varakļānos
(1. stāvs, 45,9 m2 kopplat.)

Izsoles sākumcena Ls 150,00 (iz-
soles solis Ls 10,00)

Izsole notiks 2012. gada 27. jūni-
jā plkst. 14.00 

Varakļānu novada pašvaldības tel-
pās – 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 25.06.2012. no plkst. 9.00 
līdz 10.00, vai personīgi vienojoties ar 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA atbildīgajiem darbiniekiem. 

Reģistrēties izsolei Varakļānu no-
vada pašvaldībā pie sekretāra var līdz 
26.06.2012. plkst. 17.00. 

Lai reģistrētos, jābūt nomaksātai 
nodevai par dalību izsolē Ls 5,00 un 
izsoles drošības naudai Ls 15,00 ap-
mērā. 

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

Noslēdzies projekts 
„Varakļānu pilsētas 

transporta un 
gājēju drošības 

uzlabošanas 
projekta II kārta”  

  Varakļānu novada pašvaldība ir 
īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas 
transporta un gājēju drošības uzla-
bošanas projekta II kārta” līguma  Nr. 
10-05-L32100-000023. Projekta  mērķis 
– uzlabot satiksmes drošību, izbūvējot 
gājēju–riteņbraucēju celiņu un ielas ap-
gaismojumu Pils ielā Varakļānos ir sa-
sniegts. Īstenojot projektu tika uzlabota 
ne tikai satiksmes drošība, bet arī pilsē-
tas vizuālais tēls. Projekta rezultātā tika 
izbūvēts gājēju – riteņbraucēju celiņš 
2035 m2, un rekonstruēts ielas apgais-
mojums uzstādot 15 jaunas laternas un 
rekonstruējot 11 jau esošās.

Projekta kopējās izmaksas sastā-
da Ls 74 282,67 (bez PVN), tai  skaitā  
ELFLA fi nansējums Ls 42 159,76 un 
pašvaldības fi nansējums Ls 32 122,91.

kārtībā pieaicinājām SIA „Jūrmalas meža-
parki”, būvprojektu izstrādāja Madonas, 
Lubānas un Varakļānu apvienotās būv-
valdes arhitekts Jānis Liepiņš. Laukuma 
apzaļumošanā brīvprātīgi piedalījās pil-
sētas iedzīvotāji, piesaistījām arī Varak-
ļānu novada bezdarbniekus. Projekta 
realizāciju atbalstīja arī Varakļānu kultūras 

turpinājums no 1. lpp.

nams. Tika izstrādāts interesants projekta 
prezentācijas scenārijs. Piedalījās Varak-
ļānu lapsiņa un kaķītis, uzstājās mazo 
bērnu deju grupa vadītājas Marijas Ma-
džules vadībā, dziedāja jaukā, mazā so-
liste Samanta Stiureniece. No Varakļānu 
pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” 
audzinātāju pavadībā bija ieradušies ma-

zie varakļānieši.
Atpūtas un rotaļu laukumu iesvētīja, 

uzrunu un Dieva vārdus teica Varakļānu 
Luterāņu draudzes mācītājas Reinis Kul-
bergs. Uzrunas teica arī Varakļānu nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja Modra Vil-
kauša, Lauku atbalsta dienesta pārstāve 
Judīte Podniece, SIA „Jūrmalas mežapar-
ki” priekšnieks Aleksandrs Čuda. Par ie-
guldīto darbu projektā visiem pateicāmies 
kopā ar projekta vadītāju Ingu Gruduli.

Tad sekoja lentas pārgriešana un 
klātesošie varēja iestādīt līdzpaņemtos 
stādus, un tādā veidā piedalīties laukuma 
apzaļumošanā. Katrs bērniņš jutās sva-
rīgs, jo varēja pielikt savu roku, lai pilsētā 
varētu radīt skaistumu, justies atbildīgs un 
cerams, nekad negribēs demolēt citu pa-
veikto darbu. Paldies arī uzņēmējiem SIA 
„JILLS” un SIA „MILLENIUM  L” par spon-
sorētajiem saldumiem bērniem.

Lūgums atpūtas laukumā pieskatīt 
savus bērnus un mazbērnus, lai var droši  
atpūsties un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. 
Saudzēsim visu izveidoto, lai ilgi kalpo.

Projekts „Bērnu prieks” ir līdzfi nansēts 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER programmas ietvaros, 
veicot Madonas novada fonda attīstības 
stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai. 
10% no paredzētā fi nansējuma līdzfi nan-
sēja Varakļānu novada pašvaldība.

teksts un foto – Staņislava Poče, 
biedrības „Pieaugušo attīstības projekts”

valdes priekšsēdētāja

P.S. Novērošanas kamerā pie kultū-
ras nama ir fi ksēts, ka „centīgākie dārz-
nieki” ir izrakuši stādus no puķu dobes, 
lūdzam iestādīt atpakaļ, pretējā gadījumā 
ziņosim policijai un visai pilsētai.

     

Uz projekta prezentāciju ieradušies Varakļānu novada iedzīvotāji.

 Pamatojoties uz Varakļānu nova-
da domes 2012. gada 31. maija sēdes 
lēmumu Nr. 6.6. „Par pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu atklātā izsolē”, Varakļānu nova-
da pašvaldība 2012. gada 19. jūlijā 
plkst. 14.00 rīko nekustamā īpašu-
ma – zemes starpgabala Krustpils 
iela 35A ar platību 85 m² (kadastra 
Nr. 7017 001 0725, atrodas Varakļā-
nu pilsētā), mutvārdu izsoli, ar pre-
tendentu atlasi.

Izsoles sākumcena Ls 21,00, izso-
les solis  Ls 1.00

Ar izsoles objekta īpašumtiesību 
apliecinošajiem dokumentiem var ie-
pazīties  Varakļānu  novada pašvaldī-
bā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, iepriekš  
piezvanot pa tālruni  64860840.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Varakļānu novada pašvaldības 
mājas lapā www.varaklani.lv un Vara-
kļānu novada domē Rīgas ielā 13, Ne-
kustamo īpašumu nodaļā. 
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Sirsnīgi sveicam 
jūnija jubilārus 

Varakļānu 
novadā!

Kā saules stariņš zaigo,
Kā ūdens lāse, kas mirdz,
Tā tavu sirsniņu maigo,
Vēlos es apsveikt no sirds.
Lai katra diena tev īsta,
Un dari, jo tā Tu audz,
Lai prieku Tu rodi draugos,
Un vienmēr tie pulka daudz..

15
Laura Broka
Kaspars Eiduks
Sintija Kukaine
Reinis Sprindžs

18
Kristiāna Marija Kanča
Lauris Gruduls 
Lauris Kančs
 
20
Jānis Dokāns
Madara Jukšinska
Gundega Juška
Dāvis Mesters
Elīna Strode
Dainis Trūps

25
Arita Apeine
Valters Bērziņš
Līga Bikovska
Dmitrijs Buduls
Ilona Cvetkova
Dainis Galdiņš
Maruta Ikše
Iluta Kazāka
Olita Litčenko
Jānis Madžulis
Jānis Pelšs
Sandris Šķēls
Imelda Vutnāne-Kojāne
Āris Zeps

30
Jānis Celmiņš
Agnese Čevere-Ndžozeka
Andis Gruduls

35
Pēteris Sondors

40
Anita Grudule

45
Laila Brence
Inta Cakule
Velta Kalniņa
Zoja Krištopa
Anita Kupča
Anda Seržāne
Irīda Sparāne
Ivars Šminiņš
Inga Vaška
Aigars Zalāns

50 
Pēteris Erels
Monika Frolova
Uldis Gailums
Valentīna Leitāne-Šķēle
Pēteris Pauniņš /Varakļāni/ 
Pēteris Pauniņš /Varakļānu pag./
Daina Pelša
Ivars Zeimuls

55
Irēna Bernāne
Voldemārs Mālnieks
Silvija Plote
Aina Puisāne
Pēteris Šķēls
Zita Vintiša

60
Anna Inķēna
Maija Trūpa

70
Arnolds Mālnieks
Jevsejs Vasiļkovs

75
Zinaida Kalniņa
Pjotrs Kuzņecovs

80
Veneranda Mālniece
Anna Puncule
Natālija Zakare

85
Janīna Ivanova
Anna Upeniece
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Dzimtsarakstu nodaļa informē
DZIMŠANAS FAKTA 
REĢISTRĀCIJA 
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē jaun-

dzimušos un izsniedz dzimšanas apliecī-
bas.

Par bērna piedzimšanu mēneša lai-
kā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras 
darbības iecirknī bērns piedzimis, vai 
dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu 
vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Pienākums paziņot par bērna pie-
dzimšanu (Civilstāvokļa aktu likuma IV 
nodaļa).  Paziņojot par bērna piedzimša-
nu, iesniedzama ārstniecības iestādes vai 
ārstniecības personas izsniegta medicīnas 
apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu. 
Pienākums paziņot par bērna piedzim-
šanu ir bērna tēvam un mātei. Ja bērna 
vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar 
paziņot par bērna piedzimšanu, pienā-
kums paziņot ir ārstniecības personai vai 
citai personai, kas bijusi klāt dzemdībās. 
Ja bērns piedzimis patversmē vai brīvības 
atņemšanas (ieslodzījuma) vietā, attiecī-
gās iestādes vadītājam ir pienākums par 
to paziņot rakstveidā. 

Ja pašvaldībai kļūst zināms, ka par 
bērna piedzimšanu nav paziņots, tai ir 
pienākums rakstveidā paziņot par bēr-
na piedzimšanu dzimtsarakstu nodaļai. 
Ja bērns piedzimis nedzīvs vai miris dzem-
dībās, ārstniecības iestādes pienākums ir 
paziņot par to dzimtsarakstu nodaļai tri-
ju dienu laikā vai ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā pēc minētā termiņa beigām, ja 
termiņa pēdējā diena nav darbdiena. 

Persona, kas atradusi bērnu, kura 
vecāki nav zināmi, par to nekavējoties 
paziņo vietējam policijas iecirknim, kas 
veic nepieciešamo izziņu un par rezultā-
tiem paziņo pašvaldībai. Ja bērna vecāki 
sastāv savstarpējā laulībā, reģistrējot 
dzimšanas faktu, jāiesniedz ārstniecības 
personas izsniegta medicīnas apliecība 
(oriģināls), kas apliecina dzimšanas faktu 
un jāuzrāda bērna vecāku personu ap-
liecinošs dokuments (pase) un laulības 
apliecība. Ja bērna vecāki laulībā nesa-
stāv, paternitātes atzīšana notiek bērna 
tēvam un mātei personiski iesniedzot ko-
pīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai 
vai pie notāra publiski apliecinātu iesnie-
gumu. Iesniegumu paternitātes atzīšanai 
var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, 
kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau 
reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas. 
Paternitāti bērnam var atzīt tikai tādā 
gadījumā, ja bērna māte nesastāv citā 
laulībā. Ja līdz bērna dzimšanas reģistrā-
cijai bērna paternitāte nav atzīta, ierak-
sta ziņas tikai par bērna māti, ailē par tēvu 
ievelkot svītru. Bērna uzvārdu ieraksta 
atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem 

ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar ve-
cāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu 
ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja līdz 
bērna dzimšanas fakta reģistrācijai pater-
nitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta 
atbilstoši mātes uzvārdam. Bērna vārdu 
ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. 
Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. 
Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uz-
skatāms par pamatvārdu (dokumentos 
vienmēr norādāms kā pirmais). Ja vecāki 
nevar vienoties par bērna vārdu, to ierak-
sta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Pakalpojums ir bezmaksas un tiek 
sniegts nekavējoties pēc nepieciešamās 
informācijas un dokumentu saņemšanas. 

LAULĪBU 
REĢISTRĀCIJA
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē lau-

lības un izsniedz laulības apliecības.
Iesniegumu laulības reģistrācijai var ie-
sniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, ne-
atkarīgi no personu dzīvesvietas. Laulībā 
var doties persona, kas sasniegusi 18 
gadu vecumu. Izņēmuma gadījumā ar 
vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas piekri-
šanu var doties laulībā persona, kas sa-
sniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek 
noslēgta ar pilngadīgu personu. Perso-
nas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz 
dzimtsarakstu nodaļai noteikta parau-
ga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. 
Iesniedzot iesniegumu uzrāda: pasi vai 
personas apliecību, personas, kuras 
agrāk bijušas citā laulībā uzrāda iepriek-
šējās laulības izbeigšanās dokumentu. 
Ja persona, kura vēlas doties laulībā ir 
nepilngadīga, iesniegumam pievieno ve-
cāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida 
atļauju. Ārzemnieks iesniegumam papil-
dus pievieno attiecīgās ārvalsts kompe-
tentas institūcijas izsniegtu legalizētu do-
kumentu ar tulkojumu latviešu valodā, par 
to, ka šai personai nav šķēršļu laulības 
noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starp-
tautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi 
Saeima, nav noteikts citādi. Pēc iesnie-
guma saņemšanas notiek laulības izslu-
dināšana, izvietojot sludinājumu dzimtsa-
rakstu nodaļā uz vienu mēnesi. Laulību 
var noslēgt vienu mēnesi un vienu dienu 
pēc laulību iesnieguma iesniegšanas. 
Laulību var noslēgt, ja dzimtsarakstu no-
daļai izsludināšanas termiņā nav kļuvuši 
zināmi šķēršļi tās noslēgšanai. Izsludi-
nātajiem laulības pieteicējiem ir tiesības 
salaulāties sešu mēnešu laikā no dienas, 
kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgša-
nai nav šķēršļu. Dzimtsarakstu nodaļā 
laulību noslēdz noteiktajā dienā, klātesot 
personām, kuras stājas laulībā, un diviem 
pilngadīgiem lieciniekiem. Noslēdzot lau-

lību, jaunlaulātie var mainīt uzvārdus: abi 
laulātie pieņem vienu uzvārdu vai savam 
uzvārdam pievieno otra laulātā uzvārdu. 
Valsts nodeva par laulību reģistrāciju – 
Ls 5,-.

Persona, kura vēlas doties laulībā 
ārvalstī, ģimenes stāvokli apliecinošu 
dokumentu var saņemt Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē vai arī Latvijas 
Republikas diplomātiskajā vai konsulāra-
jā iestādē ārvalstī, ja starptautiskajos līgu-
mos nav noteikts citādi.

Laulību var noslēgt arī pie garīdz-
nieka. Informācija par garīdzniekiem, ku-
riem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna 
pienākumus, ir pieejama, pie konkrētās 
konfesijas garīdzniekā vai Tieslietu minis-
trijas mājas lapā www.tm.gov.lv

MIRŠANAS FAKTA 
REĢISTRĀCIJA
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē mirša-

nas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
Par miršanas faktu paziņo ne vē-

lāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, 
kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Pienākums paziņot dzimtsarakstu nodaļai 
par miršanas faktu ir: 

•    laulātajam; 
•    citiem ģimenes locekļiem; 
•    dzīvokļa vai nama īpašniekam; 
• jebkurai citai personai, kura bijusi 

klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nā-
ves iestāšanos. 

Ja persona mirusi ārstniecības iestā-
dē, pansionātā, sociālajā mājā, bērnuna-
mā, darbavietā vai brīvības atņemšanas 
(ieslodzījuma) vietā un par miršanas faktu 
nav paziņojusi kāda no iepriekš minētajām 
personām, pienākums rakstveidā paziņot 
par miršanas faktu ir attiecīgās iestādes 
vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. 
Lai reģistrētu miršanas faktu, jāiesniedz 
ārstniecības iestādes izsniegta apliecība 
par nāves iestāšanos, tiesas spriedums 
par miršanas fakta konstatēšanu vai 
personas izsludināšanu par mirušu, vai 
rehabilitācijas iestāžu paziņojums par 
represētās personas nāvi, kā arī mirušās 
personas pase. Nezināmas personas 
miršanas faktu apliecina ārstniecības ies-
tādes apliecība par nāves iestāšanos. Ja 
mirušo vēlāk identifi cē, ziņas ieraksta, pa-
matojoties uz ārstniecības iestādes izdotu 
apliecību par nāves iestāšanos vai izziņas 
iestādes atzinumu, vai tiesas spriedumu. 
Miršanas apliecībā nāves cēloni nenorā-
da, tas tiek ierakstīts tikai miršanas reģis-
trā. Pakalpojums ir bezmaksas un tiek 
sniegts nekavējoties pēc nepieciešamās 
informācijas un dokumentu saņemšanas.

Rita Upeniece, 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Dāvana māmiņai
Kādu dāvanu labāk uzdāvināt mā-

miņai? Vai skaistu šalli, kas piestāv vi-
ņas actiņām? Varbūt noderīgu un skais-
tu bļodiņu vai ērtu spilventiņu? Uz šiem 
jautājumiem 13. maijā Varakļānu kultū-
ras namā atbildes meklēja trīs kaķēni 
(Baiba Greisle, Māra Tumane, Kristīne 
Strode), kuri gribēja iepriecināt savu 
māmiņu svētkos.

Kamēr kaķēni nodevās labākās dā-
vanas meklējumiem, savas mammītes 
koncertā „Dāvana māmiņai” ar sirsnī-
gām dejiņām priecēja Varakļānu KN 
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolek-
tīvs (vadītāja Marija Madžule).

Sarkaņu pagasta bērnu mūsdie-
nu deju grupa „Geizeri” (vadītāja Līga 
Kuba) piedimdināja kultūras namu ar 
azartiskiem deju soļiem un priecēja ar 
krāšņajiem tērpiem. 

Varakļānu vidusskolas 1. klases 
deju kolektīvs un 4. klases deju kolek-
tīvs (vadītāja Ilona Cvetkova) savām 
māmiņām ar lepnumu rādīja jau pirmos 
nopietnos latviešu tautas deju solīšus. 

Varakļānu vidusskolas 8. klases 
mūsdienu deju grupa (vadītāja Ilona 
Cvetkova) izstāstīja kaķīšiem, ka ne 
vienmēr vajag meklēt dārgas dāvanas. 
Viņi savām māmiņām dāvināja atraktīvu 
deju, kura uzjautrināja kultūras namā 
sanākušo publiku.

Pasākuma noslēgumā arī kaķīši 
izdomāja, ka veltīs savai māmiņai to 
priekšnesumu, kas viņiem padodas vis-
labāk. Kaķēni kopā ar bērniem dāvāja 
māmiņām dziesmiņu.

Kristīne Strode,
Varakļānu KN pasākumu organizatore

Foto – Kristīne Samušenkova

Kaķēni.

Kaķēni ar bēniem dāvā māmiņām dziesmu.

Maldugunis „Geizeru” izpildījumā. 8. kl. mūsdienu deju grupa.

Pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs.

1. kl. deju kolektīvs.
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Muzeju nakts Varakļānu Novada muzejā

Turpinājums 8. lpp.

19. maijā norisinājās akcija „Muze-
ju nakts”, kas vieno tūkstošiem muzeju 
visā Eiropā. Latvijā „Muzeju nakts” no-
tiek astoto gadu pēc kārtas. Katru gadu 
visiem muzejiem ir jāapspēlē viena kopī-
ga tēma, šogad tā bija „Zilā krāsa – jūra”. 
Līdz ar patstāvīgajām ekspozīcijām ap-
meklētājiem tiek piedāvāti īpaši pasāku-
mi, koncerti, izstādes, aktivitātes utt. 

Varakļānu Novada muzejs „Muzeju 
nakts” akcijā piedalījās trešo gadu. Šo-
gad mūs apmeklēja 375 apmeklētāji. 
Ievērojot muzeju nakts tēmu – „Zilā krā-
sa – jūra”, tika veidota īpaša izstāde „Lu-
bāna jūra Varkas zemē”, jo tālajā 9. gs. 
pie Lubānas ezera bija pirmā apdzīvotā 
teritorija Latvijā, šeit atrastas vissenākās 
apmetnes.

Dienā muzejs gaidīja mazos ap-
meklētājus, kur bērniem bija iespēja 
darboties radošajā darbnīcā – tika locīts 
papīrs, apgleznoti akmeņi un gliemežvā-
ki, zīmētas jūras ainavas. Žūrija izvēlējās 
trīs labākos darbus – 1. vietu ieguva – 
Kristīne un Marts Valaiņi no Rudzātiem, 
2. vieta – Jānim Seržanam no Varakļā-
niem un 3. vieta radošās darbnīcas jau-
nākajai dalībniecei Megijai Mamajevai, 
3 gadi. Pēc 2 stundu strādāšanas bērni 
varēja panašķoties ar saldumiem, kliņ-
ģerīšiem un sulu.

Svinīgā Varakļānu muzeju nakts at-
klāšana bija pulkstens 20.00, kad muze-
ja vadītāja Terese Korsaka apmeklētājus 
iepazīstinātināja ar vēsturi – Varkas zemi, 
Lubāna jūru un unikālu mūsu novadnie-
ka Andreja Svilāna konus gliemežvāku 
kolekciju. Vakara gaitā pats kolekcijas 
autors Andrejs Svilāns pastāstīja par 
šīs kolekcijas aizsākumiem un konus 
gliemežvākiem. A. Svilānam kolekcija 
ir ļoti iespaidīga, līdz Varakļānu Novada 
muzejam ir atceļojuši 150 konus ģints 
pārstāvji, mazākais no tiem 0,5 cm un 
lielākais līdz 15 cm. Izstādes būs apska-
tāmas visu vasaru.

Pēc izstāžu atklāšanas apmeklētāji 
tika aicināti apskatīt pārējās pils telpas, 
muzeja ekspozīcijas. Tika atklāti vēl ne-
zināmi fakti par mūsu novada vēsturi, 
Lubānas ezeru, kuģu ostu, grāfu Borhu 
u.c. 

Pils lielajā zālē bija sajūtama jūras 
pieskaņa, skatuvi rotāja laiva (paldies 
M. Bricei), unikāli zvejas tīkli un murdi 
(paldies D. Tučam), bērnu apgleznotie 
akmeņi, gliemežvāki un jūras ainavas 
(paldies visiem bērniem un vecākiem).

Muzeja vadītāja T. Korsaka bija ieju-
tusies zinātnieces tēlā, kas vēlējās atrast 

Bērni darbojas radošajās darbnīcās.

Tiek demonstrētas krāšņās lūpiņas un kulpās ūsas.

Terese Korsaka kopā ar muzeja apmeklētājiem meklē Varkas jūru. 
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Pagājušajā gadā Latvijas Māks-
linieku Savienības Starptautiskajā 
mākslas un izglītības centrā – Zvār-
tavas pilī norisinājās Starptautiskais 
porcelāna apgleznošanas simpo-
zijs „KOPĀ”, ko fi nansēja ES Mūžiz-
glītības programma GRUNDTVIG.

„Grundtvig” programma – tā 
bija iespēja katram pieaugušam 
cilvēkam, neatkarīgi no vecuma un 
sociālā stāvokļa apgūt jaunas zinā-
šanas, atklāt kaut ko sev jaunu un 
iekustināt savas iekšējās rezerves! 
Pasākums bija atvērts visiem rado-
šiem cilvēkiem, kuri vēlējās pilnvei-
dot savu personību mākslas jomā, 
kuri juta sevī mākslinieka dvēseli 
un vēlējās papildināt savas pras-
mes, apgūstot porcelāna apglez-
nošanas tehnoloģiju un gūt jaunu 
pieredzi. 

Radošais darbs „KOPĀ” sim-
pozija ietvaros aktivizēja Latvijas 
integrācijas procesus pasaules ap-
ritē. Starptautiskais simpozijs ap-
vienoja dažādu valstu un dažādu 
profesiju pārstāvjus „KOPĀ” vienā 
projektā. Dalībnieki bija no Fran-
cijas, Turcijas, Slovākijas, Čehijas, 
Rumānijas, Itālijas, Polijas, Portu-
gāles, Lietuvas, Igaunijas, Somijas 
un Latvijas. 

Simpoziju organizēja Latvijas 
Mākslinieku Savienība (LMS) sa-
darbībā ar Latvijas Mākslas Akadē-
miju (LMA).

Simpozija ietvaros radītie dar-
bi – apgleznotais porcelāns – līdz 
oktobrim būs apskatāmi Varakļānu 
Novada muzejā. 

Laipni lūdzam!

Varakļānu Novada muzeja darba laiks vasarā
Jau vairākus gadus pēc kārtas Varakļānu Novada muzejs – Varakļānu pils 

(Pils ielā – 29, Varakļānos) vasaras sezonā strādā arī svētdienās.

Vasarā no 01. jūnija līdz 23. septembrim 
Varakļānu Novada muzeja 

izstāžu un ekspozīciju zāles atvērtas:

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien – 10.00 – 17.00
         Svētdien – 11.00 – 16.00
         Pirmdien – slēgts

Sniedzam informāciju un pieņemam pieteikumus muzeja pakalpojumiem 
pa tālruņiem: 64866162, 29359242

e-pastā: varaklanupils@inbox.lv; VaraklanuNMinfo@inbox.lv 

Informācijas iegūšanai varat izmantot mājas lapu: www.varaklani.lv/tic 
www.varaklani.lv/kultura/varaklanu-novada-muzejs/aktualitates  

Varakļānu Novada 
muzejā skatāmas 

jaunas izstādes:
„Dzelvērtes mūžs” –  veltīta Va-

rakļānu kora darbības 35. gadadie-
nai. Skatāma līdz 2012. gada 30. 
jūnijam.

„Lubāna jūra Varkas zemē” un 
Andreja Svilāna personīgās kolek-
cijas „Konus gliemežvāki” skatāma 
līdz 2012. gada septembrim.

Starptautiskais  Porcelāna ap-
gleznošanas simpozijs ES Grund-
tvig programmas ietvaros izstāde 
„KOPĀ” . Skatāma līdz oktobrim.

Varkas jūru un kopā ar apmeklētājiem 
devās tās meklējumos. Pavisam nejauši 
viņi nokļuva pils dārzā, kur atradās sena 
zvejnieku apmetne ar senas cilts iedzī-
votājiem (cilts tēvs – V. Eiduks, cilts māte 
– I. Marinska un meita I. Vilkauša). Uz 
ugunskura tika gatavota zivju zupa, kal-

tējās zivis, tika darināti zvejas rīki. Cilts 
iemītnieki klātesošajiem piedāvāja atrak-
cijas, kur varēja pārbaudīt savas pras-
mes – ātrlēkšanā, lokšaušanā, šķēpme-
šanā. Veiksmīgākie atrakciju dalībnieki 
tika arī apbalvoti ar simbolisku dāvaniņu, 
kuru pats sev uzgrieza, iegriežot kuģa 
stūres ratu. A.Odumiņš bija veiksmīgā-
kais šķēpmetējs. Z. Dreižkins labākais 
lokšāvējs. M. Vīčs precīzākais putna 
šāvējs un E. Pelša ātrākā lēcēja. Notika 
arī Neptūna ritālās dejas apgūšana. Pēc 
fi ziskajiem pārbaudījumiem, dejām un 
lustēšanās tika baudīta zivju zupa. Mu-
zeju nakts viesus pils dārzā izklaidēja 
muzikanti pirāti no grupas „Kiwi”.

Inga Vilkauša,
Varakļānu Novada muzeja izglītojošā 

darba un darbā ar apmeklētājiem 
vadītāja

Zvejnieku cilts tēvs rosās  ap 
ģimenes pavardu.

Andrejs Svilāns stāsta par konus 
gliemežvāku kolekciju.

Turpinājums no 7. lpp.
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Maijs ir īpašs mēnesis – ziedošs, 
skanošs un saules gaismas pieliets. Bet 
mēs šajā laikā kļūstam kā bērni, jo Dievs 
mūs visus mīl, kāds nu kurš mēs esam. 
Vienotība ar Dievu ir mūsu pulcēšanās 
katru vakaru krucifi ksa namiņā Mur-
mastienē. Dievmātes sirds īpaši maijā ir 
atvērta visiem – gan jauniem, gan dažā-
da gājuma cilvēkiem. Mēs slavinām šo 
vienotību un dziedam par godu visiem 
svētumiem. 

Vasarsvētku mirdzumā tā saņemam 
spēka apliecinājumu un dvēselisku at-
jaunošanos. Šogad paliels pulciņš (ap-
mēram 25) cilvēku, no kuriem aktīvā-
kie bija Veronika Grandāne, Janīna un 
Jānis Piziči, Alīda Mičule, Anna Briška, 
Leontīne Paura, Emīlija Logina, Valērija 
Solzemniece, Veronika Patmalniece, Zi-
naīda Kalniņa, Emīlija Skurule, Valentīna 
Poča, Marija Slūka, Ilze Zepa, Agnese 
Mālniece ar savām mazmeitiņām, Ilga 
Grudule, Aleksandrs Latkovskis, kuri 
katru vakaru skandēja slavinājumus 
bezvainīgās Jaunavas Marijas sirdij. Lai 
krucifi ksa apmeklētājiem būtu prieks, ka 
Murmastienē Dieva vārds ir svēts, bija jā-
padara daudz iecerētie darbi – sākot ar 
kapellas iekšpuses un apkārtnes sakār-
tošanu. Paldies par sadarbību pagasta 
pārvaldniekam Jānim Mozgam, kā arī 
strādniekiem Ivanam Popadjukam, Jā-
nim Grudulim, Sarmītei Zīrakai un pārē-
jiem, kuri ļoti cītīgi un paklausīgi veica vi-
sus ieteiktos darbus. Kopīgi atjaunojām 
puķu dobes, uzstādījām jaunu soliņu, 
veicām smilšu, šķembu, melnzemes 
pievešanu puķu dobēm un celiņiem. 
Vēl jau paliek daudz veicamo darbu, ko 
nepaspējām, bet ar pagasta palīdzību 
centīsimies padarīt tuvākā gada laikā. 
Liels pārsteigums un gandarījums bija 
Vasarsvētkos uzņemt viesus no Lubā-
nas – cienījamo dzejnieku Ēvaldu Leonu 
un viņa brāli Valdi. Vīru balsis papildināja 
dziedājumus vēl skanīgākus. Kopā visi 
lūdzāmies ar apņemšanos arī nākam-
gad stiprināties Dieva vārdu gaismā. 

Paldies Varakļānu novada priekšsē-

Vienoti Dievā!

dētājai Modrai Vilkaušai un avīzes „Va-
rakļōnīts” redaktorei Ainai Jaunzemei 
par izrādīto cieņu un ieinteresētību par 
mūsu darbošanos. Vēlētos, lai jaunatne 
sevi apliecinātu, atrastu ceļu pie Dieva 

un piebiedrotos dziedāšanas tradīcijai 
klusos maija vakaros, tas ir viņu turpinā-
jums nākošajai paaudzei. Vēlot veselību, 
izturību un tikšanos nākošajā gadā,

Līvija Murmastienē

31. jūlijā 
19.00 – Krustaceļš – aizlūgums 
par mirušajiem Stirnienes baznīcā

2. augustā 
19.00 – Jauno talantu koncerts 
un darbu izstāde Stirnienes TN

Stirnienes dievnamā
20. jūlijā plkst. 21.00

 Stirnienes 
           Ērģeļnakts un 
                        liliju izstāde

3. augustā Stirnienes 
baznīcā

18.30 – Baroka mūzikas 
koncerts (Rēzeknes 
mūzikas vsk. koris)

19.00 – NOSLĒGUMA 
DIEVKALPOJUMS – 
KONCERTS
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Zupas virtuve Varakļānos
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī 

apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, 
jo priecīgu devēju Dievs mīl. 

Dievs var jums bagātīgi dot visādu 
žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztik-
šana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem 
darbiem”

Pāvila 2. Vēstule korintiešiem 9 nod. 
7–8. pants

Varakļānu veselības aprūpes centrā, 
7. jūnijā notika  biedrības „Pieaugušo 
attīstības projekts” un Varakļānu Svētā 
krusta evaņģēliski luteriskās draudzes 
realizētā projekta „Zupas virtuve Vara-
kļānos” atklāšanas pasākums.

Paldies visiem, kas atsaucās ielūgu-
mam un kam projekts šķitis interesants 
un nepieciešams, lai gan saprotu un 
zinu sabiedrības daļu, kas ir neapmie-
rināti ar pamatideju, bet iespējams, ka 
tādu mums ne visai patīkamo, varbūt 
ne tik izmanīgo līdzcilvēku Dievs noliek 
ceļā, lai vērotu, kā mēs rīkosimies, tur-
klāt cilvēki kautrējas par savu trūkumu 
un nabadzību, un šī būs vieta, kur būt 
sabiedrībā un gūt stiprinājumu, un var-
būt pat ierosmi savas dzīves sakārtoša-
nai un pārmaiņām.

Paldies Varakļānu novada domei, 
kas jau pirms diviem gadiem uzklausī-
ja un atzina par nepieciešamu luterāņu 
draudzes ieceri ierīkot Zupas virtuvi, kā 
arī sociālā dienesta atbalstam.

Paldies manai mīļajai luterāņu drau-
dzei par sapratni un atbalstu, kā arī 
diakonijas darbam ziedotie līdzekļi tika 
ieguldīti projekta 10% līdzfi nansējumā, 
kas bija pluss projektu konkursā.

 Paldies Veltai Kalvānei – draudzes 
pamatakmenim un sarakstes uzturētājai 
ar māsu draudzēm, kā arī Ievai Mozgai 
– mūsu uzticamajam tulkam.

Paldies par draudzību biedrībai 

„Pieaugušo attīstības projekts”, kas sevi 
pierādījusi ar dižiem darbiem, vadītājai 
Staņislavai Počei, kas bez minstināša-
nās pieņēma projekta ieceri, kā arī zino-
šajai grāmatvedei Jeļenai Šutkai un dar-
bīgajai Ingai Grudulei, no kuras daudz 
varam mācīties.

Paldies māsu draudzēm Jonstorpā 
(Zviedrija) un Lībekā (Vācija) par garīgu 
un materiālu stiprinājumu.

Projekta īstenošanā ir veikta 
puspagraba telpas renovācija 73,8 m2 
ēdamzālei, tualetes  telpai, kāpņu telpai 
un ieejas kāpnēm, kā arī izgatavotas un 
uzstādītas mēbeles ēdamzālē. Telpu 
renovāciju veica IK „MK IELEJAS” un 
gandarījums, ka mūsu vietējie amatnieki 
Santa Jokuma un Juris Ustinovs  ar zi-
nāšanām un lietpratēja  skatu prasmīgi 
veica remontdarbus. Ēdamzāles leti un 
divpadsmit ēdamgaldu komplektus iz-
gatavoja Preiļu SIA „STEPV” Vjačeslava  
Stepanova uzņēmums. Elektroinstalāci-
ju pārbūvi veica Ainārs Ančevs un par 
telpu vizuālo izskatu gādāja Lolita Briš-

ka un Alberts Uzuliņš. 
Šīs jaunās, plašās un gaumīgi iekār-

totās telpas ir pienesums Varakļāniem 
arī kā sanāksmju, semināru vai privātu 
pasākumu vieta, kurā iespējams iekļaut 
arī ēdināšanu.

 Atklāšanas pasākumā svētību tel-
pai, klātesošajiem un nākotnes darbībai 
deva Varakļānu luterāņu draudzes mā-
cītājs Reinis Kulbergs.

Noslēgusies šī projekta skaistākā 
daļa, sāksies juridisko un saimniecisko 
jautājumu risināšana. Lai izdodas un ir 
svētīta turpmākā sadarbība ar VAC no-
svērto direktori Dinu Inķenu un jauka-
jām virtuves darbiniecēm,  kā arī  soci-
ālā dienesta darbiniecēm.

Projekts ir līdzfi nansēts no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
LEADER programmas ietvaros, veicinot 
Madonas novada fonda attīstības stra-
tēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

                                                                               
Lauma Ikše,

projekta vadītāja

Jubilejas gads – Desmitās Dziedošās dienas
Atkal, atkal laiks ir aizsteidzies un 

tuvojas mūsu Jubileja – Stirnienes Dzie-
došajām dienām jau 10 gadi! 

Pulcēsimies, bērni, jaunieši un tie, 
kuri mūžam jauni, kuriem ir prieks un 
vēlēšanās dziedāt un muzicēt Dieva 
godam un cilvēku priekam. Šogad ap-
gūsim Riharda Dubras mesu, vienkār-
šas dziesmas un daudzbalsīgus kora 
dziedājumus. Mūsu rindās ir aicināti 
visdažādākā vecuma muzicētāji, tā-
dēļ darbs noritēs grupās. Organizēsim 
nelielu instrumentālo ansambli, tāpēc 
droši ņemiet līdzi savus mūzikas instru-

mentus. Būs iespēja darboties arī dažā-
dās rokdarbu darbnīcās – meistarot no 
papīra, pērlītēm, fl oristikas materiāliem. 
Aktuālus un sasāpējušus dzīves jautā-
jumus pārdomāt un meklēt risinājumu 
palīdzēs katehētes un kristīgā psiholo-
ģe. Brīvajos brīžos uzspēlēsim bumbu, 
priecāsimies par parka strūklaku, ku-
kainīti zālē un zilu debess jumu. Arī šo-
reiz iegūsim jaunus draugus un jaunas 
zināšanas. Dziedošās dienas izskanēs 
ar vakara koncertu baznīcā, uz kuru ai-
cinām mūsu mīļos un visus apkaimes 
ļaudis. Un tad jau arī vēl noslēguma 

ugunskurs un desiņas, un varbūt kāds 
noslēpums... 

Aicinām pievienoties dziedošos 
un muzicējošos bērnus un jauniešus 
Desmitajās Dziedošajās dienās no 
29. jūlija līdz 3. augustam Stirnienē! 
Pieteikšanās līdz 22. jūlijam pa tālru-
ni 29678002 vai organistin@inbox.lv.

Ieva Zepa un Jānis Gruduls, 
Ilze Grēvele un Agnese Urka,

Agnija Strūberga un Jānis Pelše,
Stirnienes draudzes prāvests 

Rolands Abrickis
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Lai skan Varakļānos!„Latvju bērni danci veda”
2. jūnijā Gulbenē notika Tautas 

deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. 
Festivālā piedalījās 3000 dejotāju – 176 
kolektīvi no 22 Latvijas novadiem. Mūsu 
novadu pārstāvēja 5.–9. klašu dejotāji 
no Murmastienes pamatskolas (vadītāja 
Vija Pelse) un 1. klases, 2.–3. klases, 4. 
klases un 8.–9. klašu dejotāji (vadītājas 
Ilona Cvetkova un Sandra Grudule) no 
Varakļānu vidusskolas. Varakļānu nova-
da dejotāji piedalījās oriģinālprogrammā 
„Amatnieku rotaļas” kopā ar Madonas 
un Lubānas novadu dejotājiem.

Paldies Varakļānu novada pašvaldī-
bai par transporta pakalpojumu fi nansē-
šanu.

teksts un foto – Aina Kazāka

1. klašu deju kolektīvs.

Kolektīvu vadītājas Vija Pelse, 
Ilona Cvetkova, Sandra Grudule.

Varakļānu vidusskolas kolektīvi 
svētku gājienā.

8.–9. klašu deju kolektīvs.

Varakļānu novada pārstāvji svētku gājienā.

2.–3. klašu deju kolektīvs.
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Dokumentu pieņemšana: 
no13.06.2012. darba dienās skolas kancelejā no plkst. 8.00 līdz 16.00 

Informācija pa tālruni 64807086

Pasākums „Bērni  bērniem”
31. maijā Varakļānu vidusskolas 

sporta laukumā notika Starptautiskajai 
bērnu aizsardzības dienai veltītais sko-
lēnu organizētais pasākums „Bērni bēr-
niem”.

Šogad pasākumu vadīja Pepija Gar-
zeķe ar savu zinātkāro draudzeni Luīzu. 
Meitenes nolēma, ka vislabāk būtu, ja 
sešus mēnešus bērni mācītos un sešus 
mēnešus dotos brīvdienās!:) Bet VASA-
RA  ir tikai trīs mēnešus...

Svētku „Bērni bērniem” ritmu, drais-
kulīgo un jautro  noskaņu palīdzēja radīt 
dejotāju raitie soļi.

Pasākuma organizētāji bija saga-
tavojuši  18 atrakcijas. Katram dalībnie-
kam bija iespēja pārbaudīt roku veiklību 
atrakcijās „Piramīdas”, „Zobens” un 
„Bumbiņa”, spēku – atrakcijās „Karāša-
nās džinsos”, „Virves vilkšanā” un „Mili-
tarizētajā stafetē”, precizitāti – atrakcijās 
„Šautriņas”, „Makšķerē Lielo zivi” un 
„Riņķi” .

Svētkos varēja nofotografēties 
„Foto salonā”, Smaržot, Garšot, Meklēt, 
Ālēties... un vienkārši labi pavadīt laiku 
kopā ar novada bērniem un jauniešiem.

Uzvarētāji bija visi, jo katrs dalīb-
nieks balvā saņēma konfektes  un pozi-
tīvas emocijas.

Paldies mūsu ikgadējiem sponso-

riem – veikaliem „LATS” un „TOP” par 
konfekšu tūtām .

Mēs sakām skolai: „Sveiki!” ,lai pēc 
brīvdienām atkal visi būtu kopā!

teksts un foto – Aina Kazāka

Priekšnoteikums skolēna uzņemša-
nai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir 
apliecība par pamatizglītību un sekmju 
izraksts.

2012./2013. m. g. Varakļānu vi-
dusskolā izglītojamos uzņems:

vispārējās vidējās izglītības vis-� 
pārizglītojošā virziena izglītības 
programmā (kods 31011011) 
(mācību priekšmeti: latviešu val., li-
teratūra, 1. svešvaloda – angļu val., 
2. svešvaloda – vācu vai krievu val., 
matemātika, informātika, sports, 
fi zika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un 
pasaules vēsture, mūzika vai vizuā-
lā māksla, ekonomika, ģeogrāfi ja, 
kulturoloģija, politika un tiesības, 
psiholoģija, tehniskā grafi ka, māj-
saimniecība);
vispārējās vidējās izglītības ma-� 
temātikas, dabaszinību un tehni-
kas virziena izglītības programmā 

(kods 31013011) (mācību priekšme-
ti: latviešu val., literatūra, 1. svešvalo-
da – angļu val., 2. svešvaloda – vācu 
vai krievu val., matemātika, informā-
tika, sports, fi zika, ķīmija, bioloģija, 
Latvijas un pasaules vēsture, mūzika 
vai vizuālā māksla, ekonomika, ģeo-
grāfi ja, kulturoloģija, programmēša-
nas pamati, tehniskā grafi ka).
 
Papildus piedāvājam apgūt 3. sveš-

valodu (vācu val., krievu val.).

Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaun-
sargu apmācības kursa 3. un 4. līmeni.

Pēc skolēnu izvēles piedāvājam Rī-
gas komercskolas komerczinību prog-
rammu  (par maksu).

Skolas telpās darbojas autoapmācī-
bas skola SIA „Auto Flora”, kas piedāvā 
par maksu iegūt autovadītāja apliecību.

Ir pieejama dienesta viesnīca.

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē

2012./2013. mācību gadā

Piesakoties mācībām vidussko-
las 10. klasē, jāiesniedz šādi doku-
menti:

direktoram adresēts vecāku vai • 
pilngadīgā izglītojamā iesniegums 
(veidlapa skolas kancelejā);
apliecība par pamatizglītību un • 
sekmju izraksts (iesniedzot kopiju, 
uzrādāms oriģināls);
skolēna medicīniskā karte (veidla-• 
pa Nr. 026/u), vai, ja izglītojamais ir 
pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ 
ambulatorā pacienta medicīniskās 
kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
pases kopija (iesniedzot kopiju, uz-• 
rādāms oriģināls).
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02.05. Varakļānu pag. Stirnienē pils. 
J. guvis traumas, stumjot velosipēdu un 
nokrītot.

02.05. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. 
S. vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu 
iespaidā, pārbaudē konstatētas 1,76 pro-
miles alkohola.

02.05. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. 
S. vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu 
iespaidā, pārbaudē konstatētas 3,28 pro-
miles alkohola.

04.05. Varakļānu pag. pa ceļu Mado-
na – Rēzekne  pils. K. vadīja velosipēdu 
alkoholisko dzērienu iespaidā, pārbaudē 
konstatētas 1,24 promiles alkohola.

04.05. Murmastienes pag. pa ceļu Ma-
dona – Varakļāni pils. Ž. vadīja velosipēdu 
alkoholisko dzērienu iespaidā, pārbaudē 
konstatētas 2,79 promiles alkohola.

04.05. Murmastienes pag. pa ceļu Ma-
dona – Varakļāni pils. K. vadīja velosipēdu 
alkoholisko dzērienu iespaidā, pārbaudē 
konstatētas 1,49 promiles alkohola.

10.05. Varakļānos pa Pils ielu pils. 
P. vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu 
iespaidā, pārbaudē konstatētas 1,95 pro-
miles alkohola.

10.05. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. 
D. vadīja motociklu Jawa-350 alkoholisko 
dzērienu iespaidā un nepakļāvās prasībai 
apturēt transportlīdzekli, pārbaudē kon-
statētas 3,16 promiles alkohola.

11.05. Varakļānos pa Kosmonautu 
ielu pils. D. vadīja velosipēdu alkoholisko 
dzērienu iespaidā, pārbaudē konstatētas 
2,84 promiles alkohola.

11.05. Varakļānos pa Rīgas ielu pils. 
J. vadīja velosipēdu alkoholisko dzērienu 
iespaidā, pārbaudē konstatētas 2,76 pro-
miles alkohola.

12.05. Murmastienes pag. „Strautos” 
strīda laikā sabojāta pils. G. piederošā 
a/m.

12.05. Varakļānos, Daugavpils ielā 
14-2, atrasts pil. P. līķis bez vardarbības 
pazīmēm.

22.05. Saņemts iesniegums par 
naudas zādzības mēģinājuma faktu, 
16.05.2012., Varakļānos, Jaunatnes ielā 2.

22.05. Saņemts iesniegums par fl eša 
zādzības faktu, 26.04.2012., Varakļānos, 
Jaunatnes ielā 2.

22.05. Varakļānos, Rīgas ielā 19, kāp-
ņu telpā piekauts pils. S.

28.05. Murmastienes pag. pa Mado-
nas ielu pils. B. vadīja mopēdu Honda Dio 
alkoholisko dzērienu iespaidā, pārbaudē 
konstatētas 2.72 promiles alkohola.

29.05. Saņemts iesniegums par 
naudas un pārtikas zādzības faktu, 
25.05.2012., Varakļānos, Pils ielā 25a.

M. Lindāns

Policijas 
informācija

 Ozols ir liels un varens koks! Mums 
tas liekas vēl lielāks un varenāks, jo  paši 
esam vēl mazi. Mēs vēlējāmies pārbau-
dīt, vai tiešām šie varenie koki var izaugt 
no mazas ozola zīles.

Pašu vāktās zīlītes septembrī ie-
stādījām podiņos. Katru dienu mēs tās 
laistījām un vērojām. Beidzot podiņos ie-
raudzījām mazus asniņus! Urrā! Kad tie 
paaugās lielāki, mēs strīdējāmies, kurš 

No zīles līdz ozolam

„Savāds jautājums?” pabrīnīsies vie-
na liela daļa pilsētas iedzīvotāju. Bet ko 
gan teikt par tiem, kuri aiz sevis ielās un 
ceļos ik dienas atstāj konfekšu papīriņus, 
turziņas ar uzrakstiem „kārums”, „čip-
si”, „saldējums”, dažādas salddzērienu 
bundžiņas un pudelītes. Trotuāru malas 
„dekorē” arī izlietotās cigarešu paciņas, 
izsmēķi, sērkociņu kastītes, dažādas alus 
pudeles un bundžiņas, netrūkst arī grādī-
go dzērienu pudeļu. Uzskaitījums, jāteic, 
tā nekas! Diemžēl tā ir balta patiesība. Nav 
Varakļānos ielas, kas nebūtu „dekorēta” 
ar jau minētajiem atkritumiem. Visvairāk, 
šķiet, Pils iela, pa kuru pilsētnieki un viesi 
dodas uz teiksmaino parku, apmeklē No-
vada muzeju. Iespaids ir nepatīkams. Ko 
gan par mums padomā cilvēki, kuri pirmo 
reizi apmeklē pilsētiņu? Muzeja darbinie-
ces ļoti bieži pārstaigā centrālo aleju un 
uzlasa atkritumus, bet vai tas viņu darbs? 
Ja katrs aiz sevis savāks atkritumus, tad 
nekārtības nebūtu. Kas tad ir tie, kas pie-
mēslo apkārtni? Tie ir dzērāji, smēķētāji, 
diemžēl, arī bērni, jaunieši.

Piemēra pēc minēšu dažus faktus. 
Ejot no skolas līdz tiltiņam pāri Kažavai, 
salasīju gar ceļa malu izmestos atkritu-
mus, jo esmu no tās paaudzes, kas nevar 
nekārtībai vienaldzīgi paiet garām. Atpa-
kaļceļā satieku māmiņu ar sešus gadus 
vecu meitenīti, gabaliņu tālāk redzu no-
mestu kārumiņa papīrīti un sulas pudelīti, 
pirms tam visu biju savākusi, tātad māmi-
ņai bija vienalga, kur izmest atkritumus... 
Vēl identiski gadījumi par skolēniem, kuri 
nomet visu nevajadzīgo uz ielas, kad pie-
augušie aizrāda, lai paceļ, atbilde katego-

Vai mēs mīlam savus Varakļānus?
riska: „Man netraucē, ja tev traucē, cel!”

Varakļānus dēvē par Balto pilsētu. 
Pēc nosaukuma vadoties, tai būtu jābūt 
sevišķi tīrai, sakoptai, baltai. Mūsu ielu un 
ceļu tīrība ir kā pilsētas vizītkarte, tāpēc 
sāp sirds, redzot piedrazotās ietves, pat 
ejot  pa tikko uzbūvētajiem janajiem tro-
tuāriem.

Daži attaisnojas, ka tuvumā nav at-
kritumu konteineru, taču, kas nebūs radis 
mest atkritumus zemē, tas to arī nedarīs. 
Paskatieties, kas notiek Varakļānu parkā! 
Ne jau pašas no sevis izšķīda uz visām 
pusēm iekārtotās atkritumu savāktuves 
un salūza soliņi. Acīmredzot kādam sagri-
bējās demonstrēt  savu spēku. Atkritumi 
tagad mētājas visapkārt gar salauztajiem 
soliņiem un nolauztajiem kociņiem. Bet 
bija taču jauki, gaumīgi patīkami. Un vēl, 
nespēju vienaldzīgi paiet garām ar krītu 
aprakstītajām tilta margām un asfaltam, 
ne jau cēlas domas tur atrodamas.

Cienījamie vecāki un skolotāji! Katrā 
izdevīgā brīdī atrodiet laiku, lai runātu ar 
bērniem, kas ir labi un kas ir slikti, radiniet 
viņus būt kārtīgiem ar savu piemēru.

Nobeigumā gribu apelēt pie lielo un 
mazo cilvēkbērnu sirdsapziņas. Padomā-
jier katrs, vai savās mājās, sēdot pie gal-
da vai pārvietojoties istabās, jūs arī metat 
zemē atkritumus, kur pagadās. Tad taču 
vakarpusē nebūs kur kāju nolikt.

Varakļāni ir mājas. Plašākā nozīmē. 
Mīlēsim savu pilsētiņu un nepiemēslosim 
to! Dzīvosim un rūpēsimies par to, lai va-
ram būt lepni par savu pilsētu!

Labu vēlot –
Olga Mālniece

Mūsu izaudzētie ozoliņi.Audziet lieli.
lielāks, kurš resnāks, kuram vairāk lapi-
ņu. Tā mazie ozoliņi ar katru dienu auga 
lielāki. Mācību gada beigās tie bija izau-
guši mazliet garāki par sprīdi. Un tad mūs 
pārsteidza patīkama vēsts! Mūs uzaicinā-
ja iestādīt savus ozoliņus jaunajā bērnu 
laukumā, ko arī izdarījām ar audzinātājas 
Sandras palīdzību.

Audziet lieli un vareni, mūsu ozoliņi!
Laura Slūka, 3. kl.
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Dzelvērtei – 35
Dziesma izaugusi no cilvēka mūža: 

no prieka un sāpēm, no mīlestības un 
naida, no cerībām un vilšanās. Dziesma 
ir daudzkrāsaina un daudzbalsīga tāpat 
kā varavīksne. Tāpēc Varakļānu sieviešu 
korim ir tās vārds – Dzelvērte (kopš 1986. 
g.); to piemeklējusi Antoņina Brivce 
(dzīvo Viļānos). Dibināšanas lauri pieder 
Varakļānu kultūras nama direktorei Leo-
norai Stabulniecei.

Atzīmējot nozīmīgo kora 35 gadu ju-
bileju, Varakļānu novada muzeja darbi-
nieki organizē plānotu izstādi Borha pils 
zālē. Muzeja direktore Terese Korsaka, 
viņa arī kora dziedātāja, emocionāli stās-
ta par kora dzīvi. Kora vēsturniece Ināra 
Kasparāne rūpīgi dokumentējusi visu, 
kas šajos gados noticis, ar fotogrāfi jām 
un dienasgrāmatām, kas nodotas izstā-
des veidošanai. Skan dziesmas  no ra-
diofona ierakstiem Valdas Jermanovas 
dziedātāju izpildījumā. Izstādes atklā-
šanā piedalās tagadējā  Dzelvērte, kura 
izpilda dažas dziesmas. Ilze Marinska 
lasa Janīnas Tabūnes dzeju. 

Dziedātāja Agate Poča pirmā uz-
runājusi diriģenti Antoņinu Mežinsku no 
Rēzeknes kļūt par Varakļānu sieviešu 
kora diriģenti. No 1976. gada līdz 1990. 
gadam Latvijas PSR nopelniem bagātās 
mākslas darbinieces, diriģentes Antoņi-
nas Mežinskas vadībā koris, kurā dzied 
ap 60 sievietēm, gūst izcilus panākumus 
Latvijā koru skatēs un Dziesmu svētkos, 
kā arī ārpus mūsu valsts robežām: pie-
dalās  Maskavā Tautas sasniegumu iz-
stādē, dzied Sanktpēterburgā. Kora 25 
gadu jubilejā Varakļānu pilsētas Dome  
uzdāvina  brauciena iespēju uz Franciju, 
kur  Dzelvērtes  izpildījumā Monmartras 
kalna pakājē uz sv. Sirds Bazilikas kāp-
nēm skan „Pūt vējiņi”. Dzejniece Marta 
Bārbale dziedātājām  veltījusi dzejoļus, 
Līga Liepiņa komponējusi dziesmu ar 
Antona Kūkoja vārdiem „Mazajā baltajā 
pilsētā” un Martas Bārbales „Dzelvēr-
tei”.

Vienu gadu kori vada Jānis Mežins-
kis. No 1991. līdz 2005. gadam – Valda 
Jermanova. Korī notiek paaudžu maiņa, 
tāpēc neklājas viegli. No 2005. gada ko-
ris, var teikt, tiek veidots no jauna. Tā va-
dību uzņemas skolotāja Ārija Tumane 
un koncertmeistare Agnija Srūberga. 

Kora dzīvē ir bijis daudz gaišu un 
skaistu brīžu,  mazāk – pelēku  un drū-
mu, viss ir kopīgi izjusts un pārdzīvots:  
dziedātājas Baibas Spridzānes, kurai 
bijis izcili skaists un dzidrs soprāns, aiz-
iešana mūžībā; ar labu vārdu un dziļu 
pateicību atmiņas vērpjas pie diriģentes 

Kopējā bildē 2012. gada 25. maijā.
1. rindā: Terese Korsaka, Ināra Kasparāne, Zinaida Lapkovska, Ārija Tumane, 
Agnija Strūberga, Marija Strode, Lolita Briška
2. rindā:  Māra Tumane, Annija Strode, Amanda Vingre, Zane Zalužinska, 
Iveta Grudule, Ināra Laura, Inta Cakule, Ilga Juška, Aina Mozule
3. rindā: Ilze Eiduka, Ilze Strode, Dace Ozoliņa, Sandra Grudule, 
Anita Ikauniece, Ilze Benislavska, Ieva Melne-Mežajeva
(no kora dziedātājām foto nav Sandas Ozoliņas, Sanitas Strodes, Baibas 
Greisles, Renētes Cakules, Kristīnes Strodes)
Foto – Rita Liuke

Agate Poča. Foto no kora arhīva.

Antoņinas Mežinskas, kura šodien nevar 
būt līdzās veselības stāvokļa dēļ. Korim 
jābūt kā draudzīgai ģimenei, lai labi, sa-
liedēti un precīzi skanētu dziesma.

Izstādes atklāšanā piedalās kora 
seniores Zinaida Lapkovska un Ināra 

Kasparāne.
Ināra Kasparāne teic, ka korī iesais-

tījusies „pienākuma pēc”, bet mīlestība 
pret dziesmu paņēmusi savā varā un at-
bildības sajūta pret kolektīvu un pietāte 
pret prasmīgo diriģentu ieguldīto milzī-
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go darbu viņu tajā noturējusi 33 gadus. 
Piedzīvoti daudzi gandarījuma mirkļi, ar 
dziesmām pabūts visos Latvijas nova-
dos un ārzemēs. Tā lielā kopības sajū-
ta, kas valda Lielajos Dziesmu svētkos, 
nav ne aprakstāma, ne aizmirstama. 
Ināra stāsta: „Pirmos piecus gadus kora 
vēsturi rakstīja Leonora Ziemele. Tas 
prasa lielu darbu un atbildību, tāpēc tika 
nolemts, ka ik pēc pieciem gadiem šo 
darbu uzticēs arī citām dziedātājām. Kā 
nākošo izvēlējās mani, un tā tas ievilkās 
28 gadu garumā, jo ikreiz tika nobalsots, 
ka man šis darbs jāturpina. Acīmredzot 
tāpēc, ka šo darbu veicu ar lielu atbildī-
bu, uzmanību un interesi.”     

Ritinot siltu atmiņu kamoliņu, Zinai-
da Lapkovska atceras, ka dziedāšana 
korī devusi neizsakāmu prieku un gan-
darījumu, lepnumu par Varakļāniem un 
tās ļaudīm. Kad darbs iesākts, tad bijis 
pienākums un atbildība regulāri apmek-
lēt mēģinājumus. Bez tam fascinējis 
Antoņinas Mežinskas diriģentes talants 
un šarms, sirsnība, mīļums, disciplinētī-
ba. Korī aizvadīti 15 gadi. Bez tam viņu 
dzimtā dziesma visiem esot iegūta līdz 
„ar mātes pienu” paaudžu paaudzēs.  
Arī viņas meita Sandra Grudule sākusi 
dziedāt no 13 gadu vecuma blakus mā-
tei un kori kuplina arī šodien, pildot pre-
zidentes un dziedātājas pienākumus. 

Sarunā par kori iesaistās kora diri-
ģente Ārija Tumane, jaunākās dziedā-
tājas Ināra Laura un Ilze Eiduka, Terese 
Korsaka.          

Ināra Laura  stāsta, ka korī  viņu aiz-
rauj kopā sanākšanas mirklis pēc sma-

gās dienas skolā, kur darbam ir rūgta 
garoza. Korī vienmēr valda jautrība, prie-
cīgs noskaņojums, kas palīdz nokratīt 
ikdienas smagumu, relaksēties. Bez tam 
tas ir laiks ap 40, kad bērni izauguši, un 
ir brīvs laiks nodoties savam vaļasprie-
kam – dziedāšanai. „Pēc labi nodziedā-
tas dziesmas, kad „skudriņas skrien pa 
ādu”, it kā jauna dzīvība ieplūst kaulos”, 
tā savas izjūtas raksturo Ināra. 

ILze Eiduka runā par kora diriģenti 
Āriju Tumani. Dziedātājas pozitīvi uzlādē-
jot diriģentes dzīvesprieks, optimisms, 
milzīgā enerģija, kad jāapgūst kāds sa-
režģīts repertuārs. „Mēs to varam! Ejam 
visi kā viens!” – mudina Ārija. „Tā mēs 
paceļam visgrūtāko dziesmu,” – smai-
dot nobeidz Ilze.

Terēze Korsaka turpina, ka, veido-
jot izstādi, pētot bagātīgo un interesanto 
kora vēsturi, pārņēmis saviļņojums par 
dziedātāju apbrīnojamo entuziasmu, 
darba mīlestību, atbildību. Fascinējis 
fakts, ka 35 gadu laikā īsāku vai garāku 
laiku dziedājušas 225 sievietes. Atzīst, 
ka viņai kā neprofesionālei dziedāt ne-
esot nemaz tik viegli, kad jāapgūst jauns 
Dziesmusvētku repertuārs. Apbrīno diri-
ģentes pacietību un izturību.   

Ārija Tumane stāsta, ka pašreiz korī 
ir 25 dziedātājas, no tām puse ir skolo-
tājas un skolnieces. Korī dzied arī mātes 
un meitas: Strodes, Cakules, Ozoli-
ņas, Tumanes.  Kora diriģente par kori 
kopumā un atsevišķi par katru dziedātā-
ju runā ar patiesu prieku, cieņu un lep-
numu: „Mūsu kora dziedātājas  svētku 
tērpā baltajās blūzītēs un ar aubēm, kas 

izšūtas Varakļānu rakstiem, izceļas starp 
visām citām kopkorī uz Lielās estrādes 
Mežaparkā! Liels paldies Veronikai Lo-
cānei, kas šo skaisto atšķirību mums 
sagādājusi, izšujot uz aubes tautiskus 
rakstus”. Dzelvērte  piedalījusies asto-
ņos Dziesmusvētkos un gatavojas 2013. 
gadam. Koru virsdiriģente Agita  Ikau-
niece pēc skates Rēzeknē pateikusies 
dziedātājām  un atzinīgi novērtējusi kora 
sniegumu: „Varakļānu sieviešu  koris ir 
īsts dziesmusvētku koris, kurš repertu-
āru zin no galvas, dzied bez notīm, iz-
justi un sirsnīgi”. Kora vadītāja pateicīga 
Domei par palīdzību – transports, tērpi; 
torte vai šampanietis svētkos un jubile-
jās. Diriģente atzīmē novada kultūras 
darba koordinatores Kristīnes Strodes 
milzīgo, nesavtīgo, rezultatīvo darbu, 
bez kura nav iedomājama kultūras dzīve 
pilsētā un novadā. Ārija ar dziļu pateicī-
bu atceras skolotāju Antu Milaševiču, 
pie kuras mācījusies diriģēšanu Rezek-
nē; studiju laikā dziedājusi Antoņinas 
Mežinskas korī „Ieviņa”  Rēzeknē, bei-
gusi Konservatoriju Rīgā.

Ja, klausoties kora izpildījumā dzej-
nieka Leonīda Breikša „Lūgšanu”, kuru 
komponējis Bruno Skulte, klātesošajiem 
acīs sariešas saviļņojuma asaras, tad 
dziedātājas var būt gandarītas – nodzie-
dāts godam. Dzirdot dziesmas, kuras iz-
pilda dziedātājas šodien Ārijas Tumanes 
vadībā, kori Dzelvērte gribas salīdzināt 
ar jaunu, ziedošu, skaistu ābeli – stipru, 
harmonisku un auglīgu. 

Lai skan – labi, ilgi un tālu!
 Rita Liuke

2012. gada 8. jūnijā stājas spē-� 
kā MK noteikumi Nr. 381 „Valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai”, kas no-
saka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
iegādei lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai. Atbalstu piešķir aizdevuma 
veidā. Pieteikumus visas valsts akciju 
sabiedrības „Hipotēku un zemes ban-
ka” fi liāles pieņem no 4. jūnija. Iesnieg-
tos pieteikumus banka izvērtēs 30 dienu 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Aiz-
devuma termiņš būs līdz 20 gadiem, aiz-
devuma nodrošinājums – iegādātās ze-
mes platība. Aizdevumus zemes iegādei 
piešķirs līdz 2013. gada 31. decembrim.

No 2013. gada 1. janvāra iedzī-� 
votāju ienākuma nodokļa likme tiks sa-
mazināta no 25% uz 24%.

Ar 2012. gada 1. jūliju pievie-� 

notās vērtības nodokļa pamatlikme tiek 
noteikta 21 % apmērā.

Izsludināts konkurss jaunajiem � 
lauksaimniekiem „Senču mantojums”, 
ko jau 3. gadu rīko Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete kopā ar rīko 
Latvijas Avīzi” un rīko Zemnieku Saei-
mu”, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecī-
bas un lauku attīstību. Pieteikšanās kon-
kursam no 7. jūnija līdz 6. jūlijam.

Joprojām turpinās projektu � 
iesniegumu pieņemšana ES ELFLA un 
LAP pasākumam „Atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai” līdz 26.06.2012.

Atgādinu, ka PĀRSKATS PAR � 
STĀVOKLI GANĀMPULKA NOVIETNĒ 
par stāvokli uz 01.07.2012. ir jāiesniedz 
Lauksaimniecības Datu Centrā no 
01.07.2012. līdz 01.08.2012. Veidlapa 
pieejama centrā mājas lapā, reģionā-
lajās klientu apkalpošanas nodaļās un 
pie novada lauku attīstības speciālistes. 

Veidlapa nav jāaizpilda par zirgiem, go-
vīm, cūkām, aitām un kazām.

       Vēlu visiem novada ļaudīm 
skaistu līgošanu un  lustīgus Jāņus! 

Lai saulaina un ražena vasara!
 Janīna

Aktualitātes lauksaimniecībā

Informācija lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem

Degvielas uzpildes staciju tīkls 
„LATVIJAS NAFTA” piedāvā iegādā-
ties bezakcīzes degvielu lauksaim-
niekiem. Atlaides degvielai tiek pie-
mērotas atbilstoši LAD piešķirtam 
apjomam, proporcionāli izņemtajam 
apjomam degvielas uzpildes staciju 
tīklā „LATVIJAS NAFTA”. Papildus in-
formācija par atlaidēm – www.lnafta.lv

T. 67226475; 26444427
e-pasts: aigars.volskis&ewt.lv
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Pēdējos gados esam 
daudz darījuši, lai uzlabo-
tu novada ceļu stāvokli. Ie-
priekšējos gados ir nopirkts 
traktors New Holand, auto-
greideris, zāles pļaujmašī-
na un cita ceļu uzturēšanas 
tehnika. Iepriekšējo trīs gadu 
laikā ir iepirkti vairāk nekā 
4 tūkstoši tonnu dolomīta 
šķembu maisījuma. Pārsvarā 
tika veikta ceļu kritisko vietu 
labošana. Pamatīgāk  atjau-
nots ceļš Maurāni – Stirniene 
un Pauniņu tilts Varakļānu 
pagastā, ceļš Trizelnieki – Ve-
cumnieki Murmastienes pagastā, kā arī 
Preiļu iela Varakļānu pilsētā. Pagājušā 
gada beigās tika sakārtota dokumentā-
cija karjeram „Aizkalnieši”, kas atrodas 
Varakļānu pagasta Stirnienē. Šajā pa-
vasarī veicām karjerā esošā materiāla 
drupināšanu, kopumā iegūstot vairāk 
kā 5 tūkst. tonnu dolomīta šķembu un 
grants maisījuma. Ikdienā vislielāko 
darbu pagastu ceļu uzturēšanā jau il-
gus gadus veic Ivars Vilkaušs. Šobrīd 

Sadarbība ceļa uzturēšanā

Pasaulē visas lietas notiek likumsa-
karīgi. Mainās gadalaiki, dienu nomaina 
nakts.

Bet ir arī dažādas sakritības. Par 
tām šis stāsts.

Tas bija pirms 50 gadiem, kad Va-
rakļānos vēl bija slimnīca un tajā dzem-
dību nodaļa. 29. jūnijs bija ražena die-
na – piedzima trīs puikas, visi trīs pēc 
daktera Blusanoviča ieteikuma nosaukti 
par Pēteriem. Nedaudz vairāk par Pēte-
riem Pauniņiem. Tātad – abiem vienāds 
vārds un uzvārds, abi vienā datumā un 
gadā dzimuši, abi vienu reizi precēju-
šies, katram pa dēlam un meitai,  taču 
dažāds dzīvesstāsts.

Pēteris Pauniņš
Dzimis Varakļānos, vecākais dēls 

ģimenē. Mācījies Teicijas pamatskolā, 
Varakļānu viduskolā, beidzis Jaungul-
benes arodvidusskolu.

Sieva Silvija strādā Teicijas pasta 
nodaļā. Dēls Kaspars izmācījies par gal-
dieku, palīdz mājas saimniecībā. Meita 
Kristīne strādā par grāmatvedi, mācās 
neklātienē.

Pēteris ir piemājas saimniecības 
„Dzērvītes” saimnieks, ikdienā grūti un 
smagi jāstrādā, brīvajos brīžos aizraujas 
ar krustvārdu mīklu minēšanu.

uz traktoru T-150 K brauc Romualds 
Strods, ar autogreideri Uldis Gailums. 
Ņemot vērā pašvaldības ierobežotās 
iespējas, šķembu transportēšanas dar-
bos palīgā tiek aicināti novada zemnie-
ki un uzņēmēji. Izvērtējot ceļu stāvokli 
un uzņēmēju intereses, pašvaldības 
piedāvā iesaistīties ceļu labošanas dar-
bos – transportējot un līdzinot šķembu 
maisījumu.

Šobrīd veiksmīgi esam strādājuši 

jau divas sestdienas. Liela 
pateicība par sadarbību Mur-
mastienes pagasta zemnie-
ku saimniecībām – „Ābeles”, 
„Celmiņi”, „Kalnu mājas”, 
„Krūkļi”, „Rutki”, Varakļānu 
pagasta zemnieku saimniecī-
bām „Madaras”, „Kārkli”, „Ro-
bežveipi”, SIA „Lauce” un SIA 
„Lēman”, piem. saimn. „Ce-
riņi”. Abpusēji sadarbojoties, 
spējām ātrāk uzlabot brauk-
šanas apstākļus zemniekiem 
būtiskākajos ceļu posmos. 
Ņemot vērā lauku darbu spe-
cifi ku, uz nākamajām talkām 

visus, kam ir iespēja un vēlēšanas pie-
dalīties, aicinām 7. un 14. jūlijā. Darbu 
veiksmīgai koordinēšanai iepriekš, lū-
dzu pieteikties pa tālr. 29419134 – M. 
Justs vai 29427589 – J. Mozga.

Vēlreiz paldies visiem par ieguldīju-
mu un pozitīvo attieksmi mūsu novada 
sakārtošanā.

Māris Justs ,
Varakļānu novada pašvaldības 

izpilddirektors

Interesantas sakritības

Pēteris Pauniņš. Pēteris Pētera dēls Pauniņš.

Pēteris Pētera dēls Pauniņš
Ģimenē vidējais bērns. Mācījies 

Nagļu pamatskolā, beidzis Varakļānu 
vidusskolu, iestājies Malnavas sovhoz-
tehnikumā, iesaukts armijā. Pēc trim 
iesaukuma gadiem jūrniekos ieguvis 
šofera tiesības, tā viss darba mūžs pie 
stūres.

Sieva Velta strādā Barkavas arod-
vidusskolā, dēls Jānis dzīvo un strādā 

Vācijā, meita Maija beidza P. Stradiņa 
Universitātes 3. kursu.

Pēteris strādā SIA „Ceļavējs” par 
šoferi, ikdienā brauc pa maršrutu Va-
rakļāni – Madona, bieži dodas ārzemju 
braucienos pa visu Eiropu.

Divkārši sirsnīgs sveiciens vārda un 
dzimšanas dienā!

teksts un foto – A. Jaunzeme
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Labdien, 
draugi!

Gadi ir aizritējuši raibā rindā, un šo-
gad svinam savas skolas jubileju „Stirnie-
nes pamatskolai 145+1”.

Iesākumā ir tikai viena ozola zīle, 
viens kastanis vai viens valrieksts. Laikam 
ritot un saņemot  daudzu lietus pilienu 
valgmi, zemes auglību, saules staru apmī-
ļojumu un vēju rūdījumu, izaug dižs koks. 
Ar cilvēku un dabas gādību tapis senais 
Muižas parks, kur šodien stipru koku vidū 
mājo Stirnienes pamatskola. Arī cilvēka 
bērns saņemot visu labo – mīlestību, zi-
nāšanas, materiālo bāzi – top par lielu Cil-
vēku – Latvijai un pasaulei. 

Ja Tu vai Tava klase nevar izlemt par 
dāvanu skolai, aprunājoties ar Stirnienes 
pamatskolas skolotājiem, ir noskaidrotas 
vairākas aktuālās vajadzības, kam vaja-
dzīgs fi nansējums: 

sporta inventārs (šobrīd nav slēpju, 
vajadzīgi dažādi vieglatlētikas rīki – barje-
ras, līdztekas, vingrošanas rīki, šķēpi, dis-
ki, lodes, pildbumbas, bumbiņas, faktiski 
no jauna jāiekārto sporta laukums – skrej-
ceļa segums, nepieciešami basketbola 
grozi, futbola vārti utt.);

skolas apkārtnes labiekārtošana (stā-
di - puķes, kociņi, košumkrūmi utt.) un 
bērnu rotaļu laukuma izveide (dažādas 
kāpelējamās sienas, slidkalniņi u.tml.);

Muižas Balto vārtu restaurācija (vieni 
vārti jau ir atjaunoti, nepieciešami līdzek-
ļiem otrajiem). 

Aicinām arī Tevi parādīt savu labo gri-
bu bērnu un jauniešu izglītības un attīstī-
bas centienu īstenošanā un ieinteresētību 
mūsu puses attīstībā, kļūstot par Stirnie-
nes pamatskolas apkārtnes labiekārtoša-
nas sponsoru vai atbalstītāju, lai ikkatrs 
skolas apmeklētājs ar prieku ienāktu caur 
Muižas Baltajiem vārtiem un gaiši raudzī-
tos savas skolas sirmajā, bet skaistajā 
vaigā. 

Finanšu ministrija ir devusi iespēju 
ziedot pašvaldībām, kas ziedotājiem dod 
tiesības saņemt uzņēmumu un iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar 
likumu.

Priecāsimies par sniegto materiālo 
atbalstu, pārskaitot uz ziedojumu kontu:

Varakļānu novada pašvaldība
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu 

novads
Reģ.nr. LV 90000054750
A/S Swedbank
LV28HABA0551025903848
ar norādi „Stirnienes skolai jubilejā”

Cerot uz Tavu atbalstu,
Stirnienes pamatskolas saime

Stirnienes pamatskolas 
direktori

Donots Trūps 
(1898 – 1978)
Dzimis Varakļānu 

draudzes Cakulu sādžā 
trūcīga algādža sešu 
bērnu ģimenē. Tikai ar 
lielām grūtībām iegu-
vis izglītību – sākumā 
vien Varakļānu pagasta 
skolā. Agri sāktas ganu 
gaitas pie saimniekiem, 
vēlāk strādājis pie baļķu 
pludināšanas un citos 
fi ziski smagos darbos. 
1915. gadā neilgu laiku strādājis par 

Donots Trūps.

skrīvera palīgu Stirnienes pa-
gastā. I Pasaules kara laikā 
bēgļu gaitās nonācis Pēter-
pilī, taču arī te iesāktos sko-
lotāju sagatavošanas kursus 
nācās pārtraukt līdzekļu trū-
kuma dēļ. 1918. gadā atgrie-
zies Latvijā un tūlīt iestājies 
Rēzeknē izveidotajos skolo-
tāju kursos. Pēc to beigša-
nas sekojušas skolotāja un 
skolu pārziņa darba gaitas 
mūža garumā – Varakļānu, 
Viļānu un Stirnienes pamat-

skolās. 1921. gadā, būdams Varakļānu 



„VARAKĻÕNĪTS” 2012. gada jūnijs18

1  Varakļāni un varakļānieši. – Rēzekne, 
2003. – 320. lpp.

ļu „Par centību”. 1941. gada 13. jūnijā 
arestēts un izsūtīts uz Sverdlovskas ap-
gabala Sverlag. 1942. gada 18. augustā 
nošauts.

Veronika Eiduka (dz. Broka) 
(1923 – 2008)
Dzimusi Leimaņu sādžā un mācīju-

sies Silakroga 6-klasīgajā pamatskolā, 
tad Varakļānu ģimnāzijā un Rēzeknes 
komercskolā, visbeidzot studējusi Dau-
gavpils Pedagoģiskajā institūtā. 

Daudziem absolventiem vissiltākās 
atmiņas saistās ar dzīves viedumu bagā-
to, sirsnīgo, labestīgo, godīgo, prasīgo 
un savā profesijā gudro klases audzinā-
tāju un  latviešu valodas un literatūras, 
vācu valodas skolotāju – Veroniku Eidu-
ku. Bijusi Stirnienes skolas direktore no 
1951. līdz 1960. gadam.

Regīna Rutkovska (dz. Žikare)
(1928 – 2010)
Dzimusi Rēzeknes apriņķa Saksta-

gala pagasta Līpūru sādžā. Zemnieku 
ģimenē auga 6 bērni. Mācījusies Saksta-
galā, Rēzeknes ģimnāzijā, Rīgas Skolo-
tāju institūtā. Strādājusi Latgales skolās 
par vēstures skolotāju, tad Maltā kā iz-
glītības inspektore, 1961. gadā pārcelta 
uz Stirnieni par direktori. Viņas vadībā 
skolā izveido augstvērtīgu etnogrāfi sko 
ekspozīciju, daļa šo materiālu nonākuši 

Madonas muzejā, daļa diemžēl gāju-
si zudībā. Vēsturi mācījusi ar dažādām 
inovatīvām metodēm, A. Rutkovskas 
personības un interesantās priekšmeta 
pasniegšanas  iedvesmoti vairāki skolē-
ni studējuši vēsturi. Direktore līdz  1977. 
gadam. Vēlāk mācījusi meitenēm māj-
turību, krievu valodu un bijusi internāta 
audzinātāja. Saņēmusi Tautas izglītības 
darba teicamnieka nozīmi. Seko darba 
gadi Varakļānu internātskolā par direk-
tori. Aizejot pensijā, atkal atgriezusies 
Stirnienē un Varakļānos.

Jānis Stafeckis
(1931)
Dzimis 1938. gada 13. augustā Stir-

nienē, Tiltagala – Zalānu sādžā „Vilnīšu” 
mājās. dzelzceļnieka Donāta un Antoņi-

nas ģimenē. 
Mācījies Stir-

nienes pamatsko-
lā, kura sākotnēji 
atradās Indānos, 
tad Stirnienes Mui-
žā. Pēc Varakļānu 
vidusskolas devies 
uz Daugavpils pe-
dagoģisko institūtu 
un ieguvis ķīmijas 
un bioloģijas sko-
lotāja kvalifi kāciju. 
Strādājis Stirnienes 

pamatskolā par skolotāju, mācību pārzi-
ni un skolas direktoru, darbojies arī kā 
pionieru vadītājs (lai arī pats pionieris 
nekad nebija bijis) un tautu deju pulciņa 
skolotājs. Jaunais ķīmijas un bioloģijas 
skolotājs 1962. gada janvārī ar lielu en-
tuziasmu uzsāk darbu dzimtajā skolā. 
Viņa vadībā skolas ķīmijas kabinets drīz 
kļūst labākais rajonā. Stirnienes 8-gadī-
gās skolas direktors no 1978. līdz 1986. 
gadam.

Paralēli darbam skolā J. Stafeckis ir 
bijis 1. Varakļānu ciema izpildkomitejas 
priekšsēdētājs 1973. gadā, aktīvs vietē-
jās padomes deputāts. Vienmēr bijis ar 
lielu sabiedrisko aktivitāti, ar panāku-
miem vadījis skolas deju kolektīvu, foto-
grafēšanas pulciņu, bijis vēlēšanu komi-
sijas loceklis un priekšsēdētājs, kārtības 
sargs, lektoru grupas vadītājs.

Pašdarbības un sabiedriskās dzīves 
aktīvists,  šobrīd cieši iesaistījies Stirnie-
nes draudzes dzīves aktualitātēs.

Marija Pušmucāne (dz. Eiduka)
(1938)
Marija Pušmucāne (dz. Eiduka) dzi-

musi Stirnienes pagasta Eiduku ciemā. 
No 1947. gada 1. septembra līdz 1953. 
gadam mācījās Stirnienes septiņgadī-
gajā skolā. Pēc tam iestājās Varakļānu 
vidusskolā, kuru pabeidza 1957. gadā. 

Veronika Eiduka.Jānis Stafeckis. Regīna Rutkovska.

Turpinājums no 17. lpp.

pamatskolas pārzinis, aktīvi sekmējis 
Varakļānu vidusskolas izveidi1. Izcila un 
nozīmīga personība Stirnienes 20. gs. 
20.–30. gadu sabiedriskajā dzīvē. Sko-
las pārzinis no 1922. līdz 1925. gadam 
un no 1931. līdz 1940. gadam.

Par D. Trūpa autoritāti citu skolo-
tāju vidū liecina fakts, ka 1923. gadā 
Rēzeknes apriņķa skolotāju konferencē 
ievēlēts apriņķa skolu valdē, darbojies 
Latgaliešu skolotāju savienības valdē. 
1928. gadā Latgales demokrātiskās 
apvienības sarakstā kandidējis III Sa-
eimas vēlēšanās. Viņš bijis ļoti čakls 
sabiedriskais darbinieks, par ko 1940. 
gadā apbalvots ar Atzinības krustu. 

Jau agri sākusies D. Trūpa darbība 
latgaliešu preses izdevumos – no 1916. 
gada publicējies „Dry-
vā”, 1917. gadā kļuvis 
par jaunatnes žurnāla 
„Guņkurs” līdzstrād-
nieku un vēlāk – par 
tā redaktoru. Publicē-
jies dažādos Latgales 
izdevumos. Daži viņa 
dzejoļi ir publicēti E. 
Kozlovska 1925. gadā 
izdotajā lasāmajā grā-
matā „Lobō sākla”. 
D. Trūps ir pārveidojis 
latgaliskā rakstībā lasā-
mo grāmatu „Volūda” pamatskolu pir-
majām klasēm. 

Pēc kara strādājis par skolotāju 
Dekšāru, Murmastienes, Sīļukalna u.c. 
pamatskolās. Vecumdienās sabiedris-
kajā dzīvē vairs nepiedalījies, taču uz-
rakstījis vērtīgas atmiņas par Varakļānu 
apvidus vēsturi.

Apbedīts Varakļānu kapos.
Jānis Dūda
(1902 – 1942)
Dzimis Rēzeknes apriņķa Varakļānu 

pagasta Grozu ciemā. 20. gs. 20. gados 
beidzis Rēzeknes pedagoģisko skolu. 
Stirnienes skolas pārzinis no 1925. līdz 
1930. gadam, pasniedzis krievu valo-
du, matemātiku, fi zkultūru. Tad gadu 
bijis skolotājs Broku pamatskolā. Atkal 
atgriezies Stirnienē un bijis tās pārzinis 
no 1931. līdz 1940. gadam. Tautā ļoti ie-
mīļots skolotājs, pagasta kultūras dzīves 
organizators, aktīvs pašdarbnieks - te-
ātru, koru dalībnieks. Rēzeknes apriņķa 
Stirnienes Aizsargu nodaļas priekšnieks. 
Viņa vadībā vākti līdzekļi, un 1936. gadā 
uzbūvēts Stirnienes Aizsargu nams (ta-
gadējā Stirnienes skolas internāta ēka). 
Par to 1937. gadā apbalvots ar meda-

Jānis Dūda.
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Turpinājums 20. lpp.

Mācības turpināja Daugavpils peda-
goģiskajā institūtā. Pēc trešā kursa 
beigšanas 1960. gadā sākusi strādāt 
Stirnienes astoņgadīgajā skolā par ma-
temātikas skolotāju un internāta audzi-
nātāju, bet fi zikas – matemātikas fakul-
tāti DPI pabeidza neklātienē.

No 1968. gada strādāja par mācību 
pārzini, bet 1977./78. m. g. par direktori 
turpat Stirnienes 8 – gadīgajā skolā.

No 1978. gada 1. septembra strā-
dāja Varakļānu vidusskolā par mācību 
pārzini, bet no 1983. līdz 1989. gadam 
– par direktori. Pēc tam, līdz aiziešanai 
pensijā 1993. gadā, strādāja par mate-
mātikas skolotāju.

1997. gadā atsākusi strādāt par 
matemātikas skolotāju un mācību pār-
zini Varakļānu pamatskolā ar krievu 
mācību valodu, kura pēc tam tika pie-
vienota Varakļānu vidusskolai.

Šobrīd dzīvo lauku mājās Stirnienē, 
aktīvi seko dzīves aktualitātēm, rūpējas 
par piemājas saimniecību un krāšņu 
puķu dārzu.

Aina Grāmatniece
(1949)
Dzimusi Madonas rajona Barkavas 

pagasta „Jaunzemniekos”, vēlāk ģime-
ne pārceļas uz Ošupes pagastu, kur 
ikdienu caurstrāvo skaistā lauku daba 
ar zaļām pļavām, mežiem, ziedošām 

takām, lielu klusumu un 
dziļu mieru.

Mācījusies Varakļānu 
vidusskolā, Rīgas pedago-
ģiskajā skolā un studējusi 
LVU Vēstures un fi lozofi jas 
fakultātē vēstures speciali-
tātē.

Tad darbs 18. PPTV 
Limbažos par skolas direk-
tora vietnieci un Umurgas 
pagastā par skolas direk-
tori. Ilgākie darba gadi ar 
neatlaidīgumu, lielu patie-
sumu, atklātību, konkrē-
tību un dzīves pieticību 
aizvadīti Stirnienes pamat-
skolas direktores amatā – 
no 1986. gada 9. janvāra 
līdz 2009. gada augustam. 
Gandrīz 25 gadus veiksmī-
gi organizēti darbi, ar mini-
māliem līdzekļiem prasts 
iegūt maksimālu rezultātu, 
iets uz noteiktiem mērķiem 
un tie arī sasniegti. Darbā 
vienmēr bijusi liela atbildī-
ba par skolēnu mācību un audzināša-
nas līmeni, tomēr tas bijis interesants 
un aizraujoša katra diena. Kopumā 38 
gadi nostrādāti pedagoģiskajā darbā 
un dziļi un patiesi izbaudīts un reizēm 

(turpinājums no 2012. gada maija 
„Varakļōnīša” numura)

Vedinot tālāk mazo un tikai iesākto 
pārskatu par daudzajiem brīnišķīgajiem 
ļaudīm, kuri savas saknes raduši un iz-
glītības gaitas sākuši Stirnienē, vēlreiz jā-
saka – visu lietu un ikkatras dzīves patie-
sais mērs ir mīlestība – uz Dievu, Tēviju, 
darbu un tuvāko. Tāpēc nav svarīgi, vai 
esi zemnieks vai ministrs – ir svarīgi būt 
Cilvēkam un piepildīt savas dzīves uzde-
vumu. Arī šoreiz raibos rakstos krāsainā 
likteņa deķī par dažādiem Stirnienes ļau-
dīm no dažādiem laikiem – apzinoties, 
ka šis ir tikai iesākums, ka nepieminam 
visus un ka visus vēl neesam apzināju-
ši, tāpēc  lielo pētījumu atstāsim  skolas 
150. jubilejai. Lai šis ir vēl viens izzināts 
zars no kuplā Stirnienes Dzīvības koka.

Helēna Eriņa Mednis (1912) – pēc 
Stirnienes pamatskolas seko mācības 
Varakļānu valsts ģimnāzijā. Strādājusi 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Finansu 
ministrijā par ierēdni. Pēc kara emigrāci-
jas vilnis aiznesis uz Kanādu – tur šogad 
svinama simtā jubileja. 

Broņislava Eriņa (1912–?) – iestā-
jusies Jaunaglonas sieviešu klosterī, 

Aina Grāmatniece.

Rita Pelša.

izsāpēts aicinājums – būt 
skolotājam.

Direktores moto: „Kal-
pošana sabiedrībai ir galve-
nais, jo to sauc par darbu.”

Rita Pelša (dz. Čeiča)
(1960)
Dzimusi un bērnību aiz-

vadījusi Preiļu rajona Drav-
niekos. Mācījusies Drav-
nieku pamatskolā, Preiļu 1. 
vidusskolā un Daugavpils 
pedagoģiskā institūta fi zi-
kas un matemātikas fakul-
tātē. RPIVA iegūts maģistra 
grāds skolvadībā. Pirmā 
un vienīgā darbavieta jau 
29 gadus ir Stirnienes pa-
matskola – R. Pelša ir ilg-
gadēja, izcila matemātikas 
un datorzinību pedagoģe 
– zinoša, prasīga, stingra. 
Daudzi gadi aizvadīti rūpīgi 
un punktuāli veicot direkto-
ra vietnieces mācību dar-
bā pienākumus, no 2009. 
gada Stirnienes pamatsko-

las direktore. Saņēmusi atzinības un 
pateicības par ieguldīto darbu un sa-
sniegumiem, kā arī AS Swedbank bal-
vu „Gada skolotājs” (2011). Sirdslieta ir 
ceļošana un puķes.

Stirnienes personības
diemžēl, karam sākoties, klosterī paliku-
šas tikai klostermāsas, bet viņa kā no-
vice aizsūtīta mājās. Neraugoties uz to, 
savu mūžu uzticīgi veltījusi Dievam un 
nodzīvojusi saskaņā ar klostera regulu.

Baiba Vilkauša (1922–2002) – ilg-
gadēja Stirnienes pasta priekšniece, 
daudzu krāšņu liturģisko tērpu darinā-
tāja.

Leonora Berns (dz. Vilkauša, 1923-
2012) – lieliska rokdarbniece, it īpaši šu-
vēja.

Konstancija Stabulniece (dz. Dam-
biniece, 1925) – liela rokdarbu pratēja.

Antoņina Bernāne 
(dz. Zalāne, 1930) mācīju-
sies Stirnienē, mūža lielā-
ko daļu aizvadījusi ar lielu 
atbildības izjūtu strādājot 
kolhozā, par ko saņemtas 
daudzas godalgas un ap-
balvojumi. Teicama audēja 
un rokdarbniece.

Baznīcas saimniece 
Helēna Vaivode (1931) 
sava mūža 55 gadus vel-
tījusi kalpošanai pie Stir-
nienes baznīcas – gan ar 

lielu mīlestību darinot skaistus un sa-
režģītus rokdarbus, gan izcili gatavojot, 
gan audzējot krāšņumkrāšņus ziedus, 
gan piedaloties baznīcas atjaunošanas 
remontos pēc kara, gan darot milzumu 
nemanāmo darbu ikdienā, rūpējoties 
par dievnamu. Helēna ir Stirnienes baz-
nīcas zeltītā atslēga.

Antoņina Teilāne (1931) – izcila 
rokdarbniece, krāšņu segu un galdautu 
audēja.

Veronika Madžule (1931) – skaistu 
un smalku tamborējumu, segu un izšu-
vumu darinātāja. 

Veronika Poļaka (dz. 
Dambiniece, 1931) – rok-
darbniece, brīnišķīga audē-
ja, rakstu zinātāja un Vara-
kļānu taututērpa brunču at-
jaunotāja, Tautas daiļamata 
meistare.

Skolotāja Anna Ma-
tule (dz. Leimane, 1931) 
mācījusies Stirnienes skolā 
no 1938. gada līdz 1944. 
gadam. 1949. gadā beigusi 

Anna Matule.
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Pie jaunās skolas.

Varakļānu vidusskolu. Izglītību turpināju-
si Latvijas valsts Pedagoģiskā institūta 
Dabaszinību un ķīmijas fakultātē, kuru 
absolvējusi ar izcilību 1953. gadā. 

Darba gaitas sākusi kā pasniedzēja 
Jelgavas Pedagoģiskajā skolā. No 1955.
gada pasniegusi bioloģiju, ķīmiju un māj-
turību vairākās Rīgas izglītības iestādēs. 
No 1973. gada līdz 2000. gadam strādā-
jusi par skolotāju un audzinātāju Rīgas 
69. vidusskolā. Ar panākumiem gatavo-
jusi audzēkņus Mājturības olimpiādēm. 
Skolēnu rokdarbi piedalījušies izstādēs 
Rīgā, citviet Latvijā, kā arī  Maskavā. 

Pēteris Zalāns (1932) – Stirnienes 
pamatskolas laikā zīmējis sienas avīzes 
un dažādus noformējumus, vēlāk mā-
cījies mākslas vidusskolā. Strādājis kā 
celtnieks, namdaris, amatnieks.

Tekla Kassaliete (dz. Madžule, 
1939) – ilggadēja Stirnienes skolas 
saimniecības daļas vadītāja, čakla rok-
darbniece un brīnišķīga saimniece.

Regīna Beča (dz. Leimanis, 1941) 
– bijusi Murmastienes ciema padomes 
priekšsēdētāja.

Ārsts Jānis Vutnāns (1941–20) – 
terapeits, Varakļānu slimīcas galvenais 
ārsts.

Kordiriģents, mūzikas pedagogs, 
folklorists Jānis Teilāns (1941) – dzi-
mis Rēzeknes apriņķa Stirnienes pa-
gasta Teilānu ciemā zemnieka daudz-
bērnu ģimenē. Bērnības gadi saistās ar 
apkārtējās dabas iespaidiem, sadzīves 
muzikālajām tradīcijām, latgaliešu tau-
tasdziesmu un baznīcas dziedāšanu un 
mājas muzicēšanu ģimenē, kas notei-
ca turpmāko dziedāšanas skolotāja un 
kora diriģenta profesijas izvēli. 

Skolas gaitas Stirnienes pamatsko-
lā, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vi-
dusskolas Kordiriģēšanas nodaļā. Strā-
dājis Biržu internātskolā, Biržu pamat-
skolā un Zasas vidusskolā, tad pārgājis 
darbā uz Līvānu Bērnu mūzikas skolu, 
vēlāk pārcelts uz Preiļiem par jaundibi-
nātās Bērnu mūzikas skolas direktoru 
(1964–1975). Bijis Aglonas internāt-
skolas dziedāšanas skolotājs, kora un 
pūtēju orķestra diriģents, ilgus gadus 
mūzikas skolotājs Preiļu pirmsskolas 
izglītības iestādē. Līdztekus pedagoga 
darbam vadījis vairākus rajona korus, 
piedalījies Vispārējos latviešu dziesmu 
svētkos, Preiļu rajona koru virsdiriģents 
1970–1975. Līdztekus darbam ar koriem 
veltījis uzmanību un interesējies par tau-
tas mūzikas ansambļiem – 1964. gadā 
sācis vadīt vienu no vecākajām Latgales 
folkloras vienībām „Naktineica” u.c. Strā-
dā par ērģelnieku un baznīcas koru va-
dītāju Preiļu draudzē kopš 1990. gada.

J. Teilāns veicis nozīmīgu ilggadēju 
ieguldījumu tautas mūzikas tradīciju sa-
glabāšanā, izkopšanā un popularizēša-
nā.

Elmārs Kančs (1943) – daudzus 
gadus strādājis Varakļānos Lubānas 

PMK un padomju saimniecībā 
„Varakļāni”, piedalījies Pļaviņu 
HES celtniecībā.

Kordiriģents Jānis Gru-
duls (1946) dzimis un mācījies 
Stirnienē, beidzis Varakļānu 
vidusskolu un iestājies Jāņa 
Ivanova Rēzeknes mūzikas vi-
dusskolā. Iesaukts obligātajā 
karadienestā padomju armijā, 
pēc tam atjaunojis mācības un 
1971. gadā beidzis Kordiriģēša-
nas nodaļu. 1991. gadā beidzis 
Daugavpils Pedagoģisko uni-

versitāti.
J. Gruduls bijis kordiriģents Rēzek-

nes 1. vidusskolā, vēlāk – pedagogs Jāņa 
Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžā. Va-
dījis korus Murmastienē un Rēzeknē. No 
1979. līdz bijis Rēzeknes rajona vīru kora 

Jānis Teilāns. Jānis Gruduls.
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„Olūts” diriģents. Viņa vadībā koris kļuva 
par XXII Vispārējo latviešu dziesmu svēt-
ku laureātu. Bijis virsdiriģents daudziem 
Latgales dziesmu svētkiem, arī Latvijas 
zēnu koru salidojumā Cēsīs 1998. gadā. 
Ar saviem koru kolektīviem koncerttur-
nejās apceļojis daudzas Eiropas valstis. 

Vada Latvijas Valsts robežsardzes 
virsnieku ansambļus Rēzeknē un Ludzā, 
darbojas ar visu paaudžu dziedātājiem 
Stirnienes garīgās mūzikas korī „Rever-
sium”. Jānis ir Stirnienes draudzes uzti-
camais balsts un muzikālais erceņģelis.

Leonora Kanča (dz. Opolā, 1949) 
– ilggadēja Varakļānu patērētāju biedrī-
bas darbiniece, tad SIA „Niedrīte” un i. 
u. „Magonīte” vadītāja.

Jānis Kančs (1949) – darbojas ģi-
menes uzņēmumā „KAMILL PLUSS”.

Pedagoģe Valentīna Balcere (dz. 
Indāne, 1950) – pēc Stirnienes pamat-
skolas un Varakļānu vidusskolas seko 
studijas Liepājas V. Lāča pedagoģiskajā 
institūtā. Tad audzinātāja Liepājas pilsē-
tas bērnudārzā, metodiķe, ilggadēja Lie-
pājas bērnudārza vadītāja.

Biruta Šalajeva (dz. Grudule, 
1950–2004) – pēc Stirnienes pamatsko-
las beigšanas iestājusies Jāņa Ivanova 
Rēzeknes mūzikas vidusskolā un, bei-
dzot kordiriģentu nodaļu, sākusi strādāt 
Līvānu mūzikas skolā. Vēlāk šīs skolas 
mācību daļas vadītāja. Līvānos vadījusi 
vairākus korus un ansambļus.

Tekstilmāksliniece Mārīte Lei-
mane (1951) – mācījusies Rēzeknes 
Lietišķās mākslas vidusskolas Deko-
ratīvās mākslas noformēšanas nodaļā 
(1967–1971), Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Tekstiliju mākslinieciskās noformēša-
nas nodaļā (1974–1979), diplomdarbs: 
gobelēns „Senā Rīga” (vadītājs Rūdolfs 
Heimrāts).

Bijusi māksliniece noformētā-
ja konstruktoru birojā CPKBMA, Rīgā 
(1971 –1974), vecākā māksliniece ap-
vienībā Gossnab, Rīgā (1978–1979), 
māksliniece Jelgavas kombinātā „Latvi-
jas lini” (1979–1982), Jelgavas tirdznie-
cības pārvaldē (1982–1983), Jelgavas 
autobusu parkā (1984–1989), Jelgavas 
kombinātā „Larelini”(1999–2000), Jelga-
vas pilsētas kultūras namā (1998–2002), 
vizuālās mākslas skolotāja Jelgavas 1. 
ģimnāzijā (2002–2008), pulciņa „Tek-
stilstudija” vadītāja Jelgavas Bērnu un 
jaunatnes centrā „Junda” (2003–2009), 
kopš 2006. gada māksliniece noformē-
tāja, izstāžu iekārtotāja Ģ. Eliasa Jel-
gavas Vēstures un mākslas muzejā un 
Ādolfa Alunāna muzejā.

Veidojusi Jelgavas kafejnīcas 
„Madara”, Jelgavas autobusa parka, 

LLU Meža fakultātes zāles un Jelgavas 
bērnudārzu „Rotaļa”, „Taurenītis”, „Rūķī-
tis” interjera tekstilijas.

Ārste Albīna Vaļicka (dz. Drivinie-
ce, 1951) – jau 42 gadus strādā medicī-
nā, rentgenoloģe Preiļos.

Feldšers Jānis Eiduks (1951) – 
beidzis medicīnas skolu 1973. gadā, 
strādājis kā feldšeris – akušieris Vara-
kļānos, tad Daugavpilī kā militārais me-
diķis. Ārstniecībā nostrādāti vairāk nekā 
30 gadi.

Veronika Lazdāne (1951) – beigusi 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas 
Ekonomikas fakultāti kā grāmatvedis 
ekonomists. Strādā banku sfērā.

Ārste Veneranda Duļbinska (dz. 
Piļpuka, 1953) – mācījusies Stirnienes 
pamatskolā un Varakļānu vidusskolā, 
tad Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas 
fakultātē. Seko pediatra darbs Rīgas 12. 

poliklīnikā, nodaļas vadītājas amats 8. 
poliklīnikā, klīniskā ordinatūra un ilgi ārs-
ta darba gadi Republikāniskajā bērnu 
klīniskajā slimnīcā.

Pedagoģe Janīna Liepiņa (dz. Lei-
mane, 1954) – mācības Stirnienē,  Va-
rakļānu vidusskolā un LU, vēstures sko-
lotāja Barkavas pamatskolā, kur vienā 
darba vietā nostrādāti 40 gadus. Jau 25 
gadus arī direktora vietniece mācību un 
audzināšanas jomā.

Pedagoģe Silvija Ozoliņa (dz. 
Strode, 1954) – pēc Stirnienes skolas 

un Varakļānu vidusskolas seko studijas 
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Lat-
viešu valodas un literatūras skolotāja 
Bebrenes lauksaimniecības skolā un 
vidusskolā.

Andris Priževoits (1954) studē-
jis LLU Automobiļu un auto saimnie-
cības specialitātē, strādā Latvenergo 
„Augstsprieguma tīkls”.

Uzņēmējs un zemnieks Andris 
Runtovskis (1955) – dzīvo un strādā 
Pušas pagastā.

Aivars Priževoits (1956) – beidzis 
Višķu sovhoztehnikumu, Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmiju, automobiļu un 
automobiļu saimniecības specialitātē. 
Ilggadējs Lēdmanes pagasta padomes 
priekšsēdētājs. Šobrīd SIA „Ķeguma 
Stars” valdes loceklis.

Jānis Vilkaušs (1957) 1973. gadā 
beidzis Stirnienes 8-gadīgo skolu, tad 

1976. gadā Varakļānu vidus-
skolu. No 1976. līdz 1981.
gadam studējis Latvijas Lauk-
saimniecības Akadēmijā. Dzī-
vo Kalsnavas pagastā un ir 
valsts akciju sabiedrības „Lat-
vijas Valsts Meži” darbinieks.

Kordiriģents Jānis Mes-
ters (1957–1996) – pēc Stir-
nienes pamatskolas devies 
uz Jāņa Ivanova Rēzeknes 
mūzikas vidusskolu, beidzis 
Kordiriģēšanas nodaļu, iegu-
vis diriģenta specialitāti Latvi-
jas Valsts konservatorijā.  Strā-
dājis Gaigalavas vidusskolā, 
Atašienes vidusskolā, Stirnie-
nes pamatskolā par mūzikas 
skolotāju, vadījis ansambļus 
un korus. 20. gs 90. gados 
viņa vadībā Atašienes jauk-
tais koris piedalījies Vispārē-
jos latviešu dziesmu svētkos. 
Gatavojies uzsākt studijas 
konservatorijas kompozīcijas 
nodaļā, diemžēl pāragri aprā-
vies dziesmām un melodijām 
piepildītais mūžs.

Antons Bračka (1958)  
mācījies Stirnienes astoņgadīgajā skolā 
no 1965. gada līdz 1973. gadam. Varakļā-
nu vidusskolas 1976. gada absolvents. 
1981. gadā beidzis Latvijas Universitātes  
Vēstures un fi lozofi jas fakultāti. Darba 
gaitas sācis Zinātņu akadēmijas Vēstu-
res institūtā kā vecākais laborants, pēc 
tam turpinājis kā jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks. Paralēli strādājis par vēs-
tures skolotāju Rīgas 75. vidusskolā.

Sākoties Atmodai, 1988. gadā uzai-
cināts darbā par vecāko inspektoru torei-
zējā Ministru Padomes Lietu pārvaldē. 

Mārīte Leimane. Janīna Liepiņa.

Antons Bračka.Jānis Mesters.
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Pēc Neatkarības atjaunošanas dar-
bu turpinājis Valdības aparātā, vēlāk 
Valsts kancelejā, ieņemot ar personālva-
dību saistītus amatus. Kopš 1997. gada 
ir atbildīgais ierēdnis par Valsts kancele-
jas sevišķo lietvedību.

1987. gadā no 1. jūlija līdz 9. sep-
tembrim kā  rezerves virsnieks piedalī-
jies un vadījis Černobiļas AES avārijas 
seku likvidācijas darbus Ukrainā Narodi-
ču rajonā un Pripetes pilsētā.

Uzņēmēja Irēna Erele (dz. Grēvele, 
1958) – mācījusies Stirnienes pamatsko-
lā un Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā, 
seko darbs Varakļānu patērētāju biedrī-
bā. Tad absolvēta pedagoģiskā skola un 
nostrādāti 11 gadi Barkavas bērnudārzā 
par audzinātāju. Vēlreiz seko mācības 
un tiek apgūta uzņēmumu vadība. Kopš 
1998. gada SIA „JILLS” komercdirekto-
re. 

Pedagoģe Ilga Galiņa-Vilkauša 
(1958) beigusi Stirnienes 8-gadīgo sko-
lu 1973. gadā. Mācības turpinātas Rīgas 
pedagoģiskajā skolā un Daugavpils Pe-
dagoģiskajā Institūtā. Strādā par skolo-
tāju Kalsnavas pamatskolā.

Juris Leicis (1958) – ilggadējs Sīļu-
kalna pagasta padomes priekšsēdētājs, 
šobrīd Riebiņu novada pašvaldības teh-
niskais direktors.

Marija Brīvere (dz. Mestere, 1959) 
– mācījusies Stirnienes pamatskolā un 
Valmieras Viestura 3. vsk. teātra klasē, 
kultūras darbinieku kursos. Darba gadi 
Stabulnieku un ilgstoši Ogres kultūras 
namā. Vēlāk strādājusi LU Optometrijas 
centrā.

Anna Erdmane (dz. Dambiniece, 
1959) – mācībām Stirnienē seko Vara-
kļānu vidusskola un Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmijas Pārtikas rūpniecī-
bas tehnoloģijas fakultāte, kur iegūta 
specialitāte pārtikas tehnoloģe. Strādā-
jusi Rīgas gaļas kombinātā par vecāko 
meistari un nu jau ilgus Stirnienes pa-
matskolas ēdināšanas blokā.

Skolotāja Vera Cakule (dz. Dam-
biniece, 1959) – 1973. gadā beigusi 
Stirnienes pamatskolu, tad mācījusies 
Varakļānu vidusskolā un Liepājas pe-
dagoģiskajā institūtā. Sākumskolas un 
bioloģijas skolotāja Dobeles rajonā un 
pilsētā.

Uzņēmējs Kārlis Zeimuls (1959) – 
pēc Stirnienes pamatskolas beigšanas 
mācās Rankas profesionāli tehniskajā 
skolā par mežsaimniecības meistaru. 
Pēc šīs skolas strādā Jēkabpils MRS 
Salas mežniecībā par mežsargu, tad 
seko dienests Padomju armijā netālu no 
Baikāla. Atgriežoties sākumā automa-
šīnas, vēlāk autobusa šoferis kolhozā 

„Latgale”, tad autobusa šoferis Jelgavas 
autobusu parkā, paralēli mācās LLA par 
lauksaimniecības inženieri. 1986. gadā 
atgriežas dzimtajā pusē, dzīvo Varakļā-
nos, strādā Madonas autobusu parkā. 
1993. gadā nodibina savu fi rmu „RIPO”, 
kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu 
sniegšanu.

Feldšeres Skaidrītes Svilānes 
(dz. Eriņa, 1960) dzīve kopš Stirnienes 
skolas beigšanas saistīta ar medicīnu – 
absolvēta Rīgas 4. medicīnas skola, tad 
divus gadus strādāts Jaungulbenes lau-
ku ambulancē un nu jau 30 gadi feldšera 
darbā neatliekamajā medicīniskajā palī-
dzībā Varakļānos.

Pedagoģe Ieva Locāne (dz. Cie-
matniece, 1960) – mācījusies Stirnie-
nē un Rēzeknes Mākslas vidusskolā. 
Seko darbs Jelgavā uzņēmumā „Latvi-
jas Keramika”, Ogres raj. saimniecībā 
„Birzgale” strādājusi par keramiķi. Tad 
zīmēšanas un rasēšanas skolotāja Stir-
nienes pamatskolā no 1983. līdz 1997. 

gadam, tagad ilggadēja Va-
rakļānu mūzikas un mākslas 
skolas pasniedzēja, direktora 
vietniece mācību un radošajā 
darbā Mākslas nodaļā.

Anna Eiduka (1961) – 
daudzus gadus strādājusi 
skolas ēdināšanas blokā, 
šobrīd - klusā un nemanāmā, 
bet čaklā Stirnienes draudzes 
darbiniece.

Uzņēmējs Jānis Eriņš 
(1961) – strādājis kolhozā 
„Latgale”, 1997. gadā nodibi-
na un darbojas SIA „Rieksti-

ņi”, ļaužu iecienītā vietējā veikaliņā. 
Mežsargs Aivars Ciematnieks 

(1961 – 2006) 
Veterinārfeldšeris Juris Grēvels 

(1961–2009) – beidzis Stirnienes pamat-
skolu un Bebrenes sovhoztehnikumu, 
ilgus gadus strādājis kolhozā „Latgale” 
un bijis Varakļānu bērnunama saimnie-
cības daļas vadītājs. Apkaimē bijis iecie-
nīts kā zinošs, atbildīgs un izpalīdzīgs 
speciālists.

Ivars Vilkaušs (1962) – pašaizlie-
dzīgs, rūpīgs un  nesavtīgs Varakļānu 
pagasta darbinieks.

Zemnieks Ēriks Vutnāns (1962) – 
nodarbojas ar graudkopību.

Pavāre Elza Bikovska (1963) – 
darbs uzņēmumā „Lido”.

Zemnieks Gunārs Pauniņš (1963) 
– kopā ar ģimeni veiksmīgi saimnieko 
savā saimniecībā „Alūksnes”, nodarbo-
jas ar piena lopkopību.

Valsts pārvaldes un pašvaldību 
darbinieks, ekonomists, finansists un 
auditors Juris Vēveris (1963) – mācījies 
un beidzis Stirnienes pamatskolu. Pēc 
mācībām Jēkabpils sovhoztehnikumā 
strādājis par grāmatvedi kolhozā „Lat-
gale”, bet pēc karadienesta strādājis par 
galveno grāmatvedi Varakļānu bērnu 
namā. Ilggadējs pašvaldības darbinieks 
– no 1991. gada strādājis par Varakļā-
nu pilsētas domes galveno grāmatvedi. 
1994.gadā ievēlēts par Varakļānu pilsē-
tas domes priekšsēdētāju un Varakļānu 
pilsētas pašvaldību vadījis trīs sasauku-
mus – līdz 2005. gada vēlēšanām. Aug-
stāko izglītību un Ekonomikas zinātņu 
maģistra grādu fi nansēs ir ieguvis Rē-
zeknes Augstskolā. Mācījies Lielbritā-
nijas Finanšu Analītiķu Institūtā, ieguvis 
Starptautiskās grāmatvežu asociācijas 
sertifi kātu Starptautiskajā grāmatvedī-
bā, kā arī profesionālās kvalifi kācijas 
diplomu fi nanšu vadībā. Kopš 2005. 
gada strādā Latvijas Republikas Valsts 
kontrolē par sektora vadītāju pašvaldību 
revīziju departamentā. Ir ISO 9001 sertifi -

Kārlis Zeimulis.

Vera un Anna  (dz. Dambinieces).

Juris Vēveris.
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cēts auditors un vadījis revīzijas grupas, 
kuras veica sevišķi liela apjoma revīzijas 
ar plašu publicitāti un starptautisko re-
zonansi – par Dienvidu tilta būvniecību 
Rīgā, par e-talona ieviešanu Rīgas sa-
tiksmē, kā arī revīziju Ventspils pilsētas 
pašvaldībā un Ventspils brīvostā.

Mediķe Vija Pekstiņa-Otomere 
(1964) no 1971. līdz 1979. gadam mā-
cījusies Stirnienes astoņgadīgajā skolā, 
no 1979. līdz 1982. gadam – Varakļānu 
vidusskolā, no 1984. līdz 1989. gadam 
studējusi Rīgas Medicīnas institūta 
Stomatoloģijas fakultātē. Šobrīd strādā 
par zobārsti un dzīvo Krustpilī.

Zemnieks Ivars Mesters (1964) 
– pēc Stirnienes pamatskolas mācījies 
Malnavas sovhoztehnikumā. Šobrīd no-
darbojas ar bioloģisko lauksaimniecību 
un mežistrādi. 

Zemnieks Juris Pelšs (1964) – strā-
dā savā zemnieku saimniecībā „Viestu-
ri”, nodarbojas ar graudu audzēšanu un 
piensaimniecību.

Pedagoģe Valda Eiduka (1965) – 
pēc Stirnienes pamatskolas un Viļānu 
bērnu mūzikas skolas, kā arī Varakļā-
nu vidusskolas, seko studijas Latvijas 
Universitātē Filoloģijas fakultātē. Kopš 
1983. gada jau 29 gadus Valdas vienīgā 
darba vieta ir Stirnienes pamatskolā par 
latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Vēsturniece, diplomātiskā korpu-
sa locekle Lolita Eriņa (1965) – 1980. 
gadā beigusi Stirnienes 8-gadīgo skolu, 
paralēli mācījusies Viļānu 7-gadīgajā 
bērnu mūzikas skolā klavieru klasē. No 
1980. līdz 1983. gadam mācījusies un 
beigusi Atašienes vidusskolu. No 1983. 
līdz 1988. gadam mācījusies un beigusi 
Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un 
fi lozofi jas fakultāti ar vēsturnieces, vēstu-
res un sabiedrības mācības pasniedzē-
jas diplomu. No 1988. līdz 1996. gadam 
strādājusi Latvijas Valsts Kinofotofono 
dokumentu arhīvā kā Fotodokumentu 
nodaļas vadītāja. No 1996. gada strā-
dā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, 
diplomātiskajā un konsulārajā dienestā. 
Lolitas vaļasprieks – runāties ar cilvē-
kiem par pagājušiem laikiem.

Saimniece Marija Pastare (dz. 
Madžule, 1965) – mācījusies Stirnienes 
pamatskolā, Varakļānu vidusskolā, Prei-
ļu kooperatīvajā skolā. Darbojas savā 
zemnieku saimniecībā „Piemājas”, mīļa 
mamma 4 bērniem, izcila plātsmaižu un 
pīrāgu cepēja. 

Zemnieks Voldemārs Teilāns 
(1965) – nodarbojas ar piena ražošanu 
un graudkopību.

Uzņēmējs Valdis Mesters (1966) – 
mācījies Stirnienes pamatskolā, tad Rī-

strādājusi. Rīgas 1. slimnīcā par sanitāri 
un ārsta palīgu. No 1998. darbojas savā 
ģimenes ārsta privātpraksē. Pašvaldības 
deputāte Inčukalna pagastā no 2005. 
gada līdz šim brīdim. 

Pedagoģe Lilita Skurule (1974) – 
mācījusies Stirnienes pamatskolā, Rē-
zeknes pedagoģiskajā skolā un Rēzek-
nes Augstskolā. Strādājusi Lielvārdes, 
Ogres un Murmastienes pirmsskolas 
iestādēs, šobrīd darbs Varakļānu PII 
„Sprīdītis” par pirmsskolas skolotāju un 
Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsē-
dētājas vietnieci.

Regīna Bernāne (1974) – lieliska 
saimniece un rokdarbniece, turpina stu-
dijas Rēzeknes augstskolā.

Uzņēmējs Laimonis Stafeckis 
(1975) – apguvis agronoma specialitāti 
Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā, 
studējis Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Mežsaimniecības fakultātē, 
augstskolā „Turība” ieguvis maģistra 
grādu uzņēmējdarbības vadībā. Uzņē-
muma SIA „Kalna Ciebaldi” īpašnieks.

Rita Upeniece (dz. Skurule, 1976) 
mācījusies Stirnienē, tad Varakļānu vi-

Vija Pekstiņa-Otomere.

gas Industriālajā politehnikumā un LLA. 
Nodarbojas ar mežistrādi.

Ārste Vija Danga (dz. Bračka, 
1966.) skolas gaitas sākusi  Stirnienes 
astoņgadīgajā skolā 1973. gadā. 1984.
gadā beigusi Varakļānu vidusskolu. Izglī-
tību turpinājusi Rīgas Medicīnas institūta 
Ārstniecības fakultātē. Pēc rezidentūras 
beigšanas 1991. gadā ieguvusi ārsta–
dermatovenerologa  sertifi kātu. Strādā 
par dermatoveneroloģi Rīgas Austrumu 
klīniskajā universitātes slimnīcā un savā 
ārsta privātpraksē. Piedalījusies vairākos 
Eiropas un Pasaules dermatologu kon-
gresos Francijā, Portugālē, Argentīnā, 
Dienvidkorejā un citās valstīs. Ir Eiropas 
Dermatovenerologu asociācijas biedre.

Biruta Veske (dz. Knikste, 1968) 
– ilggadēja medmāsa Rīgas Austrumu 
slimnīcā un Rīgas 2. slimnīcā.

Uzņēmēja un zemniece Ruta Eriņa 
(dz. Vovere, 1971) – Stirnienes pamat-
skolai seko mācības Rudzātu vidussko-
lā, vēlāk beigusi Rēzeknes Augstskolas 
mārketinga nodaļu. Strādā savā zemnie-
ku saimniecībā „Zvirgzdi-Varaža”, aktīvi 
un veiksmīgi piedalās dažādos Eiropas 
projektos, audzina 4 meitas. Stirnienes 
draudzes domes priekšsēdētāja.

Ārste Iveta Skurule (1972) 1987. 
gadā absolvējusi Stirnienes pamatskolu, 
1990. gadā Varakļānu vidusskolu, 1996. 
gadā Latvijas Medicīnas Akadēmiju. No 
1991. līdz 1997. gadam paralēli studijām 

Lolita Eriņa.

Iveta un Lilita Skurules.

Ruta Eriņa.

Rita Upeniece.

Vija Danga.

Turpinājums 24. lpp.
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Jūnija mēnesī Vysvātokos Jezus Sirds 
gūdynošona, dorbdīnos pēc sv. Mi-
ses litānija. Svātdīnos pēc lelos sv. 
Mises.

17.06. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA 
sv. Mises 9.00 un 12.00 – Krystaceļš
Rūžukrūni dzīdos: Dekšāru, Lazdinī-
ku s. t. un procesija
 
23.06. – sastdīna – plkst. 19.00 
Vesperes atlaidu īvods

Dīvkolpojumu korteiba VARAKĻĀNŪS 
         2012. goda 
jūnija mēnesī

dusskolā un Rīgas 43. arodskolā, 
absolvējusi Rēzeknes augstskolu. 
Strādājusi Varakļānu pagasta pa-
domē par sekretāri un Dzimsaraks-
tu nodaļas vadītāju (2001 – 2009), 
šobrīd Varakļānu novada pašvaldī-
bas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
(no 2009). 

Pedagoģe Dzintra Lempa 
(1977) – studējusi Rēzeknes augst-
skolā – angļu un vācu valodas sko-
lotāja, tad Gētes institūta un Hāge-
nas universitātes maģistra grāds 
ģermānistikā. Darbs Latgales amat-
niecības meistaru skolā – skolotāja, 
metodiķe, no 2003. gada direktora 
vietniece mācību darbā.

Juris Mesters (1978) – pēc 
Stirnienes pamatskolas 15 gadu ve-
cumā uzsācis darba gaitas Latvijas 
Dzelzceļā, kur nostrādāti 10 gadi, 
paralēli pabeigta Jēkabpils vakara 
vidusskola, vēlāk Rīgas Alberta ko-
ledža. Tagad daudzu gadu darbs 
poligrāfi jā hologrāfi ja „Dardedze”.

Juris Kassalietis (1978) – 
zemnieks un uzņēmējs.

Inta Vilkauša (1982) – ieguvu-
si  RPIVA sākumskolas pedagoga 
specialitāti. Strādā Stirnienes pa-
matskolas internātā.

Ķīmiķe Veronika Ozoliņa  (1983) 
– Latvijas Universitātē iegūts maģistra 
grāds, darbs uzņēmumā „Olainfarm”.

Ilze Kanča (dz. Stafecka, 1983) 
– Daugavpils Universitātē ieguvusi sā-
kumskolas skolotājas specialitāti.

Ilze Mestere (1986) – pēc Stirnie-
nes pamatskolas un Viļānu bērnu mū-
zikas skolas turpina mācības Varakļānu 
vidusskolā, tad studijas Banku augst-
skolā un iegūst maģistra grādu uzņēmu-
mu un iestāžu vadībā. Turpina izglītoties 
Latvijas Biznesa koledžā tiesību zinībās, 
strādā banku sfērā.

Jānis Pelšs (1987) – mācījies Stir-
nienē, Preiļu Valsts ģimnāzijā un Rīgas 
Tehniskajā universitātē ieguvis maģistra 
grādu inženierzinātnēs.

Kristīne Strode (1987) izcili mācī-
jusies Stirnienes pamatskolā un Viļānu 
mūzikas skolā akordeona nodaļā, bei-
gusi Preiļu Valsts ģimnāziju. Studējusi 
Latvijas Universitāte Filoloģijas un Māks-
las zinātņu fakultātes baltu fi loloģiju, vē-
lāk zināšanas papildinājusi Kultūrizglītī-
bas un nemateriālā mantojuma centra 
Folkloras skolā. No 2008. gada strādā 
Varakļānu kultūras namā par kultūras 
pasākumu organizatori, vada folkloras 
kopu un ir Varakļānu novada pašvaldī-
bas kultūras darba metodiķe. Saņēmusi 
Atzinību par ieguldīto darbu Varakļānu 

novada pašvaldības kultūras dzīvē.
Toms Erdmanis (1988) – mācījies 

Stirnienes pamatskolā, Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā, beidzis Rīgas Tehnisko uni-
versitāti un ieguvis diplomu ekonomikā 
un uzņēmumu vadības specialitātē.

Kaspars Pauniņš (1989) – mācījies 
Stirnienē, Preiļu Valsts ģimnāzijā un bei-
dzis Banku augstskolu.

Dagnija Pastare (1989) – bei-
gusi Jēkabpils agrotehnisko kole-
džu, studē Rēzeknes Augstskolā.

Ieva Erdmane (1989) – pēc 
Stirnienes pamatskolas devusies 
uz Dobeles Valsts ģimnāziju, šo-
brīd studē Rīgas P. Stradiņa uni-
versitātes farmācijas fakultātē.

Sarmīte Pelša (1990) – mā-
cījusies Stirnienē, Preiļu Valsts 
ģimnāzijā un šobrīd studijās Lat-
vijas Universitātē apgūst latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
specialitāti.

Gunārs Lemps (1990) – studē 
Rīgas Garīgajā seminārā.

Jānis Zeps (1990) Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā izstrādājis zināt-
niski pētniecisko darbu „Garīgo 
dziedājumu tradīcijas Stirnienes 
draudzē 18.-21. gs.”, TV3 „Zilās 
Upes kora” dalībnieks.

Baiba Eriņa (1992) – mācās 
Rīgas dizaina koledžā, skolas logo 
autore.

Jānis Pastars (1992) – mācī-
jies Rudzātu vidusskolā un Malna-
vas lauksaimniecības koledžā, jau 
daudzus gadus Stirnienes drau-
dzes sakristians.

Ilze Grēvele (1992) – daudzsološa 
jaunā ērģelniece un soliste, pēc Stirnie-
nes pamatskolas beigusi Jāņa Ivanova 
Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiri-
ģēšanas un ērģeļu nodaļu. Kopš pamat-
skolas laikiem Stirnienes vārdu godam 
nesusi dažādos rajona, reģiona un valsts 
mēroga konkursos un koncertos.

(turpinājums sekos)

Kristīne Strode. Ilze Grēvele.

Juris un Ilze Mesteri.

Turpinājums no 23. lpp.

24.06. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA – 
SVĀTO ALOIZA ATLAIDAS
sv. Mises plkst. 9.00 un 12.00
Rūžukrūni dzīdos: Trokšu un 
Sondoru s. t.

29.06. – pīktdīna – SV. APUSTUĻU 
PĪTERA UN POVULA leli svātki
sv. Mises plkst. 9.00 un 
12.00 – Rūžukrūni dzīdos: Moļnīku 
un Seiļu s. t.

30. 06. – Kopu svātki 
uz Ļodānu plkst. 14.00 un 
Asnīnes plkst. 15.00 kopim
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Jāņi Varakļānos
Maija beigās Varakļānu kultūras 

nams aicināja iedzīvotājus gan rakstiski, 
gan interneta tiešsaistē aizpildīt aptau-
jas anketu par Jāņu svinēšanu Varak-
ļānos. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, 
kādas ir varakļāniešu Jāņu svinēšanas 
tradīcijas, kā viņi vēlētos svinēt Jāņus 
Varakļānos un kādās aktivitātēs būtu 
gatavi piedalīties, neskaitot jau tradicio-
nālo pašdarbnieku koncertu.

Pavisam aptaujas anketu aizpildī-
ja 111 respondenti. No rezultātiem re-
dzams, ka visvairāk  varakļāniešu Jāņus 
svinēt dodas uz kādām lauku mājām, 
bet otrajā vietā ierindojas Jāņu svinību 
apmeklējums Varakļānu pilsētā.

No Jāņu tradīcijām vispopulārākā ir 
ugunskura kurināšana, tai seko vaina-
gu pīšana, bet vismazāk atzīmēta maz-
gāšanās rasā.

Varakļānieši ir dziedātājtauta, jo an-
ketā lielākā daļa respondentu norādīju-
ši, ka Jāņos viņi dzied vienmēr.

Varakļānieši uzskata, ka Jāņu svinī-

Varakļānu 
novada 
svētkus 
gaidot

 
20. – 22. jūlijā Varakļānu novada 

pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalī-
ties Varakļānu novada svētkos un bau-
dīt piedāvātos kultūras pasākumus.

Varakļānu novada svētki sāksies 
20. jūlija vakarā ar Ērģeļnakti Stirnienes 
baznīcā, kur starp krāšņiem Varakļānu 
novada audzētāju liliju ziediem dunēs 
ērģeļu balsis – šogad dzirdēsim gan jau 
zināmos virtuozus Ivetu un Jāni Pelšes, 
gan daudzsološo jauno ērģelnieci Ilzi 
Grēveli, gan ciemiņus, gan vismazāko 
topošo ērģelnieku paaudzi. Programmā 
būs mazliet no visa kā –  akadēmiskā 
mūzika, populāras un zināmas melodi-
jas, saspēle ar dažādiem instrumentiem 
interesantā aranžējumā. Koncertu varēs 
vērot uz lielā ekrāna un atkal ielūkoties 
ērģeļu noslēpumainajās dzīlēs. Ar Stir-
nienes Ērģeļnakti aizsākas arī Latgales 
III Ērģeļu dienas.

21. jūlija rītā lielie un mazie Varak-
ļānu novada iedzīvotāji varēs baudīt 
sportiskas aktivitātes.

Svētku centrālais pasākums – kon-
certs „Tikšanās zem parka kokiem” – 

notiks Varakļānu estrādē 21. jūlija vaka-
rā. Koncertā piedalīsies Varakļānu no-
vada pašdarbības kolektīvi un draugu 
kolektīvi no Madonas, Rugājiem, Rīgas 
Latviešu biedrības u. c. Koncerta laikā 
sveiksim konkursa „Varakļānu novada 
sakoptākā sēta 2012” laureātus.

Pēc koncerta ballītē par lustīgu no-
skaņojumu gādās grupa „Mākoņstūmē-
ji” no Smiltenes. Grupā muzicē 7 cilvēki 
un kā viņi paši saka: „Šādā sastāvā bal-
lētājiem jautra noskaņa ir garantēta!”

Svētdienas, 22. jūlija, rītā pašus jau-
nākos Varakļānu novada iedzīvotājus 
– Atajevu Oliveru, Baumani Luīzi, Bro-
ku Gustavu, Cakuli Eviju, Doroškeviču 
Aneti, Dreiškinu Kristiānu, Drozdu Eliza-
beti Mariju, Dūdu-Čaču Filipu Māri, Eri-
ņu Rūdolfu Jēkabu, Ferčuku Nikolaju, 
Galdiņu Danielu, Ikaunieci Luīzi, Kanču 
Katrīnu, Kanču Amandu, Niniku-Bruz-
guli Melāniju, Osipovu Robertu, Pavlovu 
Ritvaru, Miezīti Elīzu, Poču Rolandu, Pu-
gačevsku Alisi, Sondori Laimu, Trokšu 
Rihardu, Tropu Eviju, Upīti Ketiju, Upma-
li Matīsu, Urku Jēkabu, Zepu Amandu 
Esteri, Zepu Kristapu Danielu – kopā ar 
vecākiem aicinām doties uz Varakļānu 
pili un saņemt pašvaldības dāvāto sud-
raba karotīti.

Varakļānu novada svētki noslēg-
sies svētdienas pēcpusdienā Varakļānu 
kultūras namā ar kamerizrādi „Kādas 
sievietes stāsts”. Spēcīga dramatiskā 
talanta un skaistās plašu iespēju balss 
īpašniece Ieva Parša priecēs ar savu 

bas būs izdevušās, ja būs laba kompā-
nija un labi laika apstākļi. Pat bagātīgais 
svētku galds ir ierindots pie mazāk no-
zīmīgajiem faktoriem.

Uz jautājumu, vai vēlētos svinēt 
Jāņus Varakļānu estrādē, 73% procenti 
varakļāniešu ir atbildējuši – jā! Kā labā-
kais datums norādīts pats Līgo vakars 
– 23. jūnijs.

Vislabprātāk varakļānieši Jāņu va-
karā estrādē pulcētos uz kopīgu uguns-
kura iedegšanu, labprāt piedalītos tā 
sagatavošanā, rotāšanā un iedegšanā, 
kā arī iesaistītos tradicionālajos dančos 
un rotaļās. Protams, pie šī jautājuma  ir 
sastopama arī atbilde, ka nevēlētos da-
rīt neko – tikai izklaidēties.

Ar visiem aptaujas rezultātiem ie-
spējams iepazīties Varakļānu novada 
mājaslapā – www.varaklani.lv.

Apkopojot varakļāniešu vēlmes un 
anketās izteiktos ierosinājumus, Vara-
kļānu kultūras nams vasaras saulgrie-
žos piedāvā šādu kultūras pasākumu 
programmu:

Visīstākajā saulgriežu vakarā – 20. 

soloprogrammu, kuras pamatā  – sie-
vietes jūtu pasaules dažādas izpaus-
mes. Programmā Emīls Dārziņš, Jo-
hanness Brāmss un Roberts Šūmanis 
kā romantisma laika ideālu iemiesotāji, 
Bendžamins Britens un Džons Keidžs 
kā 20. gadsimta ļoti atšķirīgi klasiķi, vēl 
virkne citu komponistu un, protams, 
arī dziedātājas “fi rmas zīme” – Lučāno 
Berio neticamo trokšņu partitūra “Sek-
vence sievietes balsij”. „ Kādas sievietes 
stāsts” nebūs vis parasts dziesmu virk-
nējums, bet gan aizraujošs ceļojums 
emociju galējībās un dažādu laikmetu 
mūzikas kontrastos. Pie klavierēm – Ie-
vas Paršas uzticamais un ilggadējais 
koncertmeistars Aldis Liepiņš. Ar savu 
režisorisko redzējumu šo koncertprog-
rammu palīdzēs veidot Zane Kreicber-
ga. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar 
VSIA „Latvijas koncerti”. Pasākumu at-
balsta Vidzemes plānošanas reģions un 
Latvijas Kultūras ministrija ar mērķi vei-
cināt profesionālās mākslas pieejamību 
visos Latvijas reģionos. Šajā pasākumā 
īpaši priecāsimies redzēt mūzikas sko-
las audzēkņus un pedagogus un visus 
mūzikas mīļotājus. Ieeja – brīva! (Lauku 
iedzīvotājiem uz pasākumu būs iespēja 
doties ar pašvaldības transportu.)

Uz tikšanos svētkos!

Kristīne Strode,
Varakļānu novada kultūras darba 

koordinatore

jūnijā plkst. 19.00 – aicinām visus uz 
Varakļānu kultūras nama atjaunotās 
mazās zāles ielīgošanu un iedimdinā-
šanu. Ar Jāņu dziesmām Jūs sagai-
dīs folkloras kopa, bet amatierteātra 
„Čaukstenes” apspriedīs varakļāniešu 
Jāņu svinēšanas paradumus.

23. jūnijā plkst. 21.00 ņemsim 
pilnu klēpi ar jāņuzālēm, vainagiem, 
vītnēm un tiksimies Varakļānu estrādē, 
kur kopīgi sagatavosim, izrotāsim un 
iedegsim Jāņu ugunskuru, un pēc tam 
turpināsim ballīti grupas „Nakts ekspre-
sis” vadībā. Ieeja ballītē – Ls 1.

Paldies visiem, kuri aizpildīja anke-
tas un sniedza lieliskus ierosinājumus 
patīkamām Jāņu svinībām. Tālākais jau 
atkarīgs no mums visiem – ja šogad 
būsiet atsaucīgi, tad mums visiem kopā 
noteikti izdosies ieviest kādu jaunu, 
interesantu tradīciju Jāņu svinēšanai 
Varakļānos un ar katru gadu to padarīt 
arvien plašāku.

Priecīgus svētkus!
Kristīne Strode,

Varakļānu KN pasākumu organizatore
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu 
izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30
T. 26909999

Pārdod 
lopbarības miežus 0.15 Ls/kg

T. 26563524 Ivars Počs

Cik grūti noticēt, 
ka nekad vairs dzīvē
mums neiznāks ar Tevi parunāt,
un Tavu smaidu vienkāršu un siltu
mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
                                 /I. Mežnora/

Lai mūsu līdzjūtība 
Teklas Čeveres tuviniekiem 

no mājas Jaunatnes-5 iedzīvotājiem

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Sirsnīgi sveicam
Jekaterinu Svirsku un Aigaru 
Auziņu ar dēla Marka dzimšanu!

Varakļānu Novada muzejs 
aicina darbā

REMONTSTRĀDNIEKU
Pieteikšanās muzejā
Pils ielā 29, Varakļāni
Līdz š. g. 29. jūnijam

Tālr. 29359242, 64866162

Stirnienē
24. jūnijā plkst. 20.00 

Jāņu dienas 
koncerts  

Plkst. 22.00 balle Stirnienes TN 
ar „Maskačkas muzikantiem”

Ieeja brīva
Būs iespēja ziedot 
Muižas otro vārtu 
atjaunošanai

Esmu Jūsu laikraksta lasītāja, kopš 
tā iznākšanas brīža. Rakstu pirmo reizi.

Daudzu jo daudzu varakļāniešu un 
pagasta iedzīvotāju vārdā vēlos izteikt 
pateicību Varakļānu pilsētas kapsētas 
pārzinim Mārtiņam Zieda kungam. Ilgu 
laiku kapsētā nav valdījusi tāda kārtība. 
Visi celiņi nogrābti, sausie zari izzāģēti, 
atkritumu izgāztuve nolīdzināta, ir pie-
tiekošā daudzumā sagādātas laistīšanai 
paredzētās lejkannas. Mārtiņu kapsētā 
var sastapt gan agrās rīta stundās, gan 
vēlā pēcpusdienā. Attiecībās ar cilvēkiem 
viņš vienmēr ir laipns un saprotošs.

Novēlam Jūsu turpmākājā darbā 
izturību, veselību, veiksmi ikdienas gai-
tās!

A. Zepa

Laikraksta nākošais 
numurs iznāks augustā. 

Saulainu vasaru!

Trīs saujas vasaras, 
dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, 
kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
MAIJĀ MIRUŠAJIEM:

Ivars Poļaks – 50
Genovefa Zeimule – 78
Paulīna Sprindža – 86

30. jūnijā (sastdīna) 
ĻODĀNU kopūs plkst. 14.00
ASNĪNES kopūs plkst. 15.00
14. jūlijā (sastdīna) 
SEIĻUKOLNA kopūs plkst. 14.00

21. jūlijā (sastdīna) 
SILA kopūs plkst. 14.00

21. jūlijā
STĒRNĪNES kopūs
plkst. 12.00 sv. Mise bazneicā un 
kopusvātki
28. jūlijā (sastdīna)
SĶĒĻU kopūs plkst. 14.00
KLUŠU kopūs plkst. 15.00
4. augustā (sastdīna) 
L. STRODU kopūs plkst. 14.00
11. augustā (sastdīna) 
VARAKĻĀNU kopūs plkst. 14.00

Tu gāji bez atvadām projām,
Tā, it kā vēl neaizietu,
Cik savādi – šajā naktī
Pār brūcēm nolija klusi
Ne sāpes, bet zvaigžņu lietus.

Mūsu līdzjūtība Kārlim un Ivaram 
Zeimuļiem ar ģimenēm, 

pavadot māti, vecmāmiņu, 
vecvecmāmiņu mūžības ceļā.

SIA „Ripo” kolektīvs

Cik gājums garš man nolemts bija,
Tik šajā pasaulē noiets ir,
Nu tālāk ceļu skumjas vīs.
Dievs, sildi dvēseli, kas Tavās mājās 
nākusi.

Visdziļākā līdzjūtība mūsu vadītājai 
Marijai, vīru Jāni Strodu mūžībā 

pavadot.
Stiuku krysta daleibneicas

Kopusvātki Varakļānu 
draudzē 2012. godā

   Varakļānu vidusskolas 1. klasē
        2012./2013. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina 
vecākus pieteikt bērnus 1. klasē 

2012./2013.mācību gadam.

Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Informācija pa tālruni 64807086.


