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Svētki māmiņām
Tu mana mīļā, mīļā, mīļā vienīgā,
Dzīves auksto vēju nenogurdināmā.
Mīlēt, piedot, visu saprast varošā.
Un caur asarām man pretī uzsmaidošā.
Es gribu iekrist tavā klēpī, 
Likt lai tu ik brīdi zini,
Cik es laimīga pie tevis esmu, māt.

Labus, siltus vārdus ir jāprot pasa-
cīt vienmēr, taču Mātes diena ir vēl viena 
iespēja katram pateikties savai mammai 
par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš 
pirmā dzīves mirkļa līdz pilnbriedam. 

Stirnienes pamatskolas bērni sa-
vas māmiņas ar koncertu sveica 9. mai-
jā. Svētkos uzstājās 1. – 2. klašu, 3. – 5. 
klašu, 6. – 8. klašu vokālie ansambļi sko-
lotājas Teresijas Pelšas vadībā, skanēja 
dziesmas no „Mammīte  – bitīte” līdz „Es 
vēlos, māt, tev paldies pasacīt” un latviešu 
tautas dziesma „Kas kaitēja nedziedāt”. 

1. – 4. klašu un 4. – 7. klašu skolēni 
ar prieku dejoja savām māmiņām.  Sa-
vukārt, Gunta Greisle savu māmiņu svei-
cu ar solo dziesmu, bet Kristīne Krista 
Ubagovska un Katija Piļpuka ar dzejas 
rindām. Klātesošos priecēja Aļonas Gri-
gorjevas un Ingas Madžules prozas frag-
mentu izpildījums. Skolēnus sagatavoja 
Valda Eiduka, Vija Pelša. Lai skaisti svētki 
un veiksme ikdienā mūsu māmiņām!

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
par rūpju sudrabu ap manu mūžu, 
par asaru, kas tev uz vaiga spīd, ko var-

būt steigā bieži nepamanu.
Par guni pavardā, ko siltu kūri, par to, ka mūs ap sevi kopā turi, ka bēdu proti klusi 

salocīt un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.
Rita Pelša, autores foto

Kas mums sagādā prieku? Vai sau-
les stars no rīta, pavasaris, draudzība, 
palīdzība, brīvprātīgais darbs sabiedrī-
bas labā. Tās ir nemateriālas lietas, kas 
nav pērkamas par naudu. Sakopsim un 
novērtēsim to, kas mums ir, jo dzīvojam 
tik brīnišķīgā zaļā vietā.

Klāt pavasaris, un biedrības „Pieau-
gušo attīstības projekts” (turpmāk tekstā 
PAP)  kolektīvs šogad nolēma palīdzēt 
uzkopt Varakļānu pilsētas teritoriju vai-
rākās vietās. 

27. aprīlī, spītējot lietum, sako-
pām atpūtas vietu Varakļānu siliņā „Pie 

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” kolektīvs organizē un 
piedalās Varakļānu pilsētas sakopšanas talkās
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

IEGULDĪjUMS TAVĀ NĀKOTNē!

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde 
2013. gada 9. aprīlī Nr. 4 

1. Par grozījumiem 31.05.2012. lē-
mumā Nr. 6.3 „Par galvojuma sniegšanu 
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA „Varakļānu ūdenssaimniecī-
bas attīstība I kārta” projekta finansējuma 
saņemšanai”.

2. Par SIA „Varakļānu veselības aprū-
pes centrs” pamatkapitāla palielināšanu 
un grozījumiem statūtos.

3. Par atalgojumu novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļiem pašvaldības vēlēšanu sagata-
vošanā.

4. Par Varakļānu pilsētas centrālā 
laukuma labiekārtošanas projekta publis-
ko apspriešanu.

Varakļānu novada 
domes sēde 
2013. gada 25. aprīlī Nr. 5

1.  Varakļānu novada pašvaldības 
2012. gada finanšu pārskata apstipri-

nāšana.
2. Par nekustamā īpašuma „Sviļi” 

sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „jannas” 

sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma 

„Pumpuri”sadalīšanu.
5. Par zemes nomu.
6. Par Māra Stabulnieka īpašuma 

„Ausekļi” nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda norakstīšanu.

7. Par SIA „Kolors” nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda norakstīšanu.

8. Par adreses noteikšanu.
9. Par zemes starpgabala Daugav-

pils ielā 18, Varakļāni, atsavināšanas ie-
rosinājumu.

10. Par naudas balvas piešķiršanu. 
11. Par Armanda Broka iesniegu-

mu.
12. Par Svetlanas  Truhinas izslēg-

šanu no pašvaldības palīdzības dzīvokļa 
jautājumu risināšanā vispārējās kārtības 
reģistra.

13. Par sociālās gultas pakalpojuma 
līguma pagarināšanu.

14. Par valsts budžeta līdzekļu mācī-
bu literatūras iegādei sadali starp nova-
da vispārējās izglītības iestādēm.

15. Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma maiņu.

16. Par nekustamā īpašuma „Bula-
vi” sadalīšanu.

17.  Par zemes lietošanas mērķa no-
teikšanu.

18. Par SIA „Varakļānu veselības ap-

rūpes centrs” pamatkapitāla palielināša-
nu un grozījumiem statūtos.

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde
2013. gada 7. maijā Nr. 6

1. Par Varakļānu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam 
projekta apstiprināšanu un nodošanu 
publiskajai apspriešanai.

2. Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam pirmās 
redakcijas un Vides pārskata projekta 
pilnveidošanu.

3.  Par Varakļānu novada attīstības 
programmas 2013. – 2020. gadam pir-
mās redakcijas pilnveidošanu.

Varakļānu novada 
domes ārkārtas sēde
2013. gada 9. maijā Nr. 7

1. Par Varakļānu novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnvei-
dotās redakcijas nodošanu publiskai ap-
spriešanai.

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Projekta 
„Pilsētas laukuma 
labiekārtošana” 

ieviešana 
 

Varakļānu novada pašvaldība īs-
teno projektu „Pilsētas laukuma labie-
kārtošana”  Nr. 12-05-L32100-000019. 
Projekta mērķis ir labiekārtot pilsētas 
centrālo laukumu, lai nodrošinātu rek-
reācijas pakalpojumus pašvaldībā un 
uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu.

Projekta ietvaros  ir paredzēts 
labiekārtot pilsētas laukumu – izveidot 
strūklaku, pulksteni, labirintu, atpūtas 
soliņus, atkrituma urnas, apgaismoju-
mu un puķu dobes. 

Šobrīd projekta ietvaros notiek 
pilsētas laukuma labiekārtošanas 
projekta izstrāde.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪjUMS TAVĀ NĀKOTNē!

Paziņojums par Varakļānu novada 
Teritorijas plānojuma 2012. – 2024. ga-
dam pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai.

Varakļānu novada dome 2013. gada 
9. maijā ir pieņēmusi lēmumu nodot pub-
liskai apspriešanai Varakļānu novada te-
ritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 
pilnveidoto redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš no-
teikts no 2013. gada 14. maija līdz 2013. 
gada 3. jūnijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar plā-
nošanas dokumentu var iepazīties Vara-
kļānu novada domē Rīgas ielā 13, Vara-

Paziņojums par TP pilveidotās 
redakcijas publisko apspriešanu

kļānos, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē 
internetā www.varaklani.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauks-
mes līdz š.g. 3. jūnijam par publiskai ap-
spriešanai nodoto teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju lūdzam adresēt 
Varakļānu novada domei, Rīgas ielā 13, 
Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838 
vai elektroniski uz e-pastu varaklani@
varaklani.lv. Iesniegumā fiziskām perso-
nām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvie-
tas adresi un kontaktinformāciju, bet juri-
diskām personām – reģistrācijas numuru, 
reģistrācijas un darbības vietas adreses, 
kā arī kontaktinformāciju.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Soci-
ālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļā-
nu novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.
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turpinājums no 1. lpp.

Paziņojums par Varakļānu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.
gadam projekta apstiprināšanu un nodo-
šanu publiskai apspriešanai.

Varakļānu novada dome 2013. gada 
7. maijā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt 
un nodot publiskai apspriešanai Varakļānu 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2035. gadam projektu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens 
no pašvaldības attīstības plānošanas do-
kumentiem. Tā izstrādes nepieciešamību 
nosaka Teritorijas attīstības plānošanas 
likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir 

ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgā-
kais plānošanas dokuments, kas nosaka 
visu citu novada attīstības plānošanas do-
kumentu (attīstības programmas, teritorijas 
plānojuma, lokālplānojumu, detālplānoju-
mu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību 
un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā 
arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Publiskās apspriešanas termiņš no-
teikts no 2013. gada 13. maija līdz 2013.
gada 10. jūnijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar plāno-
šanas dokumentu var iepazīties Varakļānu 
novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē internetā 
www.varaklani.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes 
notiks 2013. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 
Stirnienes tautas namā, Stirnienes sko-
lā, Varakļānu pagastā, plkst. 12.00 Mur-

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪjUMS TAVĀ NĀKOTNē!

mastienes kultūras centrā, jaunatnes ielā 
12, Murmastienē, Murmastienes pagastā 
un plkst. 16.00 Varakļānu kultūras namā, 
1. maija laukumā 4, Varakļānos.

Rakstiskus priekšlikumus līdz š.g. 10. 
jūnijam adresēt: Varakļānu novada dome, 
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu no-
vads, LV-4838 vai elektroniski uz e-pastu 
varaklani@varaklani.lv. Iesniegumā fizis-
kām personām, norādot vārdu, uzvārdu, 
dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, 
bet juridiskām personām – reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas un darbības vietas 
adreses, kā arī kontaktinformāciju.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Soci-
ālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu 
novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Paziņojums par IAS projekta publisko apspriešanu

vientuļās priedes”, talkā aktīvi piedalī-
jās biedrības PAP kolektīvs un aktīvākie 
brīvprātīgie, paldies Pēterim, Rinaldam, 
Guntrai, Andīnai, Antonam, Aijai, Aiva-
ram,  Dzidrai, Alvim, jeļenai, Ingai. Talku 
noslēdzām ar  siltu zupu,  karstu tēju un 
pašceptiem pīrāgiem. 

29. aprīlī  biedrības PAP kolektīvs 
piedalījās arī Varakļānu katoļu draudzes 
rīkotājā talkā pie Sv. Viktora kapelas, 
kas ir slavens pasaules tūrismā iekļauts 
objekts. No draudzes  varēja būt vairāk 
talcinieku, bet, kopā strādājot, sakopām 
teritoriju, kas ir mūsu pilsētas centrā.  

1. maijā organizējām uzkopšanas 
talku bijušas vecās slimnīcas uzkalni-
ņā, kas ir mūsu pilsētas vizītkarte, kad 
iebraucam Varakļānos.  Prieks, ka at-
saucība bija liela. Mūs atbalstīja un tal-
kā piedalījās arī  Varakļānu novada do-
mes priekšsēdētāja Modra 
Vilkauša un izpilddirektors 
Māris justs. Paldies visiem, 
kas atsaucās uz mūsu aici-
nājumu.

8. maijā sakopšanas 
talkā, ko rīkojām Varakļānu 
parkā pie Zupas virtuves, 
aicinājām cilvēkus, kuri sa-
ņēma zupu bez maksas visu 
ziemas sezonu. Cerējām uz 
lielāku atsaucību. Paldies 
tiem, kas piedalījās, jo pa-
veicām labu darbu, iztīrījām 
teritoriju no atkritumiem, ve-
cajām lapām un zariem.  

Talkas noslēdzām ar  
siltu zupu,  karstu tēju un pašceptiem 
pīrāgiem. 

Teritoriju sakopšanas talku idejas 
bija balstītas uz brīvprātīgu līdzdarbību 

vides sakopšanā, radot saliedētību, po-
zitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Ir 
taču patīkami dzīvot videi draudzīgi un 

piekopt aktīvu dzīves veidu.
Staņislava Poče,

Biedrības PAP valdes priekšsēdētāja

Sakopšanas talka pie Sv. Viktora kapellas.
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Sirsnīgi sveicam 
maija jubilārus 

novadā!
15
Armīns Broks
Ilvija Kalniņa
Vidaga Runča

18
Alise Budule
Āris Trops
Sabīna Zepa

20
Māris Broks
Mārīte Peilāne
Santa Pelša
Santa Saleniece
Agrita Strode
Inese Tropa
Aneka Ugaine

25
Ilvars Bečs
Jānis Bērziņš
Laura Mestere
Ritvars Salītis
Sanita Vilkauša
Ainārs Začests

30
Inese Rutka
Gatis Ščuckis
Artūrs Taukuls

35
Mārīte Kanča
Mārtiņš Klušs
Natālija Pavlova
Kaspars Šķēls

40
Daina Eriņa 
Andris Eriņš
Jeļena Grudule
Dina Inķēna
Ainārs Masaļskis
Ineta Solzemniece-
Saleniece

45
Aldis Juška
Ilmārs Kalniņš
Inese Kampāne
Ingrīda Kuševska

50
Māra Bārbale
Daira Zepa

55
Arnolds Elsts
Jānis Kindzulis
Zigrīda Madžule
Biruta Stikāne
Pēteris Šķēls

60
Svetlana Kļimakova
Nikolajs Korotajevs
Anatolijs Smirnovs
Velta Zeimule

65
Voldis Gailītis
Andrejs Gruduls
Veronika Prikule
Jānis Senkāns

Informācijai: ja persona nevēlas, lai ar laikraksta „Varakļōnīts” starpniecību tiktu sumināta jubilejā, lūdzam laicīgi 
paziņot redaktorei A. Jaunzemei vai Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai R. Upeniecei.

70
Anna Eiduka
Regīna Erele
Jūlija Ikauniece
Jānis Indāns
Emīlija Logina
Genovefa Serkova
Olga Tropa

75
Staņislavs Bikovskis
Anna Čevere
Evgēnija Indāne
Aina Jirjena
Nellija Zepa

80
Genovefa Caune-Zalāne
Tekla Skurule

85
Genovefa Dzenovska
Helēna Hofmane
Janīna Ozoliņa
Veronika Strode

Lai dzīve Tev arvien ir skaista 
Kā plaukstošs pavasara zieds. 
Lai labais, skaistais Tevi saista 
Un laime iet Tev vienmēr līdzi!
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2013. gada 1. jūnija vēlēšanām reģistrēto 
deputātu kandidāti

SAVAM NOVADAM
1. Modra Vilkauša
2. Gunārs Gabrišs
3. jānis Vēvers
4. Guntis Mālnieks
5. Viktors Eiduks
6. Māris Gruduls
7. Dainis Tučs
8. Tatjana Mičāne
9. Teresija Pelša
10. Dainis Skabs
11. Inga Grudule
12. Kārlis Zeimuls

Priekšvēlēšanu programma
Varakļānu novadā mēs gribam dzī-

vot, strādāt un labi justies. Ikviens ie-
dzīvotājs ir daļa no novada un ir par to 
atbildīgs. Katram ir iespēja iesaistīties 
novada attīstībā un dzīves uzlabošanā.

 Vēlētāju apvienības „Savam no-
vadam” mērķis – godīga, profesionāla 
pārvalde, darbs sabiedrības labā, uz-
manības centrā cilvēks un viņa vajadzī-
bas. Mēs vēlamies redzēt tādu novadu, 
kurā cilvēki sadarbojas, lai sasniegtu 
kopējus mērķus, kur cilvēkus vieno sav-
starpēja cieņa, iecietība un solidaritāte. 

I Uzņēmējdarbības attīstība un 
iedzīvotāju nodarbinātība.

1. Uzņemsimies aktīvu lomu uz-
ņēmējdarbības veicināšanā, panākot 
jaunu darbavietu izveidi un iedzīvotāju 
nodarbinātības iespēju nodrošināšanu. 

2. Sadarbosimies ar uzņēmējiem, 
piedāvājot pašvaldības īpašumus, in-
frastruktūru un citus resursus uzņēmēj-
darbības sākšanai vai turpināšanai. 

3. Atbalstīsim lauku ekonomiku, ie-
saistot jauniešus uzņēmumu veidošanā 
novada teritorijā. 

II Izglītība, kultūra un sports. 
1. Rūpēsimies par novada izglītības 

iestāžu vajadzībām, to materiālo nodro-
šinājumu, savstarpējo sadarbību izglītī-
bas un izglītojamo interešu jomā. 

2. Nepieciešamības gadījumā 
atbalstīsim mazo skolu pārveidi par 
daudzfunkcionāliem centriem, apvie-
nojot arī kultūras un sociālās funkcijas, 
tā novēršot to pilnīgu slēgšanu.

3. Atbalstīsim profesionālās izglītī-
bas programmu realizāciju Varakļānu 
vidusskolā, radot iespēju jauniešiem 
apgūt profesionālās iemaņas un tās 

Varakļānu novads – statistika
 
Kandidātu skaits: 33
Sarakstu skaits: 3

Dzimums

Vīrieši: 20 60.61 %
Sievietes: 13 39.39 %

Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķi-
nāts uz vēlēšanas dienu – 2013. gada 
1. jūniju

21 – 30 gadi: 4 12.12 %
31 – 40 gadi: 6 18.18 %
41 – 50 gadi: 12 36.36 %
51 – 60 gadi: 8 24.24 %
61 – 70 gadi: 3 9.09 %

Vidējais vecums: 45.8 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Jaunākais kandidāts: 25 gadi

Pilsonība

Latvijas: 33 100.00 %

Tautība

Latvieši: 21 63.64 %
Nav norādīta: 12 36.36 %

Kandidēšanas pazīme

Dzīvo: 32 96.97 %
Strādā: 1 3.03 %

lietderīgi pielietot dzīvē.
 4. Saglabāsim garīgās un kultūras 

vērtības, atbalstīsim kultūras iestāžu 
pilnveidošanu.

 5. Atbalstīsim kultūras, sporta, at-
pūtas pasākumus, novada iedzīvotāju 
darbošanos pašdarbības kolektīvos, 
dažāda veida veselības un sporta akti-
vitātēs.  

III Infrastruktūra, komunālā saim-
niecība un sabiedriskā drošība. 

1. Turpināsim sakārtot un uzturēt 
ielas un ceļus braukšanas kārtībā, pie-
saistot un apgūstot ES fondu un citu 
finansējumu avotu līdzekļus.

2. Darbosimies pašvaldības dzīvo-
jamā fonda sakārtošanas jomā Varakļā-
nos un Stirnienē, veicinot jauno ģimeņu 
nodrošināšanu ar dzīvojamo platību. 

3. Iespēju robežās centīsimies no-
drošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem ko-
munālajiem pakalpojumiem – ūdensap-
gādes, kanalizācijas, siltumapgādes un 
sadzīves atkritumu savākšanas jomā. 

4. Rūpēsimies, lai iedzīvotāji savā 
dzīvesvietā justos droši un pasargāti, 
palielinot sadarbību ar pašvaldības un 
valsts policiju, atbalstot novērošanas 
kameru izvietošanu pie pašvaldības 
iestādēm un vietās, kur vairāk koncen-
trējas cilvēku masas. 

IV Sociālā palīdzība un veselības 
aprūpe.

1. Nodrošināsim Varakļānu veco 
ļaužu pansionāta „Varavīksne” iemītnie-
kus ar sadzīves apstākļiem atbilstošām 
telpām, paplašinot uzturēšanās iespē-
jas lielākam iemītnieku skaitam.

2. Nodrošināsim esošo sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu un pilnveidosim 
sociālās aprūpes iespējas iedzīvotājiem 
dzīves vietās.

3. Turpināsim nodrošināt veselī-
bas aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību ikvienam novada iedzīvo-
tājam. 

V Kultūrvides saglabāšana un at-
tīstība.

1. Galveno vērību kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšanā veltīsim Varakļānu 
pils kompleksa un muižas parka kā 
unikāla novada vēsturiska mantojuma 
pilnveidošanā, attīstībā, iespēju robe-
žās piesaistot investīcijas. 

2. Sadarbībā ar iedzīvotāju inicia-
tīvas grupām un biedrībām veicināsim 
atbildību par savu dzīves vidi, uzlabojot 

vietējo dzīves kvalitāti, labiekārtojot vidi, 
organizējot pasākumus un kopīgi izglī-
tojoties. 

3. Veicināsim garīgo vērtību sagla-
bāšanu novadā, atbalstīsim darbojošās 
kristīgo konfesiju draudzes pašvaldības 
teritorijā. 

4. Turpināsim veidot tīkamu apkār-
tējo vidi, iekārtojot bērnu rotaļu lauku-
mus visā novadā, rekonstruējot Vara-
kļānu pilsētas centrālo laukumu, lab-
iekārtojot vietas un skvērus iedzīvotāju 
atpūtas vajadzībām.

 5. Rūpēsimies par novada dabas 
vērtībām, dažādu tūrisma veidu attīstī-
bu. Stiprināsim iedzīvotāju cieņu pret 
sava novada kultūru, vēsturi, identitātes 
sajūtu, ka esam piederīgi Varakļānu no-
vadam. 

Mēs iedzīvotājiem piedāvājam go-
dīgu, demokrātisku, atvērtu politiku, 
kurā darbi atbilst vārdiem.

 Uz sadarbību aicinot – vēlētāju 
apvienība „Savam novadam”  

Turpinājums 6. lpp.
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LATGALES PARTIJA
1. Oskars Kančs
2. Andrejs Naglis
3. Gunta Āboliņa
4. Mārtiņš Zieds
5. Agnija Strūberga
6. Guntars Kančs
7. Staņislava Poče
8. jānis Vecozols
9. Kristīne Strode

Priekšvēlēšanu programma
Latgales partijas darbības mērķis 

ir strādāt Varakļānu pašvaldības – Mur-
mastienes pag., Varakļānu pag. un 
Varakļānu pilsētas iedzīvotāju labā, vei-
cinot novada mērķtiecīgu attīstību un 
izaugsmi, nodrošinot katram cilvēkam 
garīgo un materiālo labklājību, neatka-
rīgi no viņa etniskās, nacionālās, reli-
ģiskās piederības vai sociālā statusa, 
lai cilvēki justos vajadzīgi un novērtēti, 
lai spētu atraisīt savas spējas un vir-
zīt tās savas ģimenes, sabiedrības un 
valsts nostiprināšanai. 

Tautsaimniecības attīstība.
Varakļānu novadā veicināt jaunu 

uzņēmumu izveidošanu, palielinot dar-
ba vietu skaitu, ražošanas un realizāci-
jas apjomus. Rūpēties par pašvaldības 
uzņēmumos strādājošo darbiniekiem, 
viņu darba kvalitātes paaugstināšanu. 

 Atbalstīt zemes iegūšanu vietējiem 
uzņēmējiem, motivēt apsaimniekot 
lauksaimniecībā neizmantoto zemi.

Sekmēt novada ceļu un ielu uztu-

rēšanai paredzēto līdzekļu lietderīgu iz-
mantojumu.  Novadā aktīvi izmantot ES 
piedāvātās iespējas. 

Izglītība.
 Varakļānu novadā rūpēties par visu 

izglītības iestāžu – pirmsskolas, pamat-
skolu, vidusskolas un mūzikas mākslas 
skolas pastāvēšanu un attīstību. 

Turpināt katram izglītojamajam ar 
īpašām vajadzībām nodrošināt iespēju 
izglītoties tieši viņam atbilstošām mācī-
bu programmām. 

Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu 
vecākus novada tradīciju un kultūras 
mantojuma saglabāšanā. 

 Kultūra.
Saglabāt Varakļānu novada kultū-

ras centrus – Stirnienē, Murmastienē un 
Varakļānos, sekmējot novada kultūras 
norišu informācijas pieejamību novadā 
un ārpus tā.

Atbalstīt novada kultūrvēstures ob-
jektu atjaunošanu.

Nodrošināt un rūpēties par pašdar-
bības kolektīvu saglabāšanu.

Attīstīt un turpināt sniegt atbalstu 
bibliotēku informācijas tehnoloģiju mo-
dernizācijai. 

Atbalstīt Varakļānu novada muzeju 
kā kultūrvēsturiskās atmiņas glabātāju 
un novada identitātes pamatu, sekmē-
jot radošas personības attīstību un iz-
glītošanu.   

Sociālā aizsardzība.
Strādāt pie alternatīvu sociālo pa-

kalpojumu attīstības un jau esošo pa-
kalpojumu pilnveidošanas sociālajā 
jomā, īpašu uzsvaru liekot uz personu 

aprūpi, kam ir grūtības pašaprūpes 
veikšanā. 

Sociālo pabalstu sistēmā meklēt 
iespējas materiālo palīdzību sniegt ne 
tikai trūcīgām personām, bet arī citām 
cilvēku grupām. 

Veselības un sporta joma.
Saglabāt Varakļānu novadā funk-

cionējošo alternatīvās aprūpes centru.
Veicināt ģimenes ārstu prakses at-

tīstību laukos. 
Veselīga dzīves veida popularizēša-

nā nodrošināt dažāda veida veselības 
un sporta aktivitātes visā novadā. 

Sabiedrība un vide.
Strādāt pie novada teritorijā eso-

šās infrastruktūras pilnveidošanas, 
nodrošinot vides pieejamību visiem 
iedzīvotājiem, arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Atbalstīt novada cilvēku 
iesaistīšanos valstij svarīgu jautājumu 
risināšanā. Sadarboties ar novada un 
citu pašvaldību nevalstiskajām organi-
zācijām. 

Veicināt sadarbību ar Varakļānu 
Romas katoļu draudzi, Stirnienes Ro-
mas katoļu draudzi un Varakļānu Svētā 
Krusta evaņģēlisko luterisko draudzi. 

Gādāt par novada kapsētu uzturē-
šanu un saglabāšanu. 

Tiesiskums un drošība.
Mazināt birokrātiju iedzīvotāju ap-

kalpošanā pašvaldību iestādēs, piln-
veidot sniegto pakalpojumu klāstu un 
kvalitāti.

Sadarbojoties ar Valsts policiju un 
citām valsts struktūrām, veicināt sa-
biedriskās kārtības ievērošanu novadā.

VIENOTI NOVADAM
1. Māris justs
2. Ilga Mestere
3. Gunārs Puntužs
4. jānis Erels
5. Anita Saleniece
6. Dina Inķēna
7. Līga Upeniece
8. jānis Siliņš
9. Maruta Greiškāne
10. Aigars Melnis
11. Elmārs Grudulis
12. Nauris Lazda

Priekšvēlēšanu programma

Varakļānu novads apvieno Varakļā-
nu pilsētu, Murmastienes un Varakļānu 
pagastus. Mums ir svarīgs katrs nova-
da cilvēks, kurš šeit dzīvo, strādā, vei-
do ģimeni, audzina bērnus un pavada 

vecumdienas, tāpēc turpināsim iesāk-
tos darbus, saglabāsim tradīcijas un 
realizēsim jaunas ieceres, lai attīstītu un 
pilnveidotu mūsu novadu. 

 Mūsu galvenās prioritātes – 
Izglītība; 
Sociālā drošība un veselības aprū-
pe; 
Uzņēmējdarbība un nodarbinātība; 
Infrastruktūra, komunālā saimnie-
cība;
Kultūra un sports. 
Izglītība 
Rūpēsimies par bērniem, saglabā-

jot esošās izglītības iestādes: Varakļā-
nu vidusskolā papildus vidējai izglītībai 
piedāvāt apgūt profesionālo ievirzi, tur-
pināt pašreizējo mācību  programmu 
realizāciju un pilnveidot skolas materiāli 
tehnisko bāzi.

Murmastienes pamatskolā nodro-
šināt kvalitatīvu mācību procesu, sagla-
bājot ieviesto programmu apguvi, un  

pirmsskolas izglītību.
Stirnienes pamatskolā nodrošināt 

kvalitatīvu mācību procesu, attīstot ār-
pusģimenes aprūpes centra un internā-
ta darbību.

Pilnveidot pirmsskolas izglītību. 
Varakļānu Mūzikas un mākslas 

skolā turpināt darbu, iesaistot skolē-
nus un pedagogus novada kultūrvides  
veidošanā, renovēt aktu zāli, papildināt 
materiāli tehnisko bāzi.

Varakļānu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Sprīdītis” turpināt nodrošināt 
pieejamu, kvalitatīvu un vispusīgu bēr-
nu  attīstību.

Turpināsim un attīstīsim sadarbību 
starp novada skolām izglītības, sporta 
un kultūras jomās.

Atbalstīsim interešu izglītības un ār-
pusklases pulciņu darbību novada sko-
lās, sekmēsim patriotisko audzināšanu, 
atbalstot Valsts aizsardzības mācību 
novada skolās.
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Sniegsim atbalstu pieaugušo izglī-
tības un tālākizglītības projektiem. 

Sociālā drošība un 
veselības aprūpe
Turpināsim īstenot vienotu sociālo 

politiku novadā.
 Saglabāsim esošos feldšeru punk-

tus; Turpināsim sadarbību ar ģimenes 
ārstiem; Saglabāsim esošos ambula-
toros un īslaicīgas sociālās aprūpes 
pakalpojumus un attīstīsim Varakļānu 
veselības aprūpes centra darbību.

Pilnveidosim vides pieejamību cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Ar sociālajiem pabalstiem atbalstī-
sim veselības aprūpi un mājokļa uzturē-
šanas izdevumus maznodrošinātajiem. 

Sniegsim atbalstu represētajiem un 
vientuļajiem pensionāriem. 

Pilnveidosim alternatīvās sociālās 
aprūpes iespējas – aprūpi mājās, die-
nas un krīzes centru darbību dažādām 
sociālajām  grupām, sociālos dzīvok-
ļus; Atbalstīsim ģimenes ar bērniem un 
krīzē nonākušo bērnu aprūpi audžuģi-
menēs; Nodrošināsim pansionāta dar-
bību. 

Uzņēmējdarbība, nodarbinātība 
Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcī-

gu vidi. 
Atbalstīsim lauksaimniecības attīstī-

bu, organizējot zemnieku konsultēšanu 
un darbības koordinēšanu. 

Veicināsim sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu nodrošināšanu Vara-
kļānu pilsētā.

Turpināsim sadarbību ar NVA, at-
balstot subsidētās darba vietas un pa-
gaidu algotos darbus, piesaistot finan-
sējumu  bezdarbnieku nodarbināšanai.

Strādāsim pie uzņēmēju piesaistī-
šanas novadam. 

Attīstīsim sadarbību starp pašval-
dību un uzņēmējiem, nodrošināsim 
operatīvu lēmumu pieņemšanu un do-
kumentu apriti.

Infrastruktūras, komunālā 
saimniecība
Turpināsim sakārtot un uzturēt ce-

ļus un ielas braukšanas kārtībā visā no-
vada teritorijā. 

Strādāsim pie novadgrāvju un 
caurteku sakārtošanas pilsētas teritorijā 
un meliorācijas sistēmu atjaunošanas 
lauku  teritorijās. 

Atbalstīsim dzīvojamo ēku un iestā-
žu energoefektivitātes projektus.

Turpināsim aizsākto ūdens apgā-
des un kanalizācijas sistēmas sakār-
tošanu; Iespēju robežās atbalstīsim 
siltumapgādes efektivitātes paaugsti-
nāšanu, sakārtojot siltuma patēriņa uz-

skaiti, veicot siltumtrašu rekonstrukciju 
un siltumavotu modernizāciju.

 Turpināsim ES projektu realizāciju 
un centīsimies izmantot citas ārējā fi-
nansējuma piesaistīšanas iespējas, lai 
veicinātu  ilgtspējīgu novada attīstību. 

Kultūra un sports 
Atbalstīsim Varakļānu kultūras 

nama, Murmastienes kultūras centra un 
Stirnienes tautas nama darbību.

Veicināsim un atbalstīsim iedzīvotā-
ju iesaistīšanos pašdarbības kolektīvos 
un citās kultūras aktivitātēs.

Atbalstīsim novada muzejus kā kul-
tūras vērtību saglabāšanas un tūrisma 
centrus.

 Nodrošināsim jaunākās literatūras, 
periodisko izdevumu un interneta pie-
ejamību bibliotēkās.

 Rūpēsimies par novada latgaliskās 
identitātes saglabāšanu un novada po-
pularizēšanu. 

Atbalstīsim dievnamus kā sabiedrī-
bas garīgos centrus.

Uzturēsim esošos sporta objektus 
novadā. 

Veicināsim aktīva un veselīga dzī-
vesveida popularizēšanu, organizējot 
pasākumus visu vecumu grupām, salie-
dējot ģimenes  un iesaistot jauniešus.

Materiāli no www.cvk.lv

Daudzdzīvokļu māju apkures sezo-
na Varakļānos beigusies. Mēs, siltuma 
patērētāji, bēdājamies vien par augsto 
rēķinu. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka sil-
tumenerģija tika ražota sešu ar pusi 
mēnešu garumā bez pārtraukuma,  un 
tiem, kas to nodrošināja, varam pateik-
ties no sirds . Kāda bija apkures sezo-
na 2012./2013., nolēmu izprašņāt SIA 
„DzKU” valdes locekli Ilmāru Basanko-
viču, kurš stāv šī darba priekšgalā.

Ziema bija gara un auksta, bet dau-
dzos dzīvokļos un iestādēs, par kuru 
siltumu atbildēja jūsu ļaudis, visu laiku 
bija silti un mājīgi. Cik siltuma saražo-
jāt šajā apkures sezonā? 

Kopējais saražotais siltuma dau-
dzums šajā apkures sezonā sastāda visai 
iespaidīgu skaitli – turpat 6000 MW stun-
das, kas ir aptuveni par 1500 MW stun-
dām vairāk kā iepriekšējā apkures sezo-
nā, taču tas arī saprotams, jo tik barga 
ziema sen nebija bijusi. Kopējā apkures 
bilance sastāda 22 376 m2 apkurināmās 
platības, vienkāršāk – tie ir 400 dzīvokļi 
un piecas iestādes. Sūdzību par apkuri 
nebija daudz: vieni sūdzējās par nepie-
tiekošu siltumu (māju gala dzīvokļos)  otri 
– ka daudz kurinām (iekšējos dzīvokļos), 
jo padomju laikā apkures sistēma bija vei-

APKURE 2012./2013.

Fotogrāfijā kurinātāji (no kreisās): Rihards Ivanovs, Modris Skangalis, 
Dainis Skangalis, Raitis Garančs, Pēteris Zalužinskis, Alberts Grandāns, 

Ainārs Strods, Raimonds Lapkovskis, Ilvars Daiders, Andris Strods, 
Juris Strods.

dota bez regulēšanas iespējām.    
Kādu kurināmo izmantojāt?  
Kā kurināmo izmantojam malku. 

Kādreiz kurinājām arī akmeņogles, bet 
tās nenesa vajadzīgo efektu, jo par akme-
ņogļu kurināšanu ir liels vides nodoklis un 
uzstādītajos katlos nav iespējas pilnvērtīgi 
izmantot iegūto siltumu.

Kurināmā piegādātājs galvenokārt 

ir A/S „Latvijas valsts meži”, bet šogad 
esam iepirkuši malku arī no citiem piegā-
dātājiem –  no Krāslavas,  no kaimiņiem 
rēzekniešiem. Gada atvēlētais limits bija 
šai ziemai par mazu, bet no A/S „Latvijas 
valsts meži” šādu virs limita daudzumu 
dabūt nevar. Gadā pārstrādājam 3500 m3 
malkas, šajā sezonā par 1000 m3 vairāk. 



„VARAKĻõNĪTS” 2013. gada maijs8
Turpinājums no 7. lpp.

No meža tiek piegādāts tikai kurināmais 
materiāls un to šeit ir jāpārvērš malkā. 
Baļķi, kuri parasti ir triju metru garumā, 
tiek sazāģēti un saskaldīti, jo savādāk tos 
krāsnīs ielikt nevar. Pie šādiem darbiem 
tiek nodarbināti 4 – 6   cilvēki, jo dienā ir 
jāsagatavo un kurtuvēm jāpieved aptuve-
ni 25 m3 malkas. Labākie darba darītāji pie 
malkas sagatavošanas ir Staņislavs Rēze 
un jānis Čevers. Uzņēmums nedrīkst 
izmantot lētā darba darītājus – „simtlat-
niekus”, tie ir tikai pašvaldības rīcībā. Uz-
slavas būtu pelnījuši vēl daži cilvēki, bet 
diemžēl disciplīnas pārkāpumi to neļauj 
darīt. Saglabājas augsta kadru mainība, 
kuras iemesls galvenokārt ir alkohola 
lietošana darba laikā. Šāds pārkāpums 
nav pieņemams; rezultātā – cilvēks zaudē 
darbu.   

No kurienes nāk siltumenerģija? 
Pastāstiet par svarīgākajiem šī darba 
darītājiem? 

Siltumu ražojam trijās katlu mājās, 
tas būtu Rīgas ielas, Pils ielas un jaunat-
nes ielas katlu mājās. Lielākā ražotāja ir 
jaunatnes ielas Katlu māja, kura piegādā 
aptuveni 70% no kopējā saražotā siltuma 
daudzuma. Katrā kurtuvē, atbilstoši darba 
likumam, strādā četri kurinātāji. Šiem cil-
vēkiem saku paldies par viņu darbu, par 
negulētajām nakts stundām un par atbil-
dību pret savu darbu. Te nevar runāt par 
kādu atsevišķu personu, jo kurināšana ir 
komandas un paaugstinātas uzmanības 
darbs. Darba apstākļi nav no tiem patei-
cīgākajiem, tomēr tas dod iespēju cilvē-
kiem nopelnīt un apgādāt savas ģimenes. 
Lielākie disciplīnas pārkāpumi ir alkohola 
lietošana darba vietā.  Žēl par šo pārkā-
pumu atbrīvot bezatbildīgu ģimenes tēvu, 
zinot, ka viņa apgādībā ir trīs bērni, bet 
no otras puses – kurinātājs nes atbildību 
par 800 cilvēkiem... Vai te var būt kompro-
miss? Nozīmīgu  pienesumu siltumenerģi-
jas darbā  dod pamatražošanas meistars 
Voldemārs Mālnieks, kurš rūpīgi uzskaita  
atvesto koksni, un meistars Uldis Kazāks 
kā atbildīgais par apkuri.

Kā varētu šādu stāvokli labot?
Vēlētos redzēt darba vietā jauno pa-

audzi un tādus cilvēkus, kuri grib strādāt 
un cenšas to darīt no sirds. Vēl arvien gai-
dām kādu strādāt gribošu jaunieti, kurš 
vēlētos apgūt metinātāja profesiju un 
strādāt mūsu uzņēmumā. 

Šī apkures sezona ir noslēgusies. 
Kādi darbi būtu veicami nekavējoties 
līdz nākamajam darba cēlienam?

Pa vasaras mēnešiem jāpaspēj uz-
stādīt siltuma skaitītājus katrā mājā un 
atjaunot sliktākos siltumtrases posmus, 
kā arī veikt jau uzstādīto siltuma skaitītāju 
verifikāciju. Tiek strādāts pie katlu mājas 
rekonstrukciju plāna, mēģinot piesaistīt 
Eiropas līdzekļus. Nākošajam gadam tiks 
pārrēķināti siltuma tarifi, jo esošie vairs 

nav savienojami ar uzņēmuma ražoša-
nas iespējām. Galvenokārt tas ir saistīts 
ar elektroenerģijas sadārdzināšanu, jau 
augustā  A/S „Latvenergo” sola celt ce-
nas gandrīz dubultā. Malkas cenas arī 
pieaug ar katru kvartālu. Siltuma skaitītāji 
neekonomē siltumu, bet tikai uzskaita tā 
patēriņu. 

Kāds būtu energoresursu,  respek-
tīvi, siltuma izmaksu samazināšanas 
mehānisms?

Lai samazinātu izmaksas par siltumu, 
tas ir jāsaudzē. Padomju laikos būvēta-
jās mājās nav iespējams saņemt siltumu 
vajadzīgajā daudzumā. Māju siltumtīkli 
ir novecojuši un piesērējuši. Šie apstākļi 
apgrūtina siltā ūdens pārvietošanos pa 
caurulēm, tas liek uzstādīt jaudīgākus 
cirkulācijas sūkņus, kuri sadārdzina šo 
procesu, jo patērē vairāk elektrības. Vie-
nīgais siltuma izmaksu samazināšanas 
mehānisms – renovēt un siltināt mājas, 
nodrošinot efektīvu siltuma regulēša-
nas sistēmu katrā dzīvoklī (bīstama, 

SIA „DzKU” valdes loceklis Ilmārs 
Basankovičs.

Ar motorzāģi darbojas 
Staņislavs Rēze.

kaitnieciska, nepieļaujama rīcība ir lie-
kā siltuma izlaišana pa atvērtu logu!).  Ir 
jāmaina vecās sarūsējušās caurules pret 
jaunām un jāparedz siltuma padeves re-
gulēšanas iespējas. Tikai  veicot komplek-
sus darbus, ir iespējams gūt rezultātus. 

Divu daudzdzīvokļu māju iemītnieki 
Varakļānos ir uzdrīkstējušies teikt savu 
„jĀ” siltināšanas projektam – Kosmonautu 
ielas13. un 15. namā. Projekts ir iesniegts 
LIIA un gaida apstiprinājumu vai noraidī-
jumu. jāatzīst, ka LIIA ir ļoti birokrātiska 
iestāde un prasības pret projekta iesnie-
dzēju aug ar katru dienu. Šajā procesā ir 
ļoti daudz nevajadzīgu pasākumu. Tomēr 
nezaudēsim cerību, ka viss nokārtosies.

Daudzi varakļānieši sūta vissiltākos 
pateicības vārdus visiem, kas ar galvu 
vai rokām rūpējās, lai mums nesaltu un 
būtu labi. Lai Jums stipra veselība un 
strādāt prieks arī turpmāk. Lai izdodas 
viss, kas iecerēts!

Rita Liuke – teksts un foto

Pēc apkures sezonas turpinās teritorijas sakopšanas darbi.
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Kas ir erudīts? Skaidrojošā vārdnīca 
atbild – tas ir cilvēks, kam ir dziļas, vis-
pusīgas zināšanas, laba izglītība. Bet, kas 
ir Eiropa? Tā ir pasaules daļa, Eirāzijas 
kontinenta daļa uz rietumiem no Urāliem. 
Kas ir erudīts Eiropā? Atbilde nav atroda-
ma vārdnīcā, bet mēs to zinām– aktīvs 
jaunāko klašu skolēns, kurš nebaidās 
no sarežģītiem vārdiem un grūtiem uz-
devumiem. Izrādās – jauno erudītu mūsu 
apkaimē netrūkst. Bet par visu pēc kār-
tas…

Iedvesmojoties no tā, ka 2013. gads 
ir pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu, 
mēs – Varakļānu vidusskolas skolotāja 
Aina Kazāka un bibliotekāre Sanita, no-
lēmām rosināt sava novada mazos pil-
soņus – sākumskolas skolēnus, iepazīt 
Eiropu, lai nākotnē viņi kļūtu zinoši un 
izglītoti Latvijas iedzīvotāji. Radās ideja 
par starpnovadu neklātienes konkursu 
„Erudīts Eiropā”, kura ietvaros jaunāko 
klašu skolēni, lūdzot palīgā vecākus un 
skolotājus, ne tikai iegūtu zināšanas par 
dažādām  Eiropas valstīm, bet arī pras-
mes un iemaņas informācijas meklēšanā 
un konkursa darbu noformēšanā.

 Konkurss notika 4 kārtās: 1. un 2. kār-
ta notika 2012. gada rudenī  un jautājumi 
bija par Dāniju, Itāliju, Latviju un Zviedriju. 
3. un 4. kārta notika š.g. pavasarī un bērni 
parādīja savas zināšanas par Spāniju un 
Franciju, kā arī veidoja žurnālu par Vāciju 
un Lielbritāniju. Uzdevumi bija daudzvei-
dīgi – bija jāliek puzle, jāzīmē komikss, 
jāsacer stāstiņi, jāatpazīst slaveni cilvēki, 
dažādi objekti u.tml.

18. aprīlī  notika neklātienes kon-
kursa noslēguma pasākums, kurā visi 
tikāmies Varakļānu vidusskolā, lai vēlreiz 
nodemonstrētu savas zināšanas par Ei-
ropu, atpūstos, spēlējot atraktīvas spē-
les un visbeidzot, uzzinātu  rezultātus. 
Konkursā piedalījās 39 bērni no Riebiņu, 
Lubānas , Viļānu un Varakļānu novadiem. 
Visās četrās kārtās piedalījās 21 skolēns 
– tie bija paši pacietīgākie un izturīgākie 
mazie erudīti.

Bērnu darbi patīkami pārsteidza – tie 
bija rūpīgi noformēti, atbildes bija precī-
zas un pārdomātas. Visvairāk uzrunāja 
tie darbi, kuros bija jūtama tieši mazā 
sākumskolas skolēna klātbūtne, nevis tik 
ierastais copy/paste variants.

 Pateicoties mūsu atbalstītājiem – iz-
devniecībai „Zvaigzne ABC” un ES mājai, 
mums bija iespēja apbalvot katru konkur-
sa dalībnieku. Laureāti saņēma vērtīgas 
grāmatas, pārējie – suvenīrus ar Eiropas 
Savienības simboliku. Lūk, spēcīgākie 
erudīti: 

1. vieta – Anete Bāliņa – Lubānas no-
vads;

Jaunie erudīti pulcējas Varakļānos

Uzvarētāji.

Uzdevums uzvarētājiem.

Izzinošas spēles.

Labāko darbu izstāde.

 5. – 6. vieta – Laura Slūka – Va-
rakļānu novads.

Skolēni saņēma arī balvas par 
oriģinālāko darba noformējumu:

1. kārtā – Rolands Upenieks Rie-
biņu novads;

2. kārtā – Helēna Gerševica Lubā-
nas novads;

3. kārtā – Daniēls Zeps Viļānu no-
vads;

4. kārtā – Laura Slūka Varakļānu no-
vads.

Paldies visiem, kuri piedalījās kon-
kursā, īpaši novērtējam vecāku ieguldī-
jumu.

Sanita Zaburdajeva

2. – 3.vieta – Elizabete Kalniņa – Lu-
bānas novads;

2. – 3. vieta – Helēna Gerševica – Lu-
bānas novads;

4. vieta – Daniēls Zeps- Viļānu no-
vads;

 5. – 6. vieta – Emīlija Galeja – Lubā-
nas novads;
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Vakars par 
skolas godu

Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 
Iepazīšanās spēle.

17. aprīlī Varakļānu vidusskolas ko-
manda SAZOBE2 (Annija Strode, Ervīns 
Briška, Matīss Broks, Zane Zalužinska) 
piedalījās Izaugsmes Foruma rīkotajās 
biznesa sacensībās, kas norosinājās Rē-
zeknē.

6 stundu laikā komanda izstrādāja 
savas biznesa idejas koncepciju un 3 
minūšu laikā to prezentēja. Prezentāci-
jas veidošanas atvēlētājā laikā komandai 
bija iespēja doties arī uz konsultāciju pie 

Rīgas Stradiņa universitātes Ekonomikas 
un vadības zinātņu fakultātes lektora.

Rēzeknes žūrija lēma, ka ceļazīmi 
uz finālu iegūs 2 komandas, nevis 1, un 
viena no tām bija SAZOBE2. Ceļazīme 
uz finālu  nebija vienīgais pozitīvais pār-
steigums, komanda ieguva arī Rēzeknes 
biznesa inkubatora Ideju Viesnīca kon-
sultāciju un dāvanu karti no Tallink.

Annija Strode

Priekšnoteikums skolēna uzņem-
šanai vispārējās vidējās izglītības 
iestādē ir apliecība par pamatizglī-
tību un sekmju izraksts.

2013./2014. m. g. Varakļānu vidus-
skolā izglītojamos uzņems:

vispārējās vidējās izglītības 	
vispārizglītojošā virziena iz-
glītības programmā (kods 
31011011) (mācību priekšmeti: 
latviešu val., literatūra, 1. sveš-
valoda – angļu val., 2. svešva-
loda – vācu vai krievu val., ma-
temātika, informātika, sports, 
fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas 
un pasaules vēsture, mūzika vai 
vizuālā māksla, ekonomika, ģeo-
grāfija, kulturoloģija, politika un 
tiesības, psiholoģija, tehniskā 
grafika, mājsaimniecība).
vispārējās vidējās izglītības 	
matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena izglītības 
programmā (kods 31013011) 
(mācību priekšmeti: latviešu 
val., literatūra, 1. svešvaloda – 
angļu val., 2. svešvaloda – vācu 
vai krievu val., matemātika, infor-
mātika, sports, fizika, ķīmija, bio-
loģija, Latvijas un pasaules vēs-
ture, mūzika vai vizuālā māksla, 
ekonomika, ģeogrāfija, kulturo-
loģija, programmēšanas pamati, 
tehniskā grafika).

 
Papildus piedāvājam apgūt 3. 

svešvalodu (vācu val., krievu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt 

jaunsargu apmācības kursa 3. un 4. 
līmeni.

Pēc skolēnu izvēles piedāvājam 

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē 

2013./2014. mācību gadā
Rīgas komercskolas komerczinību 
programmu (par maksu).

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

Ir pieejama dienesta viesnīca.

Uzmanību! Jauninājums!
2013./2014. m. g. Varakļānu vidus-
skolā ir iespēja apgūt gan vidējo 

izglītību, gan profesiju!

 Mācību centrs „BUTS” interešu iz-
glītības programmas ietvaros uz-
ņem profesionālās programmās ar 
iespēju iegūt kvalifikāciju un serti-
fikātu:

Apdares darbu strādnieks•	
Šuvējs•	

Piesakoties mācībām vidusskolas 10. 
klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

direktoram adresēts vecāku vai •	
pilngadīgā izglītojamā iesnie-
gums (veidlapa skolas kancele-
jā);
apliecību par pamatizglītību un •	
sekmju izrakstu (iesniedzot ko-
piju, uzrādāms oriģināls);
skolēna medicīnisko karti (veid-•	
lapa Nr. 026/u), vai ja izglītoja-
mais ir pilngadīgs, izrakstu no 
stacionārā/ ambulatorā pacien-
ta medicīniskās kartes (veidlapa 
Nr. 27/u) ;
pases kopiju •	 (iesniedzot kopiju, 
uzrādāms oriģināls).

Dokumentu pieņemšana: 
no17.06.2013. darba dienās skolas 
kancelejā no plkst. 8.00 līdz 16.00. 
Informācija pa tālruni 64807086.

Izaugsmes forums

Soļu sitienu ritms gaiteņos, bērnu 
smieklu maratons, ar krītu vilktās līnijas 
uz tāfeles – tā ir skolas mūžīgā kustība. 
Katra diena skolā uzņem ātrumu pat 
vēl straujāk kā visjaudīgākais Ferrari 
un pazib garām kā sīks mozaīkas ga-
baliņš no kopējās skolas dzīves.  Pa-
saules burvība slēpjas tai vienkāršībā, 
ko mēs saucam par pastāvību. Pastā-
vība ir kustība, jo, pat stāvot uz vietas, 
tā nerimst.

Varakļānu vidusskolā  sastopami 
visdažādākie kustību veidi – skriešana, 
soļošana, dejošana, eiforiska trako-
šana, dažreiz pat izmisīga stāvēšana 
uz vietas, lai atsāktu jaunu virzību uz 
priekšu.Galvenā kustība tomēr ir... aug-
šana. Mēs augam, aug prāts, mūsu 
mērķi, aug sapņi. Tā ir skola, kurā mēs 
vairāk vai mazāk un ātrāk vai lēnāk kus-
tamies. 

 Tā ir skola, kurā mūsu prāts uzņem 
apgriezienus un aizceļo sev vēl neatklā-
tos plašumos. Tā ir mūsu pasaule.....

Vakars par skolas godu ir brīdis, 
kad interešu  izgļītības pulciņu dalīb-
nieki rāda, ko iemācījušies gada lai-
kā, bet konkursu uzvarētāji, sportisti, 
izcilnieki mācībās un aktīvākie skolas 
sabiedriskās dzīves organizētāji saņē-
ma Varakļānu vidusskolas pateicības. 

Linda 
Vanaga.

Arvis 
Senkāns.

Elīna 
Strode.
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Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību 

„Slavenais Jersikas orķestris” 

Pavasara krāsu jūklī savijas pavedie-
ni – tie vijas un vijas, līdz izveido mezglus. 
Tas ir dziesmu vainags. Ikreiz, kad paglāb-
jos dziesmā, es iesienu tajā vienu mezglu. 
Zilie ir cerībām, zaļie – dzīvībai, saulaini 
dzeltenie – dienām, kuru spožums silda.

Tie sārti sarkanie mezgli ir par drau-
dzību un rožaino mīlestību, violetie – par 
pārdrošiem sapņiem un ziedu dvēselēm, 
kas joprojām klejo pa pasauli. Oranžie 
mezgli sieti par godu saulrieta maģijai, 
kas apzīmogo noslēgušos dienu.

Dziesmu vainagam ir tik daudz no-
krāsu kā varavīksnei, un katra no tām 
savā reizē liekas visskaistākā. 

26. aprīlī pasākumā „Ievij dziesmu 
vainagā” pulcējas 412 dziedātāji no Bar-
kavas, Bērzaunes, Cesvaines, ērgļiem, 
Madonas, Lubānas, Praulienas un Va-
rakļāniem, lai iesietu šajā vainagā pāris 
jaunus mezglus, raibus un krāšņus – par 
draudzību, saticību un vareno spēku, kas 
slēpjas dziesmā.

Aina Kazāka, autores foto

Dziesmu diena Varakļānos

Šajā vakarā atzinības rakstu saņēma 
12. klases skolēni Linda Vanaga, Ar-
vis Senkāns un Elīna Strode. Viņu 
vārdi ierakstīti skolas Goda grāmatā. 
Par ieguldījumu skolēnu sagatavoša-
nā valsts olimpiādēs atzinības rakstus 
saņēma latviešu valodas skolotāja Aija 
Caune un mājturības un tehnoloģiju 
skolotāja Lolita Briška, par ieguldījumu 
kora mākslas tradīciju saglabāšanā un 
panākumiem Vidzemes novadu koru 
skatē mūzikas skolotāja Ārija Tumane.

Aina Kazāka
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Finālā

Ar rekordaugstu aktivitāti 24. aprīlī 
noslēdzās pieteikšanās Latvijā vērienīgā-
kajam skolēnu sporta un prāta spēlēm 
ZZ Čempionātam 2013. Lai kvalifi cētos 
pusfi nālu sacensībām, dalībniekiem bija 
jārada jauns sporta veids, kurā radoši tik-
tu parādīta sporta un prāta mijiedarbība. 
Spēļu vadmotīvs – SPēKS un PRĀTS.

Pēc rūpīgas skolēnu iesūtīto mājas-
darbu izvērtēšanas, 480 klases no visas 
Latvijas varēja piedalīties ZZ Čempionāta 
pusfi nālos.

ZZ Čempionātu jau 7. gadu rīko Zelta 
Zivtiņa sadarbībā ar jauniešu organizāciju 
Avantis, piecos pusfi nālos tiekas labāko 
radošo mājasdarbu veicēji no Latgales, 
Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Rī-
gas. Katrā reģionā piedalās 90 klases, 
Rīgā – 120, desmit labākās komandas no 

Aprīlī visā Latvijā notika lielās talkas 
dienas, kurās lieli un mazi talcinieki sa-
kopa teritorijas. 9. maijā Varakļānu vidus-
skolas 6. – 7. klašu skolēni devās sakopt 
mežu. Mežziņa E. Gruduļa un „Latvijas 
meži” pārstāvja V. Otvara vadībā tika sa-
vākti atkritumi gar ceļmalām. Skolēni sa-
ņēma instrukcijas par darba drošību un 
ar maisiem rokās devās vākt izmestos 
atkritumus. Spraigā darbā pagāja laiks, 
savākti daudzi maisi ar izmestajām tukša-
jām pudelēm, bundžām, papīra paketēm 

Weyhe (Vaije)
4.  aprīļa naktī jauniešu grupa no 

vecā Madonas rajona (tais skaitā arī va-
rakļānieši – Matīss Broks un Annija Stro-
de) devās ceļā uz Vaiji Vācijā. Autobusā 
tika rakstīta dienasgrāmata, kas nejauši 
pārvērtās zīmējumu grāmatiņā, bet, ne-
skatoties uz to, tika atspoguļoti visi pie-
turaspunkti:

Polijā bija vairāk sniega kā Latvi-•	
jā, bet tas netraucēja apmeklēt Varšavas 
ZOO un, protams, lielveikalu, kur sasildī-
ties.

Sestdien pamodāmies Berlīnē •	
kāda lielveikala autostāvvietā, tam sekoja 
zobu tīrīšana šī paša lielveikala tualetē, 
kas nepatika veikala darbiniekiem, bet 
zobi tika iztīrīti. Vakarā iebraucām Vaijē.

Svētdiena – ģimenes diena. Pa-•	
vadīta kā kuram – Serengeti parks (ZOO 
un atrakciju parks) vai fi lmu maratons.

Pirmdien stingri turējāmies pie •	
Brēmenes muzikantiem, lai atgrieztos.

Otrtdien iepazinām labāk jau-•	
nās mājas – Vaiji.

Trešdien pētījām klimata pār-•	
maiņas Klimata mājā Brēmenhāfenē.

Ceturtdiena neiztika bez prie-•	
kiem baseinā un brīvdabas muzeja ap-
meklējuma, kā arī iemaldīšanās geto 
rajonā.

Piektdien apmeklējām stundas •	
KGS skolā. Kas devās uz ģeogrāfi ju, kas 
franču valodu, bet kas gāja pētīt vācu 
kapu kultūru reliģijas stundā. Vakara 
pusē – atvadu vakarā dziedājām un ve-
dām dančus savām vācu ģimenēm.

Matīss Broks un Annija Strode

katras klašu grupas dosies uz lielo fi nālu 
Rīgā – 1. jūnijā.

3. maijā pusfi nāla sacensības noti-
ka Madonas sporta centrā, kurās pieda-
lījāmies arī mēs – Varakļānu vidusskolas 
7. klase. 

Sacensības sākās ar erudīcijas uzde-
vumu, turpinājumā sekoja aktivitāšu sa-
daļa  – stafetes ar erudīcijas un foto uzde-
vumu elementiem, aktīvo daļu noslēdza 
konstrukcijas uzdevums. Lai gūtu labus 
rezultātus, bija nepieciešama liela kon-
centrēšanās un labs komandas darbs.

Muzikālā gaisotnē sagaidījām sa-
censību rezultātus. Neaprakstāms 
prieks – esam 10 labāko komandu vidū, 
kas dosies uz ZZ Čempionāta fi nālu!

Aina Jaunzeme,
Varakļānu vsk. 7. klases audzinātāja

Par zaļu Latviju

un vēl daudz ko citu. Taisni jābrīnās, cik 
nevērīgi esam, piegružojot savu apkārtni. 
Pēc darba jauka atpūta – desiņu cepšana, 
suvenīri, bet galvenais – gandarījuma sa-
jūta par labi padarīto darbu un apziņa, ka 
piemēslot apkārtni nav labi.

Foto – Vilnis Otvars
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Strasbūra ar Eiroparlamenta apmeklējumu
2013. gada aprīlī  Latgales sko-

lu atbalsta fonda „Veronika” orga-
nizētajā Latgales skolu direktoru, 
skolotāju un izglītības nodaļu darbi-
nieku delegācijas sastāvā piedalījos 
braucienā uz Strasbūru, uz Eiropas 
Parlamentu, kur tikāmies ar Eiropar-
lamenta deputātu Kārli Šadurski no 
Latvijas.

Eiropas Parlaments ir vienīgā 
starpvalstu parlamentārā asambleja 
pasaulē un vienīgā iestāde Eiropas 
Savienībā, kuras deputātus ievēlē 
tiešās vēlēšanās.  Pēdējās vēlēša-
nās 2009. gadā ievēlēti 736 deputāti, 
tai skaitā no Latvijas 9 deputāti. Ei-
ropas Parlamenta pilnvaras budžeta 
un ES likumu izstrādes jomā kopš 
1979.gada ir vairakkārt paplašinātas 
ar Eiropas līgumiem. EP deputātu 
politiskā kontrole pār citām ES iestā-
dēm un struktūrām arī ir pastiprinā-
ta. Eiropas parlamenta likumdevēja 
loma ir būtiski palielinājusies – tagad 
tam ir ar Padomi vienāds likumdo-
šanas spēks gandrīz visās Eiropas 
Savienības kompetences jomās. 
Iepriekš deputāti pieņēma likumus 
ar mērķi galvenokārt atvieglot personu 
pārvietošanos, kā arī preču, pakalpoju-
mu un kapitāla apriti ES, vai aizsargāt vidi 
un patērētājus. Tagad viņu piekrišana ir 
nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus arī 
tādās jomās kā lauksaimniecība, zivsaim-
niecība, enerģētika, tūrisms, ārējo robežu 
kontrole, policijas un tiesu iestāžu sadar-
bība, kā arī civilā aizsardzība.

Oficiālā Eiropas Parlamenta mītne at-
rodas Strasbūrā, pie robežas starp Fran-
ciju un Vāciju, un šī pilsēta ir simbols Ei-
ropas izlīgumam pēc diviem pasaules ka-
riem. Saskaņā ar ES dalībvalstu lēmumu 
katru gadu Strasbūrā notiek 12 Eiropas 
Parlamenta plenārsesijas. Deputāti pieda-
lās arī parlamentāro komiteju sanāksmēs 

Briselē, kur var notikt arī papildu plenārse-
sijas. Debates notiek visās ES oficiālajās 
valodās, kas apliecina Eiropas Parlamen-
ta atbalstu daudzveidīgai un multikulturā-
lai Eiropas Savienībai... „vienoti daudzvei-
dībā”.

Braucienā laikā baudījām burvīgu lai-
ku, jo Vācijā un Francijā ir jau pavasaris, 
+ 25 grādi, zied narcises, krokusi, tulpes, 
magnolijas, ... 

Interesanta, neaizmirstama ir eks-
kursija pa Strasbūru, kā ar izbrauciens 
ar kuģīti, kas ļāva pilsētu apskatīt no cita 
skata punkta. Tad  Latgales skolu atbalsta 
fonda „Veronika” valdes priekšsēdētājas 
Ligitas Azovskas vadībā dodamies uz Ei-
ropas Parlamentu, kas pārsteidza ar savu 

Darba tikums, atbildība,  apzinīgums, 
godīgums ir visvajadzīgākie dzīves pava-
doņi, ja tie ir. Diemžēl nākas atzīt, jo se-
nākas paaudzes, jo stiprāki tikumi. To no-
teicošie dzīves apstākļi – roku darbs, kad 
bija vajadzīgs pamatīgs spēks un darbo-
šanās. Dzīve ritēja klusi, pieticīgi, saska-
ņā ar dabu un Dievu. Katrs savu īpašumu, 
savu zemes stūrīti turēja kā svētumu.

Bet ko teikt par mūsdienu moder-
nizāciju, civilizācijas laika sekām? Visas 
iespējamās un neiespējamās vietas pie-
drazotas ar atkritumiem! Protams, vien-
nozīmīgi uz visiem tas nav attiecināms. 
Tas ir arī valsts nesakārtotās saimniecības 

rezultāts. ja darbotos otrreizējā izejvielu 
pārstrāde, liela daļa produkcijas tiktu sa-
vākta un pārstrādāta.

Taču vissatraucošāk, ka tādās vie-
tā kā kapsētās veidojas izgāztuves ar 
visplašāko sortimentu – pamperi, stikla 
tara u.t.t. To izmet garām ejošie, garām 
braucošie. Arī kapu atkritumi samesti ar 
visiem daudzkrāsainajiem maisiem. Vai 
to nevarētu sašķirot?

Varakļānu kapsētai ir labi saimnieki. 
Pašreiz enerģiski rosās darbīgais Mārtiņš 
Zieds, kurš sapulcinājis krietnu pulciņu 
atsaucīgu, pretimnākošu cilvēku: iepriek-
šējos pārziņus Leimaņu pāri, Rautenber-

gus, Laumu Ikši, Viju Eiduku, Edvīnu Māl-
nieku, Gunāru Mālnieku un daudzus ci-
tus. Īpaši uzteicami finansiālie atbalstītāji: 
pieminekļu meistars Andris Puduls un 
„Revansa” direktors Arkādijs Reiniks. Lai 
arī cik izdarīgs ir kapu saimnieks, ja ne-
mainīsies apbedīto piederīgo attieksme, 
ar visu šo lērumu neviens neizcīnīsies.

Cilvēki, ļautiņi mīļie, nometīsim Sūnu 
ciems slinkumu, sapurināsimies! Mēs 
paši un tikai paši ar savu rīcību, ar savu 
attieksmi varam sev apkārt radīt gan pa-
radīzi, gan elli. Kā labāk?

Uz sapratni un atsaucību cerot – 
Dzidra Bruzgule Bokānos

Kāpēc un kad pazudis

varenumu lielumā, iekārtojumā, izvie-
tojumā.  Mūs gaidīja  deputāts Kārlis 
Šadurskis, kas iepazīstināja ar darbu 
Eiropas Parlamentā, tās iespējām, 
mērķiem un uzdevumiem. Debatē-
jām par izglītības iespējām Latvijā, 
par perspektīvām un vadības mai-
ņām, kā arī par citiem interesējošiem 
jautājumiem. Kopīgi iepazināmies 
ar  Parlamenta ēku, sēžu zāli, klau-
sījāmies debates par banku attīstību. 
Tikšanās ļāva uz lietām un notiku-
miem paskatīties citādi.

Brauciena laikā iepazinām vai-
rākas jaukas pilsētas, pilsētiņas... 
Wroclava pārsteidza ar saviem dī-
vainajiem radījumiem – dažādiem 
rūķīšiem, kuru šajā pilsētā esot pāri 
simtam. Nirnbergas vecpilsētu drošā 
ielokā aptver Pegnitcas upe, lai tūristi 
neapmaldītos, bet „Skaistā strūkla-
ka” – Nirnbergas lepnums rīta saulītē 
ir vēl skaistāka nekā vakara pastai-
gas laikā. Kolmāra – pilsētiņa it kā 
ielejā, ar burvīgajām ieliņām, paradīzi 
bērniem, pārsteigumiem pieauguša-
jiem. Drēzdene – Saksijas galvaspil-
sēta, ar galma baznīcu, Zemperes 

operu, leģendāro Cvingeru ar vairākiem 
muzejiem, dažādām strūklakām. 

Mani visvairāk pārsteidza pilsēta Bā-
denbādene – viens no burvīgākajiem un 
greznākajiem Vācijas kūrortiem.  Īpatnēji 
skaista pilsētiņa kalnu ielokā, upītēm pa 
vidu, kalniem, pilīm, pavasara smaržām 
un ziediem un vēl iespējām relaksēties 
Caracallas termās, kur „mazgājas” karaļi. 

Braucienu neaizmirstamu darīja gru-
pas vadītāja Ligita Azovska, gide Ilze, kā 
arī Daiga, kas prata un spēja mūs visus 
vienot,  ļaut vienkārši justies labi. Paldies 
par atbalstu Varakļānu novada domei, 
fondam „Veronika” un kolēģiem skolā.

Rita Pelša,
Stirnienes pamatskolas direktore 
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Vēlziedes
Eiropas senioru deju kopu mi-

sija ir palīdzēt vecākā gadagājuma 
ļaudīm uzlabot fizisko pašsajūtu un 
iekļauties sabiedriskajā dzīvē – so-
cializēties. Šī kustība ir domāta, lai 
pensionārus izvilktu no mājām. Lai 
viņi kā klubiņā varētu pasēdēt pie tē-
jas, kafijas, parunāties un pie reizes 
izdejot dažādas Eiropas tautu dejas. 
Pēc mediķu ieteikuma – elegants ve-
cāku cilvēku fiziskas slodzes veids. 
Veicina garīgā un fiziskā spēka līdz-
darbošanos, kā arī izglītošanos.

2002. gadā Valentīna Briška Vara-
kļānos organizē Eiropas senioru dāmu 
deju kopu „Vēlziedes “, kurā iekļaujas 
labākās dejotājas, ātri apgūst deju rit-
mus un sniedz koncertus dažādās 
Latgales vietās. Saglabājusies foto no 
Sakstagala, kur dejotājas sajūsmina 
muzeja „Kolnasāta” apmeklētājus.

Lai precīzi iemācītos dejas soli un 
iegaumētu gājienu secību, un veido-
tu saskanīgu kompozīciju, ir jāiegulda 
liels darbs un pūles, vairākkārt mēģinot 
1 vai 2 reizes nedēļā un pat katru dienu 
pirms kādas uzstāšanās. ja skatītājiem 
šķiet, ka deja ir vienkārša, viegla un pa-
tīk, tad trāpīts desmitniekā. Tiek izde-
jotas zviedru, ebreju, grieķu, spāņu un 
citu tautu dejas, Vīnes valsis, Tarantella, 
deja ar lietussargiem, „Pērkonītis” un 
daudzas citas aizraujošas un skaistas 
dejas,  dažas pašas vadītājas izlolotas 
horeogrāfijas, no lēna valša līdz straujā-
kam ritmam  veidojot savdabīgus deju 
rakstus un zīmējumus. Pirms 4 gadiem 
kopai mainīts nosaukums: senioru – 
dāmu deju grupa pie kultūras nama 
„Vēlziedes un pīlādži“. 

Galvenokārt sievietes ir tās, kuras 
darbojas šajā deju kolektīvā – šobrīd 
9.  Varakļāniešiem palaimējies – te ir 
arī 2 vīrieši: Viktors Briška un Žanis 
Sils. Šo 11 gadu laikā dejotāju sastāvs 
ir daudzreiz mainījies, bet nav apsīcis 
pavisam, pateicoties Valentīnas Briškas 
enerģijai un rosībai. No pirmās dienas 
dejo: Leonora Stabulniece, Genovefa 
Kokare, Veronika Locāne, nedaudz 
vēlāk pievienojās – Olga Kuzņecova,  
Genovefa Melne,  Alvīne Ančeva,  Alī-
de Krūmiņa, Ināra Vazdiķe, jaunpienā-
cēja Tatjana Zujeva sper pirmos dejas 
soļus.  Tās ir sievietes, kas nedomā, ka 
pensionārēm jāsēž mājās, jāauklē maz-
bērni, viņas var un grib būt noderīgas. 
Varakļānietes dejošanai ķeras klāt visā 
nopietnībā. Pērn veiksmīgi svin savu 10 
gadu jubileju Latviešu biedrības namā 

Rīgā, kur tika  uzaicinātas  Rīgas pen-
sionēto pedagogu pasākumā uz kop-
koncertu  un gūst rīdzinieku nedalītu at-
saucību un atzinību, izpildot „Vērpējas”, 
kadriļu,  grieķu ritmus un citas dejas. 
jaungada pašdarbnieku ballē šogad 
rāda interesantu  iestudējumu, sveicot 
varakļāniešus un novēlot veiksmīgu 
jauno gadu.

„Atnākot uz mēģinājumu, aizmirs-
tas visas rūpes. Var izkustēties. Atslo-
dze. Dod možumu un plašāku skatu 
uz  dzīvi, labu noskaņojumu. Brīnišķīgs 
kolektīvs. Patīkama vadītāja” –  tāds ir 
dejotāju vispārīgs atzinums. Toties pati 
vadītāja izsakās: „Deja ir pieskāriens 
zemei un rokas atvēršanās spārniem; 
tā ļauj paust to, ko cilvēks nespēj izteikt 
vārdiem.”

ja patīk seniorēm un priecājas ska-
tītāji, kāpēc gan apstāties pie sasniegtā. 
jāturpina. Šo gadu laikā apgūtas ap-

mēram  40 dejas, bet padomā ir vēl tik-
pat. Pabūts dažādos Latvijas nostūros: 
Ludzā, Daugavpilī, Rubenē, Vecbeb-
ros, Bērzgalē, Mārcienā, Degumniekos, 
Rīgā, Stirnienē, Dekšārēs, Sakstagalā, 
Preiļos un citur. Piemēram, šogad aprīlī 
pieprasītas jau 4 Latvijas vietās.

Finansējumam enerģiskā Valentī-
na Briška cenšas dabūt sponsorus. Pa-
līdzējuši ir daudzi: pašus pirmos tērpus 
sponsorēja Gerkena veikals Madonā, 
kurpes dejotājām – jānis Borbals no 
Varakļānu pagasta padomes, palīdzē-
juši bijušie Saeimas deputāti Andrejs 
Naglis un Igors Aleksandrovs, Varakļā-
nu farmaceiti, Locānu un Meļņu ģime-
nes. Varakļānu Saules un TOP veikali, 
„Ziedu dārzs” un Ziedu veikals „Lilija”, 
kā arī Olga Mālniece, Veronika Locāne 
un  daudzi citi.  Trūkstošo naudiņu sa-
vāc pašas dejotājas – ziediem, tērpiem, 
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dāvanām, cienastam. Seniorēm ir 4 
tērpu komplekti, kuros realizētas galve-
nokārt Valentīnas ieceres. Kombinējot 
un variējot  top jauni tērpi, kas atbilst 
vajadzīgajam stilam un saturam. Sašūt 
vienādu apģērbu visām dejotājām, kas 
būtu elegants, skaists un  netraucē-
tu kustībām, spēj vienīgi stiliste Anita 
Stiuka. Sīkas izmaiņas un spilgtākus 
akcentus apģērbā veido pašas senio-
res. Paldies Varakļānu pašvaldībai, 
kura nekad nav atteikusi transportu, 
pateicoties Varakļānu kultūras nama 
direktores Rutas Laizānes lūgumam.  
Visumā jāteic, ka tas ir entuziasms, kas 
bīda šos cilvēkus strādāt. ja redz aiz-
kustinājumu, saviļņojumu skatītāju acīs, 
ir prieks par ieguldīto darbu un pūlēm 
mēģinājumos.

Kolektīva dvēsele – Valentīna Briš-
ka satur visas dejotājas kopā. Ilgus ga-
dus strādājusi par fizkultūras skolotāju, 
viņa ir stingra, prasīga, aizrādīt spējīga 
skolotāja arī seniorēm. Bezgala atklā-
ta, vaļsirdīga, sirsnīga, pašaizliedzīga 
– tādu viņu mīl kolektīvā. Šarmanta 
dāma, ar izkoptu gaumi, ar  daudzām 
skaistām idejām un ierosinājumiem – 
viņa ir paraugs, kuram var un grib līdzi-
nāties daudzas sievietes.

13. aprīlī  tika rīkots sadancis, kad 
Varakļānu kultūras namā sabrauca deju 
grupas:  no Bebrenes „Rudzupuķes”, no 
Siguldas Mores „Dāmītes”, no Krāslavas 
„Mežrozītes”, no Rubenes „Draiskās 
peonijas”, no Balviem „Atvasara”, no 

Lazdukalna „Tonuss”. Tas bija grandiozs 
pasākums – himna darbīgajiem senio-
riem, daudzveidīgām horeogrāfijām,  
krāšņiem tērpiem burvīgas mūzikas rit-
mu pavadījumā. „Vēlziedes un pīlādži” 
bija pielikuši visas pūles, lai ciemiņi jus-
tos apmierināti un viesmīlīgi sagaidīti, 
kas, spriežot pēc ciemiņu atsauksmēm,  
izdevies lieliski. Interesants  Valentīnas 
Briškas scenārijs, kuru iedzīvināja kul-
tūras nama mākslinieciskās daļas vadī-
tāja Kristīnes Strode un kultūras nama 
direktore Ruta Laizāne: iepazīšanās ar 
kolektīviem  un mūzikas pavadījumā 
veidota „čūska”, ko zālē dejas solī no-
staigā sabraukušie un pašmāju dejotāji; 
savstarpējā apsveikšana un  plašs deju 
koncerts, un Agneses Raģeles skanīgs, 
skaists solo muzikālajā pauzē, kamēr 
kolektīvi ieņem vietas uz skatuves.  

Te satikās radniecīgas dvēseles, 
kuras mīl deju un kuras ikdienā sa-
stopas ar tām pašām problēmām kā 
„Vēlziedes”. Kolektīvi vēro viens otru 
un paņem to labāko pieredzi, ko vērts 
atdarināt.  

Pārsteidza Balvu kultūras un atpū-
tas centra deju kolektīva „Atvasara” ak-
tivitāte (vadītāja Lūcija jermacāne) – 6 
gadu laikā dejotājas ciemojušās Austri-
jā, Vācijā, Somijā un Polijā. Arī šogad 
plāno tālu izbraukumu. 

Bebrenes „Rudzupuķes”, ko vada 
Ilona jegorova, bijušas Stokholmā un 
tur brauks arī šogad, ar koncertiem ap-
braukājušas visu Latgali, tūlīt viesosies 

Ansambļa „Varavīksne” jubileja
Tikai tradīcija vēsta, ka vara-

vīksnei vien septiņas krāsas. Patie-
sībā – neskaitāmas toņu un nokrāsu 
bezgalības savienotas vienā spilgtā 
sapņu buķetē. jo pārdrošāk - jo 
skaistāk, jo mīļāk – jo siltāk, jo dul-
lāk – jo dzīvāk! Varavīksne nekad 
nav pieradināta un pasūtāma pēc 
kataloga – tā vienkārši debešķīgi 
priecē, jo tās vēlme ir dāvināt brī-
numu.

Stirnienes TN 19. aprīlī tikāmies 
pavasara vēsmu priekā – svinēt 
dāmu ansambļa „Varavīksne” 20 
gadu jubileju. 

Dziedošo darbību ansamblis 
aizsāka 1993. gadā. Ansambli vadīja 
Ilze Garjāne, Anda Bārbale, Liene Ei-
duka, Solvita Bekmane, Ieva Zepa un 
nu – jau 8 gadus – Agnese Solozem-
niece. Mūsu rindās dziedājušas Vija 
Pelša, Iveta Saleniece, Biruta Peksti-
ņa, Irita Mestere un Līva Kanča, Māra 
un Terēze Zepas, Ilze Mestere, Laura 
Mestere, Nellija Poča, ilgus gadus 

dziesmas mīlestībai veltījušas Anna 
Mestere, Anita Upeniece un Ināra Ši-
mone, nu jau mūžībā aizgājusī Ilona 
Zalāne. Šobrīd dzied Kristīne Strode, 
Agnese Solozemniece (ansambļa 
vadītāja), Ieva Zepa, Ruta Eriņa un 
Līga Šimone. Dažādos sastāvos ko-
lektīvs dziedājis gan Stirnienes tau-
tasnama un kaimiņu kultūras iestāžu 
pasākumos, gan novada svētkos, 
piedalījies skatēs, koncertos, piemi-
ņas brīžos un jautrās sadziedāšanās 
reizēs. Ansambļa ikdienas darbu, 
braucienus un svētku reizes atbalsta 
Varakļānu novada pašvaldība. Patei-
camies!

Koncerta „Dziesma pāri nova-
dam” otrajā daļā uzstājās Valsts ro-
bežsardzes Ludzas pārvaldes koris. 
Paldies mūsu viesiem par patriotis-
ko, emocionālo un sirsnīgo dzie-
dājumu, paldies diriģentam jānim 
Grudulam un koncertmeistaram 
Arno Eversam.

Ieva Zepa

jēkabpilī. 
Siguldas novada Mores pagasta 

„Dāmītes” sastāv Eiropas senioru deju 
asociācijā, un 16 dejotājas braukušas 
3 garas stundas, lai rādītu savu dejas 
prasmi; ar viņām 9 gadus strādā Spod-
ra Tutāne (bij. Zilgalve), kuru pazīst bi-
jušie Viļānu un Varakļānu vidusskolu 
skolēni. Šī  kolektīva devīze – „Visi par 
vienu, viens par visiem”. 

Krāslavas „Mežrozītēs”, kuras 
enerģiski stūrē Aloida  Andžāne, 7 ga-
dus dejo dažādu tautību 15 dalībnieces 
un klātesošos sajūsmina ar savu vieglo, 
dedzīgo, dzīvespriecīgo izpildījumu.

Toties Rubenes „Draiskās peoni-
jas” mājās  uztur „jautro karuseli” jau 
sešus gadus un pasākumu senioriem 
„Lecam pa vecam”, kur tiek ielūgti se-
niori no citiem novadiem.  Starp citu 
– kolektīvs veidots Varakļānu  dāmu 
grupas „Vēlziedes” ietekmē.  Grupas 
devīze: „Galvu augšā, kaut dibens pa 
zemi velkas!” Vadītāja Ināra Rudeviča 
un kluba vadītāja Inga Tomāne veido 
savas horeogrāfijas.    

Rugāju novada Lazdukalna gru-
pā „Tonuss” 8 gadus dejo  16 dāmas. 
Vadītājas Lūcijas jermacānes veidotās 
dejas „Korobuška” un „Krakovjaks” tiek 
rādītas citu deju kopu vērtējumam. 

Tā bija skaistuma piesātināta pēc-
pusdiena skatītājiem un sevišķi dejotā-
jiem. Kaut tādu sarīkojumu būtu vairāk!

  Pievienosimies viņiem!
Rita Liuke 
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Murmastienes krucifiksam – 20
Diena ir pāraugusi nakti. Ar saldām 

bērzu sulām un putnu dziesmām cilvēki 
smeļas zemes spēku. Atgriezušies gājput-
ni, arī Murmastienes stārķis. Pēc ziemas 
dziļā sniega ir atgriezies pavasara skaistā-
kais mēnesis – maijs. 

Kā jau katru pavasari ar lūgsnām un 
dziesmām, visu maija mēnesi ik vakaru 
krucifiksā notiek jaunavas Marijas godi-
nāšana. Šogad īpašs bija 1. maijs, jo kopš 
krucifiksa uzcelšanas (iniciatore Regīna 
Beča) ir aizritējuši 20 gadi, sakarā ar to 
mēs gatavojāmies īpašāk nekā citus ga-
dus. 

Svētku atklāšana sākās ar Svētās 
mises izklausīšanu, ko aderēja Barkavas, 
Stirnienes draudzes prāvests Rolands 
Abrickis. Vairāki cilvēki saņēma grēku 
piedošanu un svēto sakramentu. Paldies 
prāvestam! 

Paldies novada priekšsēdētājai Mod-
rai Vilkaušai, kura bija kopā ar mums! 

Paldies Murmastienes pārvaldes va-
dītājam jānim Mozgam par sapratni un 
palīdzību!

Paldies Murmastienes pagasta dar-
biniekiem Ivanam Popadjukam, Sarmītei 
Zīrakai, kā arī pārējiem strādniekiem, kuri 
palīdzēja tik īsā laika posmā tikt galā ar 
veicamajiem darbiem! Paldies par zie-
dojumu Dievnamiņam jānim Grudulam. 
Paldies krucifiksa vītņu vijējām Veronikai 
Grandānei, Valentīnai Počai, Mārītei Miš-
kai, Intai Ozolai. Paldies Mairai Ferčukai, 
Anitai Popadjukai par ziedu sagādāšanu 
ar savu personīgo transportu!

Paldies mūsu mūzikas skolotājai, Bar-
kavas draudzes ērģelniecei Teresijai Pel-
šai, kura mums neatteica, kaut gan viņai 
pašai bija lieli svētki. 

Murmastieniešus ļoti iepriecināja Ieva 
Zepa ar savu dziedošo un skanīgo Stirnie-
nes draudzes kori, kuram klāt pievieno-
jās visi klātesošie. Paldies, Ieviņ, paldies 
visiem, visiem kora dziedātājiem, ka jūs 
bijāt kopā ar mums krucifiksa 20. gadu 
jubilejā! 

Visi tiek aicināti maija mēnesī, no 
plkst. 18.00 – 19.00 uz lūgsnām un dzies-

Maija mēneša dorbdīnos sv. Mise 
nu reita 7:15 un vokorā plkst. 19:00 
un Maija kolpošona. Svātdīnos 
Maija kolpošona – Vesperu vītā

19.05. – VOSORASSVĀTKI. DĪVA 
SVĀTO GORA ATNOKŠONAS 
SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00

Dīvkolpojumu korteiba VARAKĻĀNU draudzē  2013. goda MAIJĀ

mām jaunavas Marijas godam, krucifiksa 
namiņā. Paldies visiem, kuri uzskata par 
vajadzību lūgties! Krucifiksa namiņš ir at-
vērts katru dienu no plkst. 9.00 līdz 19.00. 
Visi mīļi gaidīti! 

Lai mums visiem veselība, mājas 
miers, saticība, mīlestība un Dieva svētība!

Līvija
Foto – Deivija Zepa, Valērija 

Solzemniece

Noc Svātais Gors – pyrms lelos sv. 
Mises – piļneigas atlaidas
Rūžukrūni dzīdos: Pauneņu, 
Stabulnīku, Leimaneišu s. t. 

26.05. – VYSSVĀTOS 
TREJSVĪNEIBAS SVĀTKI
sv. Mises plkst. 9:00 un 12:00
Rūžukrūni dzīdos: Leimaņu, 
Stradeņu, Broku s.t.

30.05. – caturtdīna – Kristus Vyssv. 
Mīsas un Ašņa svātki
sv. Mises plkst 12:00 un 19:00 - 
procesija
Rūžukrūni dzīdos: Maurānu, 
Rokaļu, Grozu s.t.

31.05. – Maija mēneša kolpošanas 
nūslāgums
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pie pils notiks pavasara stādu tirdzniecība

Dārgie vecāki!
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā

 27., 28. maijā plkst. 17.00
notiks sagatavošanās apmācības 
tiem bērniem, kuri izlēmuši kārtot 
iestājeksāmenus Mūzikas nodaļā

Iestājeksāmeni notiks 
29. maijā plkst. 17.00

šādās programmās:

Taustiņinstrumentu spēle•  – 
Klavierspēle, Akordeona spēle

Pūšaminstrumentu spēle•   – 
Trompetes, Flautas, Klarnetes, 
Saksofona spēle

Stīgu instrumentu spēle•   – Vijoles 
spēle

Vokālā mūzika•   – Kora klase

Sitaminstrumentu spēle• 
Vizuāli plastiskā māksla•  (radoši 
jāizstrādā divi darbi: zīmēšanā un 
gleznošanā – līdzi jāņem A3 zīmēša-
nas lapas, krāsu zīmuļi, fl omāsteri, 
akvareļkrāsas vai guaša krāsas)

Nepieciešami sekojoši dokumenti:
bērna dzimšanas apliecība vai pase• 
medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta• 
iesniegums (veidlapu aizpildīsim • 
skolā)

Tālruņi uzziņām 
Mākslas nod. 26539520 
Mūzikas nod. 26526285

Datums Laiks Pasākums Vieta
18. maijā MUZEJU NAKTS

16:00 – 20:00 – Radošās darbnīcas
17:00 – 19:30 – Orientēšanās parkā  „Atrodi dižkokus”  
20:00 – Izstādes „Meža dienām – 85” atklāšana
21:00 – Rūjienas novada amatierteātris  ar 
jara Beneša dziesmu spēli 2 cēlienos „Zaļā pļavā” 

Varakļānu 
novada 
muzejs

19. maijā 15:00 KONCERTS
„No saules zemei gaisma tiek, 
No ģimenēm nāk nākotne un dzīvesprieks...” 

Murmastienes 
KC

25. maijā 22:00 Estrādes atklāšanas ballīte kopā ar grupu
„MĀKOŅSTŪMĒJI”
Ieeja: 22:00 – 23:00 – Ls 2.00, pēc 23:00 – Ls 3.00

Varakļānu 
brīvdabas estrāde

2. jūnijā 11:00 BĒRNĪBAS SVĒTKI
(Bērnus svētkiem lūdzam pieteikt līdz 15. maijam 
Kultūras centrā vai pa tālruni 27790027)

Murmastienes KC

Līdz 
15. maijam

Žurnāla „Medības. Makšķerēšana. Daba” galvenā 
redaktora Didža Pakalna  fotoizstāde „STARPELPA”
Iepriekšēja pietiekšanās: LMT 26528739 (Dainis Tučs)

Teiču dabas rezervāta informācijas  centrs „Bērzi” 
Varakļānu novada Murmastienē

Līdz 
25. maijam

Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde „DABA 
KRĀSO”

Varakļānu novada muzejs

Varakļānu novadā maijā
Mākslas nod. 26539520 
Mūzikas nod. 26526285

Murmastienes 

brīvdabas estrāde
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un itāļu valodas iepazīšanas nodarbībām, 
aprīlī ņirbēt ņirbēja patiesi daudzu mur-
mastieniešu pirkstiņi tautu tērpu elementu 
veidošanai. Gan skolas, gan ārpusskolas 
laikā, gan vēlajās vakara nakts stundās 
tika adītas rakstainās zeķes pirmsskolas 
mazajiem un sākumskolas dejotājiem, 
virpinātas bārkstis martā izaustajiem la-
katiem, pītas pīnītes meitenēm izadītajām 
mežģīnzeķēm... Un tad sākumskolas deju 
kolektīvs, skaisti saposies, devās ciemos 
uz Varakļānu vidusskolu, nākošajā ne-
dēļā sākumskolas un pamatskolas deju 
kolektīvi devās uz otru pusi, uz Barkavas 
pamatskolu. Aprīļa pēdējā dienā visi trīs!, 
vai tam var pat noticēt?!, Murmastienes 
pamatskolas deju kolektīvi, arī pirmssko-
las deju kolektīvs, devās tālākā braucienā 
uz Madonu. Prieks, ka pat mazajiem de-
jotājiem nāca klāt koncerta skatītāji, sakot 
paldies par skaistajiem svētkiem.

Bet tas arī vēl nav viss!!! Aprīlis Mur-
mastienē šogad patiešām bija radošs. 
Murmastienes pamatskola aicināja visus 
uz Vakaru par skolas godu, kurā visi kopī-
gi atskatījāmies uz šajā mācību gadā pa-

Murmastienē aprīļa mēnesis izdevies 
ļoti radošs un ar notikumiem daudzpu-
sīgs. Aprīļa sākumā Murmastienes pa-
matskolas saime sagaidīja izglītojamo 
tuviniekus uz Vecāku radošo dienu, kuras 
ietvaros notika gan atklātās stundas, gan 
radošās darbnīcas, gan tikšanās ar spor-
ta ārstu Visvaldi Bebrišu. Vecāku dienas 
ietvaros bija iespēja ieskatīties, apjaust 
un izvērtēt, kā Murmastienes pagastā 
veicas ar uzņēmējdarbību. Klašu kolektīvi 
prezentēja apkopoto informāciju par Mur-
mastienes pagastā esošajiem uzņēmēj-
darbības veidiem.  Atklāto stundu ciklā 
vecāki līdzdarbojās elektrības izzināšanas 
eksperimentos. Šādu interesantu aktivitāti 
fizikas skolotāja Leontina Ščucka vadīja, 
pateicoties iegādātajam elektriskā pie-
slēguma komplektam. Radošo darbnīcu 
ietvaros, savukārt, vecāki iemēģināja, kā 
radoši izpausties var koka gravierēšanas 
un iededzināšanas  darbos ar jauno kok-
apstrādes komplektu.  Skolas saime, pa-
gasta pārvaldes vadītājs, vecāki un vecve-
cāki kopīgi pārrunāja svarīgākās pagasta 
un valsts aktualitātes pie mājīgi uzklātā 
kafijas galda, ko priecēja jaunie trauki un 
galda piederumi. Tos izmantojam ne tikai 
mājturības stundās par galda kultūru, bet 
arī tiekoties ar bērnu vecākiem citās aktivi-
tātēs un nodarbībās.

Murmastienes skolotāji aicināja bla-
kus skolu kolēģus bagātināt savas zināša-
nas un pieredzi Sociālo Interešu Institūta 
pārstāves  vadītajā nodarbībā „Praktiski 
vingrinājumi skolēnu izziņas procesu at-
tīstībai mācību stundās”.

Tā kā pavasaris šogad ilgi nevarēja 
sadūšoties šurpatnākšanai, tad „vilkām” 
to vien paši. Kopš aprīļa pirmās nedēļas 
katru otrdienu no pusseptiņiem līdz as-
toņiem vakarā Murmastienes aktīvistes 
satiekas arī aerobikas nodarbībās. Nodar-
bību vadītāja Anita Upeniece mēro ceļu 
no Sīļukalna. Latvijas ceļu kvalitātes situā-
cija sniegotajos mēnešos, diemžēl, nav tā 
drošākā, tāpēc šo nodarbību uzsākšana 
Murmastienē tika gaidīta ļoti nepacietī-
gi.  Pārsteigums?!  jā, jo bijām 22, pilna 
sporta zāle, projekta ietvaros iegādāto vin-
grošanas paklāju katrai nemaz nepietika! 
Nodarbību vadītāja Anita teica, ka ar tik 
lielu dalībnieku skaitu viņa vēl neesot strā-
dājusi. Priecē tas, ka Murmastienē ir svarī-
gi rūpēties tieši katram pašam par sevi, ja 
vien ir gribēšana. Uz nākošajām nodarbī-
bām vairākas vingrotājas nāca ar papildus 
sameklētiem vingrošanas paklājiņiem.

Visā Latvijā aprīlī notika dažādas ak-
tivitātes radošuma nedēļas ietvaros. Mur-
mastienē visu mēnesi vajadzētu nosaukt 
par radošuma mēnesi. Līdztekus jau eso-
šajām aktivitātēm Murmastienes pamat-
skolā – logopēda, sociālā pedagoga, angļu 

Radošuma mēnesis Murmastienē

veikto un sasniegto. Pirmsskolas mazākie 
un lielākie bērni sevi rādīja lielajiem skatī-
tājiem teatrālos priekšnesumos, tāpat kā 
pārējie pasākuma dalībnieki rādīja savu 
runāt un dziedātprasmi. Volejbolistes va-
rēja lepoties par savu cīņassparu un neat-
laidību, tiekot līdz Rīgas Lāses kausa spē-
lēm. Tam visam pāri prieks, gandarījums 
un lepnums par panākumiem mācību 
olimpiādēs un citos ārpusstundu konkur-
sos ar godalgotām vietām.

joprojām radoši strādā arī skolotāju 
izveidotā biedrība „Zemes bites”. Esam 
guvuši finansiālu atbalstu diviem šīsvasa-
ras projketiem Murmastienei. Urā! Pirms-
skolas vecuma bērnus vienos aktivitātes 
projektā „Murmastienes Ķiparu nams”. 
Visus iedzīvotājus aicinām pievienoties 
Murmastienes autobusu pieturas vizuāla-
jā „sapucēšanā” projektā „Murmastienes 
vizītkarte”.

Paldies Sorosa Fonda Latvija koman-
dai par atbalstu mūsu ieceru īstenošanai 
Murmastienē.

Aprīlī paveikto apkopoja 
Edīte Grudule

Dārta Pelse dzied, dejo, spēlē 
ne tikai volejbolu, bet arī vijoli, 

kā arī piedalās olimpiādēs.

Murmastienes pamatskolas 
meitenes Dārta, Anete, Sabīne, 

Renāte dejo un dzied.

Mazie pirmsskolēni kopā ar skolotāju E. Gruduli 
palīdz noskaidrot, ka īstā Laimes zeme ir tepat 

vien, laumiņas lomā lieliski iejutās Sofija Broka, 
gliemezītī – Linards Grudulis.
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Sadraudzības pēcpusdiena
Varakļānu pensionāru apvienība 

„Pīlādzītis” darbojas jau 11 gadus ener-
ģiskās Lidijas jostsones vadībā. Tajā ak-
tīvi darbojas Valentīna Groza, jevģēnijs 
Dudars, jānis Siliņš, Valentīna Briška, 
Genovefa Kokare, juris Krasts, Leonora 
Stabulniece. Ik gadus tiek rīkotas eks-
kursijas, apmeklētas teātra izrādes, pen-
sionāri dodas sēņot un ogot, tiek sniegta 
humānā palīdzība.

jauka sadarbība izveidojusies ar 
Daugavpils invalīdu biedrību „Cerība”. 
20. aprīlī viņi viesojās Varakļānos. Vis-
pirms apskatīja Varakļānu sociālās aprū-
pes centru, pēc tam kopā ar citiem ko-
lektīviem rādīja savu veikumu dziesmu 
un deju jomā. Kolektīvs pastāv jau 22 
gadus, tā vadītāja Ludmila Proskoviču-
te pastāstīja, ka dalībnieki ir jau krietni 
gados, taču nenogurstoši pilnveido savu 
repertuāru.

Pasākuma apmeklētājus priecēja 
pašmāju pašdarbnieki – Eiropas deju 
grupa „Vēlziedes un pīlādži” un vokālais 
ansamblis „Sidrablāses”.

Dekšārēs jau vairāk kā gadu darbo-
jas dziedošā vīru kopa „Kūzuls” Ingas 
Stafeckas vadībā. Vīru dziedājums bija 
skanīgs, atraktīvs un izpelnījās klausītāju 
nedalītas simpātijas.

Dekšāru pagasta deju grupa „Bokō-
nu bryiklines” nesen bija piedalījuiess lī-
nijdeju olimpiādē, kur Zeltas kaluma gru-
pā izcīnījušas godpilno 3. vietu. Arī viņas 
priecēja skatītājus ar savām dejām.

Novadā aktīvi darbojas Murmastie-
nes pensionāru klubiņš „Atvasara”, pa-
vasarī notikusi klubiņa padomes vadības 
maiņa, par tā galveno organizatori ievē-
lēta Līvija Zepa, darbojas čaklā, izpalīdzī-
gā Valentīna Poča, ilggadējā eksvadītāja 
janīna Piziča, Veronika Patmalniece, 
enerģiskā Valērija Solzemniece, Emīlija 
Logina, Brigita Edīte Bārbale, garšīgās 
maizes cepēja, ekskursiju organizētājs 
Vitālijs Trušels, padomei piepulcējies Tā-
lis Srūdžs. Ar skanīgām dziesmām svei-
cienus no Murmastienes nesa jaunās 
paaudzes pārstāve Deivija Zepa.

Paldies Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai par jau-
kajiem sveicieniem un laba vēlējumiem, 
SIA „jILLS” par garšīgajām veltēm, SIA 
„Meiers” par ziediem!

Sirsnīgā draudzīgā atmosfērā, 
dziesmām mijoties ar dejām, aizritēja 
šī jaukā pēcpusdiena, kuras kulmināci-
ja bija kopīgā dziesma daugavpilieša j. 
Baltača vadībā.

„Draudzība ir saprātīga māte augst-
sirdībai un godīgumam, māsa pateicībai 
un cilvēkmīlestībai, tā vienmēr ir gatava 
varonīgi darīt citu labā to, ko vēlētos, lai 

dara viņas labā,” tā teicis Džovani Bo-
kačo. Draudzības nepazīst robežas, tai 
sveša vecuma un gadu starpība. Lai tikai 

Kolektīvu vadītāji.

Daugavpils invalīdu biedrība „Cerība”.

 Vienoti dziesmā.

veselība un izturība, tad kopīgais darbs 
uz priekšu ies!

Aina Jaunzeme, autores foto
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Veic akmens pieminekļu izgatavoša-
nu un uzstādīšanu.

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30

T. 26909999

Aiziet saule vakarā,
Nomirst mana māmuliņa;
Saulīt balta gan uzlēca,
Māmulīte neatnāca.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Emīlijai Strodei, māmuļu pēdējā 

gaitā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi

Paņem savu balto sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc.
Baltu ceļu aizies rūpes,
Baltu ceļu atnāks prieks.

Sveicam:
Natāliju un Sandi Bernānus ar 
meitas Alises dzimšanu

Paņem savu balto sapni,

Baltu ceļu atnāks prieks.

Mīļi sveicam maija apaļo 
gadskārtu jubilārus!

Vēlam možu garu, labu veselību, 
spēku turpmākajos gados!

Murmastienes klubiņa „Atvasara” 
padome

Varbūt vienkārši dzīvot – 
šajā mirklī, šai dienā,
Ļaujot gaismai un priekam
katrā ikdienā ienākt.
Varbūt vienkārši mīlēt – 
šajā mirklī, šai dienā,
Dziļi izjūtot dzīvi
tās pieskārienā...
Sveicieni un vislabākie vēlējumi 

labestīgajai Birutai Stikānei 
skaistajā dzīves jubilejā!

Bella, Janīna, Antons

Sveicam skaistajos Vasaras 
svētkos, lai šī vasara nāk ar visu 
cerību piepildīšanos un Dieva 

svētību!
Murmastienes klubiņa „Atvasara” 

padome 

Vai, zemīte, tev pietrūka
Kalniņā gulētāju?
Kam tu mani jaunu sauci
Zem zaļām velēnām.

Izsakām patiesu līdzjūtību
Jeļenai Strodei, uz mūžu atvadoties 

no dēla Igora Razudalkina

PII „Sprīdītis” un pansionāta 
„Varavīksne” kolektīvi

Rūgta asara pār vaigu norit,
Roka ceļas smilšu sauju sviest.
Nekas nav atgriežams ne rīt, 
ne parīt,
Tik izturēt un nesalūzt, un paciest.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
par aizgājušajiem aprīlī:

Varakļānu pilsētā
Helēna Juste – 94
Julijans Rampāns – 84
Ēriks Gavenišs – 57
Māris Kaņķelis – 40
Jevgenijs Smirnovs – 67
Varakļānu pagastā
Genovefa Kostukeviča – 86
Konstance Poļaka – 90

Murmastienes pagastā
Anna Saleniece – 66

Piedāvājam smilti un melnzemi ar 
piegādi 10m3 – Ls 50

Dolomīta šķembas t – Ls 6,50
 (pieejamas dažādas frakcijas).

  T. 29219120

Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekas vairs nesāpēs, ne arī sals. 
  /N. Dzirkale/ 

Mūsu klusa līdzjūtība Varakļānu novada 
priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai,

brāli pavadot smilšu kalniņā.
Murmastienes klubiņa „Atvasara” 

padome 

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām patiesu līdzjūtību
 Ludmilai Smirnovai, mūžībā 

pavadot  vīru Jevgeniju Smirnovu.

PII „Sprīdītis” un pansionāta 
„Varavīksne” kolektīviStērnīnes draudzes kopusvātki 

Kapinīku kopūs 15. jūnijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs 22. jūnijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki

Stērnīnes kopūs 20. jūlijā pl. 12.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Policijas informācija
01.04. Murmastienē, jaunatnes ielā 3-6, 

piekauts pils. j. P.
03.04. Varakļānu pag., Ļovānos, īpašu-

mā „Voiti” nelikumīgi izzāģēti kārklu krūmi 5 
m2 platībā.

03.04. Varakļānos, Raiņa ielā 28, pie 
Kažavas upītes atrasta nesprāgusi kara laika 
mīna.

03.04. Madonas slimnīcā sniegta medi-
cīniskā palīdzība pils. S.K., kurš guvis trau-
mu darba vietā.

09.04. Varakļānos, pa Rīgas ielu, pils I.I. 
vadīja velosipēdu alkohola reibumā, pārbau-
dē konstatētas 0,85 promiles alkohola.

09.04. Murmastienes pag., Vecumnie-
kos no neaizslēgta šķūnīša pazudusi „jotul” 
krāsniņa.

14.04. Murmastienes pag., Aizpurvē, 
„Strautos”, strīda laikā fi ziski aizskarts pils. 
j.P. un sabojāta viņam piederošā a/m BMW. 

20.04. Varakļānos, Pils ielā 44, pils. G.L., 
vadot a/m VAZ alkohola reibumā, pārbaudē 
konstatētas 2,21 promiles alkohola, un bez 
vadītāja apliecības, iebrauca krūmājos, kur 
dažādus nobrāzumus guva 2009. gadā dzi-
musī meitenīte, kura tanī brīdī tur spēlējās.

21.04. Murmastienē, Dārza ielā 3-2, at-
rasta mirusi pils. A.S.

21.04. Varakļānu pag., Vutnānos, dega 
kūla.

21.04. Varakļānu pag., Stirnienē, pie 
meža masīva nošauts suns, kurš pirms tam 
bija nokodis stirnu.

23.04. Varakļānu pag., Stirnienē, aiz 
autobusu pieturas, nepilngadīgajam S.D., 
pielietojot fi zisku spēku, atņemts mobilais 
telefons Nokia.

25.04. Varakļānu pag., Vutnānos, „Le-
peri” sodrēju dēļ dega dūmvads.

26.04. Saņemts iesniegums par to, ka 
Varakļānu pag., Kokaros pils. K. M. neatgriež 
2008. gadā aizdoto vagotāju. 

29.04. Varakļānu pag., Vutnānos, pie 
bijušās fermas ēkām tika atrasta kara laika 
nesprāgusi mīna.

M. Lindāns


