
Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē

2015./2016. mācību gadā

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās 
vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamat-
izglītību un sekmju izraksts.

2015./2016. m.g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos 
uzņems:

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virzie-
na izglītības programmā (kods 31011011) (mācību 
priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu 
val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu val., matemātika, 
informātika, sports, fi zika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un 
pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomi-
ka, ģeogrāfi ja, kulturoloģija, politika un tiesības, psiho-
loģija, tehniskā grafi ka, mājsaimniecība).
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas-
zinību un tehnikas virziena izglītības programmā 
(kods 31013011) (mācību priekšmeti: latviešu val., 
literatūra, 1. svešvaloda – angļu val., 2. svešvaloda – 
vācu vai krievu val., matemātika, informātika, sports, 
fi zika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, 
mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika, ģeogrāfi ja, kul-
turoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā grafi ka).

Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu (vācu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības 
kursa 3. un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior Achievement – 
Young Enterprise Latvija iespēja apgūt  ekonomikas 
pamatus un praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU 
(Skolēnu mācību uzņēmumos).
Skolas telpās darbojas autoapmācības skola SIA „Auto 
Flora”, kas piedāvā par maksu iegūt  autovadītāja ap-
liecību.
Ir pieejama dienesta viesnīca.

VARAKĻĀNU VIDUSSKOLĀ IR IESPĒJA APGŪT 
GAN VIDĒJO IZGLĪTĪBU, GAN PROFESIJU!
Interešu izglītības programmas ietvaros iespēja iegūt  
profesionālajās  programmās kvalifi kāciju un sertifi -
kātu:

Apdares darbu strādnieks
Šuvējs

Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē, jāie-
sniedz šādi dokumenti:

direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā 
iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu (iesnie-
dzot kopiju, uzrādāms oriģināls);
skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), vai, 
ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ 
ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 
Nr.27/u) ;
pases kopiju (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls).

Dokumentu pieņemšana: no 16.06.2014. darba dienās 
skolas kancelejā no plkst. 8.00 līdz 16.00. 
Informācija pa tālruni 64807086

18. augustā; 22. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
Varakļānos, Pils ielā 25A (pie veselības aprūpes centra) 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
     Mamogrāfi ja:

ar Nacionālā veselības dienesta • 
         uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS

ar ģimenes ārsta nosūtījumu – EUR 2,85• 
bez nosūtījuma – EUR  20,00• 

PIERAKSTS uz noteiktu laiku 
pa tālruni 25431313 
Ārstniecības iestādes 
reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 

NEATKARĪGS VARAKĻĀNU NOVADA LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Policijas 
informācija

2015. gada 28. maijā  
Nr. 6

1. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

2. Par zemes lietošanas mērķa mai-
ņu.

3. Par zemes nomas līgumu slēg-
šanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nosau-
kumu apstiprināšanu un nosaukumu 
maiņu.

5. Par adreses noteikšanu un adre-
ses maiņu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Ances” 
sadalīšanu.

7. Par zemes nomas līguma pār-
traukšanu.

8. Par fi nansiālu atbalstu futbola ko-
mandai. 

9. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.

1. Atļaut Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums” SIA sākot ar 
01.08.2015. pielietot ūdensapgādes ta-
rifu 0,88 euro/m³ (bez PVN).

2. Atļaut Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums” SIA, sākot ar 
01.08.2015. pielietot kanalizācijas tarifu 
1,46 euro/m³ (bez PVN).

10. Par domes priekšsēdētāja Māra 
Justa komandējumu: 

1. Komandēt Varakļānu novada do-
mes priekšsēdētāju Māri Justu Lubānas 
un Varakļānu novadu delegācijas sastā-
vā dalībai vidējās paaudzes pašdarbī-
bas tautas deju kolektīvu deju festivālā 
„Schwaigen – Reigen” Austrijā, Monih-
kirhenes (Monichkirchen) apkārtnē lai-
kā no 09.06.2015. līdz 16.06.2015. 

11. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

12. Par īslaicīgās sociālās aprūpes 
pakalpojumu izcenojumu izmaiņām Va-
rakļānu veselības aprūpes centrā

1.1. īslaicīga sociālā aprūpe, ne-
iekļaujot personiskās higiēnas preces 
un pastāvīgi lietojamos medikamentus 
– diennakts maksa Varakļānu novada 
iedzīvotājam 11,00 euro, citu novadu 
iedzīvotājiem 12,00 euro;

1.2. īslaicīga sociālā aprūpe, no-
drošinot personai nepieciešamos me-
dikamentus, ārstnieciskos materiālus 
un personiskās higiēnas preces pilnā 
apmērā – diennakts maksa Varakļānu 
novada iedzīvotājam 13,00 euro., citu 
novadu iedzīvotājiem 14,00 euro.

Lēmums stājas spēkā ar 

01.08.2015.
13. Par dzīvokļa Miera iela 12-5, 

Varakļāni, īres tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

14. Par dzīvokļu Miera iela 12-2, Va-
rakļāni, un Miera iela 14-14, Varakļāni, 
dzīvokļu īres tiesību nenotikušu izsoli.

15. Par zemes ierīcības projekta 
„Poču Gatves” apstiprināšanu.

16.  Par zemes nomas līguma slēg-
šanu.

17. Par grozījumiem nedzīvojamās 
telpas nomas līgumā.

18. Par nedzīvojamās telpas izno-
māšanu.

19. Par nedzīvojamās telpas nomu.
20.  Par zemes nomas līguma lau-

šanu.
21. Par nedzīvojamo telpu nomas 

tiesību izsoles rīkošanu:
1. Varakļānu novada pašvaldībai 

piederošo nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 
4, Varakļānos, nomas tiesību izsoles or-
ganizēšanai izveidot darba grupu šādā 
sastāvā:

darba grupas vadītājs – Ivars Ikau-• 
nieks – pašvaldības izpilddirek-
tors;
darba grupas locekļi:  • 
Anna Tocs-Macāne – nekustamā 
īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Broks, nekustamā īpašumu • 
nodaļas speciālists;
Ilona Skutele, centralizētās grāmat-• 
vedības galvenā grāmatvede.    

Apstiprināt nedzīvojamās telpas 
Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību 
izsoles noteikumus.

22. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
15-18, Varakļāni, iegādi.

23. Par naudas balvas piešķiršanu 
Varakļānu novada skolu izlaiduma klašu 
absolventiem:

1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 
9. klases beigšanu 30,00 euro (trīsdes-
mit) apmērā šādiem Varakļānu novada 
skolu absolventiem:

1.1. Stirnienes pamatskolā – Guntai 
Greislei;

1.2. Varakļānu vidusskolā:
– Jurim Erelam;
– Ivo Pizičam.
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 

12. klases beigšanu 50,00 euro. (piec-
desmit) apmērā  Varakļānu vidusskolas 
absolventam Matīsam Brokam.

 M. Justs, 
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša, 
Pašvaldības sekretāre

03.05. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13A, pie veikala „Mini top”, piekauts pils. 
D.O.

06.05. Varakļānu pag., z/s „Mežvidi”, 
uz lauka atrasts nesprādzis kara laika lā-
diņš.

06.05. Varakļānu pag., pa ceļu – Ko-
karu kurši, pils. E.P. vadīja a/m Audi 80 
bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām 
un būdams alkoholisko dzērienu ietek-
mē, pārbaudē konstatētas 1,95 promiles 
alkohola. 

16.05. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
13-51, skaļi uzvedās pils. V.K.

25.05. Varakļānu pag., „Alvīnēs”, 
savā dzīves vietā atrasts miris pils. V.V.

29.05. Varakļānos, uz Rēzeknes ie-
las, pret veikalu „Mini top”, konfl ikta laikā 
galvas traumu guvis pils. R.S.

29.05. Varakļānos, uz Rēzeknes ie-
las, pret veikalu „Mini top”, traumas guvis 
pils. V.S.

29.05. Varakļānos, Daugavpils ielā 
14A, saplosītas pils. S.V. piederošās vis-
tas. 

30.05. Varakļānu pag., pie mājām 
„Lazdas, uz ceļa, ar pūšamo krāsu ap-
pūsta pils. J.D. piederošā a/m VW Golf. 

M. Lindāns

Projekts „Savādā vasara”
Varakļānu novada pašvaldība īste-

nos projektu „Savādā vasara”, līg. Nr. 
4-33/33 no 01.04.2015. Projekts tiks  īs-
tenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta fi nansēju-
ma ietvaros. Projekta kopējā summa 
EUR 3454,84.

Projekta galvenais mērķis ir daudz-
veidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas izmantojot neformālās mā-
cīšanās metodes. Projektā paredzēts 
piesaistīt profesionālus un zinošus spe-
ciālistus veselīga dzīves veida mācībā, 
tiks rīkoti personiskās izaugsmes semi-
nāri, notiks ielu vingrošanas nodarbība 
Daugavpils ielu vingrotāju vadībā.

Aicinu visus Varakļānu novada jau-
niešus  vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
iesaistīties projektā un pieteikties līdz 1. 
jūlijam pie attīstības nodaļas vadītājas 
Aijas Ščuckas, tel. 27790015.
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Varakļānu novada pašvaldība ir īste-
nojusi projektu „Publisko interneta pieej-
as punktu attīstība Varakļānu novadā” id. 
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050 

Varakļānu novada ir izveidoti četri 
jauni  un pilnveidoti esošie trīs publiski 
pieejamie interneta punkti. Jaunie inter-
neta punkti atrodas Varakļānu novada 
domes pirmajā stāvā  un tūrisma informā-
cijas centrā – novada muzejā un ir aprīko-

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir apstiprinājusi Vara-
kļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
SIA iesniegto projektu „Varakļānu ūdens-
saimniecības attīstības II kārta” id. Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.

Projekta ietvaros paredzēts veikt 
ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 5,44 
km un  rekonstrukciju 2,01 km garumā, 
kanalizācijas tīklu paplašināšanu 3,35 
km, t.sk. izbūvējot 0,24 km kanalizācijas 

 Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība 
Varakļānu novadā” īstenošana

ti ar datorkomplektu un daudzfunkcionā-
lo  iekārtu. Projekta ietvaros ir izveidotas 
četras jaunas bezvadu interneta zonas – 
wi-fi  – pie Varakļānu novada pašvaldības 
(ietver arī pilsētas laukumu), Varakļānu 
novada muzejā,  Stirnienes tautas namā 
un Murmastienē, Jaunatnes ielā 4. 

Esošajiem trīs publiski pieejamajiem 
interneta punktiem, kas atrodas Varakļā-
nu, Stirnienes un Murmastienes biblio-
tēkās ir iegādāta jauna datortehnika un 
Varakļānu un Murmastienes bibliotēkai 
daudzfunkcionāla  iekārta, kur iespējams 
digitalizēt, drukāt arī A3 formāta doku-
mentus.

Varakļānos tiks ieviests projekts 
„Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 

spiedvadu un divas jaunas KSS un ka-
nalizācijas tīklu rekonstrukciju 1,41 km. 
Būvdarbi norisināsies Ozolu, Zemgales, 
Dārza, Lubānas, Ausmas, Pils, Raiņa, 
Daugavpils, Liepu, Saules, Kapsētas, 
Krustpils, Parka, Preiļu, Mehanizatoru, 
Jaunatnes, Vidzemes, Rēzeknes, Liepu, 
Zaļā, Kalēju, Sporta ielās.

Šobrīd tiek veikta iepirkuma proce-
dūra un būvdarbi sāksies jūlijā. Tā kā visi 
darbi ir jāveic 2015. gadā, tad darbi nori-
sināsies vairākās ielās vienlaicīgi.  Būsim 
saprotoši un iecietīgi saskaroties ar neēr-
tībām būvdarbu norises laikā.

Spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tika ap-
stiprināts 2007. gada decembrī. Pēdējo septiņu gadu laikā notikušas dažādas 
izmaiņas ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksām. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas  pakalpojumu tarifos iekļaujamās izmaksas, kas, salīdzinot ar paš-
reiz spēkā esošo tarifu, ievērojami pieaugušas līdz ar apjomīgo projektu realizā-
ciju –palielinājies gan apkalpojamo ūdens atdzelzošanas un notekūdeņu pārsūk-
nēšanas iekārtu skaits, gan apkalpojamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
garums.

Izskatot Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iesniegtos ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekta aprēķinus 2015. gadam, 
pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta 
c)apakšpunktu, Varakļānu novada domē 28. maijā ar sēdes lēmumu Nr.6 tika 
apstiprināts:

1. pielietot ūdensapgādes tarifu 0,88 euro/m3 (bez PVN), sākot ar 
01.08.2015.

2. pielietot kanalizācijas tarifu 1,46 euro/m3 (bez PVN), sākot ar 01.08.2015.

Jaunie tarifi stāsies spēkā ar 2015.gada 1. augustu.

Par Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Būs pieejams atbalsts pasākumā „Ie-
guldījumi materiālajos aktīvos. Lauku atbal-
sta dienests izsludina projektu iesniegumu  
pieņemšanu   pasākuma „Ieguldījumi mate-
riālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:

- Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē,
- Atbalsts ieguldījumiem lauksaimnie-

cības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā.

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 
projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. 
augustam. Apakšpasākuma ietvaros tiks 
atbalstītas šādas aktivitātes: investīcijas 
tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programm-
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
kas paredzēts lauksaimniecības produktu 
pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un 
pirmapstrādei. Iesniegto projektu īstenoša-
nas beigu datums, ja tiek ieguldītas inves-
tīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei –  
viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas  
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja 
tiek veikta būvniecība, pārbūve – divi gadi 
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā fi ziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un paš-
valdībām notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 
2015. gada 4. augustam. Apakšpasākuma 
mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas 
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības 
paaugstināšanu, audzes veselības un kok-
materiālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumus 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinot klimata pārmai-
ņu mazināšanu, kā arī mežsaimniecības un 
lauksaimniecības konkurētspējas paaugsti-
nāšanu. Šajā apakšpasākumā lauku saim-
niecības vaŗēs veikt laukumu būvniecību 
vai pārbūvi pie ražošanas objektiem, kā arī 
ražošanas objektu pievedceļu būvniecību 
un pārbūvi (bez cietā seguma).

9. jūnijā valdība atbalstīja Zemko-
pības Ministrijas sagatavoto noteikumu 
projektu, kas nosaka valsts un ES at-
balsta piešķiršanas kārtību pasākuma 
„Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība”apakšpasākumā „Atbalsts uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”. Mazajām lauku saim-
niecībām tiks dota iespēja veikt ilgtermiņa 
ieguldījumus (jauna vai lietota lauksaimnie-
cības tehnika, ilggadīgo stādījumu ierīko-
šana, vaislas lauksaimniecības dzīvnieku 
iegāde, ražošanas ēku būvniecība un citi).

Janīna Grudule,
Novada lauku attīstības konsultante  

Lauksaimniecības 
aktualitātes

Ieguldījums 
Tavā 

nākotnē! EIROPAS SAVIENĪBA
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15
Ligita Grudule
Lāsma Guzikovska
Kintija Kupča
Jēkabs Lauris Leišs
Renāts Priekulis
18
Laura Broka
Kaspars Eiduks
Sintija Kukaine
Reinis Sprindžs
20
Jānis Madžulis
25
Jānis Kalniņš
Raivis Kalniņš
Arnis Leitāns
Santa Odumiņa
Aldis Pastars
Aigars Slūka
Līva Zepa
Laura Zorģe
30
Georgijs Grigorjevs
Gunita Kanča
Arturs Počs
Aldis Siņicins
35
Kristīne Čevere
Kaspars Gruduls
Jurijs Mikuls
40
Mārtiņš Čevers
Zintis Dreiškins
Viktors Naglis

Labam cilvēkam ir saule plaukstās,
Ar viņu nesalst arī ziemā aukstā.
Visapkārt darbi paveicas un zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
   /E. Vēveris/

Jānis Pelšs
Juris Rafalko
Valdis Skutelis
45
Natālija Bernāne
Arnis Broks
Armands Broks
Ļena Dozberga
Edgars Spridzāns
Līga Zalužinska
Anita Zepa
50
Inese Bārbale
Ivans Kovačs
Juris Sestulis
55
Velta Broka
Jānis Rimša
Ļubova Skļankina
Daina Stepanova
Anita Žuga
60
Dzintra Sondore
65
Pēteris Dambenieks
Jānis Pelšs
70
Marija Čača
Marta Eiduka
Kristīne Krūmiņa
Natālija Strode
75
Tereze Dudare
Julians Groza

Sirsnīgi sveicam jūnija un 
jūlija jubilārus novadā!

Jūnija, jūlija jubilāri

Veneranda Kurdjukova
Veneranda Mālniece
Viktorija Strode
Janīna Šķēle
Veronika Varna
80
Andrejs Pelšs
Jānis Svilāns
Anna Emma Leontīna Zepa
90
Ludvika Stafecka

15
Uvis Andriksons
Anita Leitāne
18
Līva Leitāne-Šķēle
Līga Vecstaudža
Signe Viška
Sannija Zvaigzne-Tavare
20
Liene Caune
Marta Gorsāne
Kintija Moroza
Deivija Zepa
25
Linda Broka
Lauma Magone
Kristaps Mozga
Kristīne Pauniņa
Rūta Puntuža
Sandris Uzuliņš
30
Gunta Āboliņa
Vasilijs Boļšakovs
Andris Grēvels
Uldis Krusts
Jānis Opuls
Vija Turkina
35
Mareks Gabrišs

40
Mārtiņš Miezīts
Valdis Sčuckis
Jānis Trops
45
Guntars Kančs
Anna Mālniece
Jānis Mozga
Ineta Saliniece
Guntis Zorģis
50
Gita Garanča
Voldemārs Pauniņš
55
Zenta Broka
Antons Garančs
Pjotrs Vasjutjaks
Zenta Vilkauša

60
Jānis Kromans
Vasilijs Onufrijevs
Larisa Saleniece
Gaļina Steļmaha
65
Irēna Adamoviča
Antons Brenčs
Ļubova Gabriša
Iļja Ivenkovs
Aina Jaunzeme
Ludmila Smirnova
70
Ināra Čeičiniece
Apolonijs Grigorjevs
Velta Indāne
Vladislavs Kolnejs
75
Vitālijs Dūda
85
Inta Meldere
Tekla Strode
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2014./2015.m.g. mācību darba rezultāti 
Varakļānu vidusskolā

Mācību gada galvenais uzdevums – 
lasītprasmes veicināšana – šobrīd ir ļoti 
aktuāls katrā mācību priekšmetā, jo tieši 
lasītprasme nosaka, kā skolēns saprot 
mācību vielu, uzdevumu nosacījumus, 
kā spēj strādāt ar tekstu. Lasītprasmes 
iemaņas ļoti nepieciešamas arī reālajā 
dzīvē, jo tās palīdz cilvēkam orientēties 
apkārtējā vidē un pieņemt lēmumus.

   Šajā mācību gadā priekšmetu sko-
lotāji mācību stundās akcentēja lasītpras-
mes nozīmi ne tikai mācību uzdevumu 
izpratnes līmenī, bet arī praktiskajā dar-
bībā.

Mācību gadu beidza 244 skolēni. 
Vidējais vērtējums 2. – 11. kl. skolē-

niem 6,68 liecina, ka skolēnu zināšanu, 
prasmju un iemaņu līmenis kopumā vēr-
tējams kā labs. 

      Augsts zināšanu vērtējums ir māj-
saimniecībā – 8,89, optimāls – politikā un 
tiesībās – 8,00, vizuālajā mākslā – 7,75, 
tehniskajā grafi kā – 7,56, kulturoloģijā – 
7,54. Arī mājturībā un tehnoloģijās, spor-
tā, psiholoģijā, vācu valodā zināšanu vi-
dējais vērtējums skolā optimālā līmenī.

Pietiekams vērtējums fi zikā – 5,41, 
ķīmijā – 5,53, bioloģijā – 5,61.

Skolēniem jāuzlabo zināšanas šajos 
priekšmetos, jo perspektīvākās  nākot-
nes profesijas ir saistītas ar eksakto zinī-
bu jomu.

Skolēnu sekmju līmeņi, beidzot 
2014./2015. m.g.:

n/v – 1 skolēns – 0,5%;
nepietiekams – 13 skolēni – 6,1%;
pietiekams – 113 skolēni – 53,3%;

optimāls – 81 skolēns – 38,2%;
augsts – 4 skolēni – 1,9%.
Kopā augsts un optimāls zināšanu 

līmenis 85 skolēniem – 40%.
Šajā mācību gadā augstu un optimā-

lu zināšanu līmeni sasnieguši 15 2. – 3. 
kl. skolēni, tas sastāda 35% no 2. – 3. kl. 
skolēnu skaita.

Šo klašu skolēniem vērtējums ballēs 
ir tikai latviešu valodā un matemātikā, ap-
kopojot rezultātus par to skolēnu skaitu, 
kas mācās arī labi un ļoti labi, varam seci-
nāt, ka  67% skolēnu mācību vielu pamat-
priekšmetos apguvuši labi.

5. – 8.,10.,11. klašu grupā ir skolēni, 
kas mācījušies no 8 līdz 10 ballēm:

4. kl. Amanda Ikauniece;
5. kl. Sigita Šuste;
6. kl. Roberta Šminiņa;
11. kl. Kaspars Eiduks.
Izglītojamie aktīvi piedalījušies dažā-

dās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubā-
nas, Varakļānu starpnovadu olimpiādēs 
un ieguvuši godalgotas vietas.

1. vieta
Sigita Kanča 1. kl. – vizuālās mākslas 

olimpiādē;
Laura Kassaliete 1. kl. – konkursā 

„Glītākais rokraksts”;
Signe Viška 11. kl. – vācu valodas 

olimpiādē, latviešu valodas olimpiādē.
2. vieta
Kaspars Eiduks 11. kl. – matemāti-

kas olimpiādē.
3. vieta
Edgars Sondors 11. kl. –  matemāti-

kas olimpiādē.

Saulainajā 28. maija rītā 10. klases 
skolēni ar audzinātāju un skolotāju Ainu 
Kazāku devās mācību ekskursijā. Eks-
kursijai fi nansiālu atbalstu sniedza Vara-
kļānu novada pašvaldība, kas kā balvu 
par izcīnīto 1. vietu vidusskolas grupā 
Olimpiskās dienas 2014 sacensībās 
26. septembrī klasei dāvināja bezmaksas 
transporta pakalpojumu.

Diena sākās ar ekskursiju saldēju-
ma pasaulē – stāstu par saldējumu, tā 
gatavošanu un īstu baudījumu garšas 
kārpiņām Skrīveru mājas saldējuma ra-
žotnē un kafejnīcā. Kopā degustējām vel-
dzējošo alus saldējumu (bez grādiem), 
modernās virtuves piemēru – kartupeļu 
saldējumu ar karstu tomātu mērci un sī-
poliem, paniņu saldējumu ar rabarberiem 

Mācību gadu noslēdzot

Atzinība
Ernests Kokars 2. kl. – vizuālās māks-

las olimpiādē;
Reinis Gruduls 2. kl. – vizuālās māks-

las olimpiādē;
Amanda Ikauniece 4. kl. – latviešu 

valodas olimpiādē;
Endijs Vecozols 4. kl. – angļu valo-

das olimpiādē;
Patrīcija Pelša 5. kl. – vizuālās māks-

las olimpiādē;
Robijs Lūkass Mālnieks 5. kl. – mate-

mātikas olimpiādē;
Kaspars Eiduks 11. kl. – ķīmijas olim-

piādē.
Valsts mērogā sekmīgi startēja Signe 

Viška 11. kl., piedaloties latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē un vācu valodas 
olimpiādē.  Vācu valodas olimpiādē Sig-
ne ieguva atzinību un piedalījās  Baltijas 
valstu vācu valodas olimpiādē Lietuvā.

Elīna Ozoliņa 2. kl. ieguva 3. pakā-
pes diplomu skatuves runas konkursā 
Jēkabpilī.

Paldies priekšmetu skolotājiem Mar-
garitai Selickai, Ilzei Stiukai, Lolitai Briškai, 
Ingrīdai Melnei, Inārai Laurai, Līgai Māl-
niecei, Ilgai Krūmiņai, Maijai Mālniecei, 
Aijai Caunei, Ievai Mozgai par skolēnu 
iedvesmošanu un motivēšanu dažādās 
mākslas un zinātņu jomās.

Lai vasara ir radošais un līksmais laiks, 
kas ļauj atpūsties, uzkrāt jaunu pieredzi un 
atkal spēka pilniem uzsākt kāpienu nebei-
dzamajā zināšanu apguves ceļā!

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

un melleņu sorbertu. Ekskursijas izskaņā 
katrs individuāli varēja baudīt trīs pārstei-
guma saldējumus „Deserta trio” burvīgas 
mūzikas pavadījumā.

Ekskursiju turpinājām Rīgā. Apmek-
lējām pasaulē jaunāko, lielāko un vēstu-
riski aptverošāko izstādi par jūrniecības 
augstāko sasniegumu un lielāko traģēdi-
ju – leģendāro laineri Titāniku.

Ar raitu soli caur skaisto Vecrīgu un 
jautriem piedzīvojumiem, apskatot Rīgu 
no putna lidojuma, devāmies tālāk.

Nopietnākā ekskursijas daļa, kas vi-
siem raisīja nopietnas pārdomas, bija bi-
jušā Padomju Latvijas VDK ēkā jeb Stūra 
mājā. Kopā ar gidu izstaigājām „Čekas 
pagrabus”, uzklausījām stāstījumu par 
Stūra mājas vēsturi, masu represijām, cil-

vēka un varas attiecībām pagātnē.
Nosaluši „Čekas pagrabos”, devā-

mies uz Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārza Tropu tauriņu māju. Ikviens varē-
ja priecāties par tauriņu spārnu vēdām, 
augu smaržu un džungļu klimatu. Dārzā 
priecēja arī visās varavīksnes krāsās zie-
došie rododendri un smaržīgie ceriņi.

Ekskursijas noslēgumā bija iespēja 
uzspēlēt boulingu, paēst garšīgas pus-
dienas, izbaudīt lielpilsētas dzīvi.

Paldies skolēnu vecākiem un nova-
da pašvaldībai par atbalstu ekskursijas 
plānošanā un norisē.

Saulainu, siltu, tuviem un tāliem ceļo-
jumiem bagātu vasaru!

Ilga Krūmiņa,
klases audzinātāja
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Svētki, kas vieno
„V„V„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ARAKĻÕNĪTS” 20156

Rosība, mūzika pilsētiņas centrālajā lauku-
mā, smaidi, prieks – tas visas dienas garumā 
valdīja Varakļānos. 23. maijs – Varakļānu no-
vada svētki. Amatnieku tirdziņā varēja iegā-
dāties gan dažādus našķus, gan ziedus un 
dēstus. Centrālais notikums – velobrauciens. 
Sajūta apmēram tāda pati kā Amsterdamā – ik 
uz soļa jāuzmanās, lai nepakļūtu zem kāda 
velosipēda. Mazajiem sporta entuziastiem 
bija iespējas sevi parādīt dažādās azar-
tiskās spēlēs centrālajā laukumā, bet tie, 
kuri bija nolēmuši piedalīties tautas vai 
draudzības distancē, steidzās piereģistrē-
ties sacensībām un iesildīties. Vairāk kā 
200 riteņbraucēju devās distancē. Pirms 
starta neliels uztraukums, skatītāju un 
līdzjutēju atbalsts, uzmundrinoši vārdi. 
Prieks, ka velobraucienā piedalījās vai-
rāki deputāti, domes pārstāvji, dažādās 
vecuma grupās, bet vienoti startēja mam-

mas un tēti, dēli un meitas. Bija padomāts 
arī par interesantu vizuālo tēlu – ziedu mei-
tenes, bitīte, ugunsdzēsēji...

Pirms starta Dekšāru pūtēju orķestra 
ritmiskais sniegums vēl vairāk uzmundrināja 

gan dalībniekus, gan skatītājus. Lieliski! 
Un tad jau starts! Pilsētiņas centrālajā laukumā 

paliek tikai līdzjutēji, lai pēc pusstundas sagaidītu 
pirmos velobraucējus. Piekusuši, smaidīgi, skaļām 
ovācijām pavadīti, tie viens pēc otra ierodas fi nišā. 

Kamēr tiek apkopoti sacensību rezultāti, skatī-
tājus priecēja komandas „Greentrials” triku paraug-
demonstrējumi. Elpu aizraujoši triki! 

Un tad jau arī uzvarētāju apbalvošana. Balvas 
saņem vecākais un jaunākais dalībnieks, katrā ve-
cumā grupā noteikti uzvarētāji, tos iespējams ap-
skatīt Varakļānu mājas lapā. Domāju, ka uzvarētāji ir 
visi, jo šis brauciens bija aizraujošs un fantastisks. 

Pēc velobrauciena novada iedzīvotāji pulcē-
jās estrādē, kur 2014. gadā dzimušajiem bērniem 
tika pasniegtas sudraba karotītes, pēc tam novada 
dziedošo bērnu un jauniešu uzstāšanās un Antras 
Stafeckas skanīgais dziedājums. Vakarā balle, kur 
spēlēja grupas „Kiwi” un „Otra Puse”.

Varakļānu novada svētki notika ar pašvaldības 
un daudzu uzņēmēju atbalstu. Lai svētki izdotos, to 
organizēšanā iesaistījās ļoti daudzi novada entuzi-
asti. 

Tā bija skaista, prieka un pozitīvu emociju pie-
pildīta diena – tā par svētkiem izteicās visi tā dalīb-
nieki un skatītāji.

A. Jaunzeme, teksts un foto
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Kāda zināma, noteikta mērķa sa-
sniegšana, zināmu grūtību pārvarēšana ir 
jau zināma uzvara – tātad zināmi svētki... 
Un noteiktā laika sprīdī pārvarētais etaps 
ir jubileja – triumfs visam. Bet svētki – svēt-
ku sajūta, noteikti ir tikai tam, kam ir darb-
diena... Un it nevienam aktīvistam, kas 
darbojas kādā sabiedriskā jomā, noteikti 
nav jāpaskaidro. No malas raugoties, var-
būt šķiet dziesmas, danči – tīrā izklaide. 
Tā arī ir sava taisnība – katrs mēģinājums, 
mūzika, kopā būšana jau ir savs dvēseles 
pacēlums – nelieli svētki ... Bet otra puse 
medaļai: līdztekus īstajai, neatliekamajai 
ikdienas dzīvei, kur viss jāpaspēj – otra it 
kā paralēlā, kurā ik nedēļas jāizbrīvē pa 
pāris stundām – nereti arī biežāk... Šai 
gadījumā mums Senioru līnijdeju kolektī-
vam „Bokonu Bryuklenes” visai cenījama 
gadu skaita dalībniecēm gana saspring-
tajā, smagajā lauku dzīvē tas nav gluži pa 
jokam. Katrai ir kāda saimniecība, lopi, arī 
algots darbs. Bet, neskatoties ne uz ko, 
laika rats  kā desmit dienas noskaitījis gan 
tikai „pirmo” desmitgadi. Jo bokānieši jau 
izsenis esam sprauna tauta, lai stāsta 
bukleta pantiņi :

Olužneicas meža molā
Desmit sātas kolna golā.
Par Bokonim šu cīmu sauc
Saimneicu tur spraunu daudz.
Kolnā zaļoj rudzu lauks
Mežā sienc un ūgas aug.
Dančus lūka bokonītis
Rūtoj vōrds tos „Bryuklineitis”.
Un paldies Dievam, ka mēs, vie-

na ciema „meitenes” senioras, esam tik 
spraunas – netupam aizkrāsnē, bet rau-
jam dančus uz nebēdu. Braukājam dan-
codamas, nesot Dekšāres pag. Bokānu 
vārdu vai pa visu Latviju. Lepojamies ar 
piekrišanu- – mūs pamana un uzaicina 
draugos. Pa šo desmitgadi esam snie-
gušas 153 koncertus 37 vietās.  Bet nu, 
par triumfa jubilejas svinību norisi kopā ar 
draugiem, Dekšāres skolas sporta zālē: 
ar skatītājiem, kritiķiem, kas dod sparu un 
spītību, un novērtētājiem, kas iedvesmo 
un paceļ spārnos, ar sirsnīgajiem Styuku 
ļaudīm – ar kuriem mums jau draudzība 
kopš 1996. gada, kad Bokānos ierīkojām 
saieta namu, kad rīkojām dažādus pasā-
kumus. Ar Dekšāres pagasta vadību un 
organizatorisko pagastveci Jāni Benis-
lavski un daudzajiem atsaucīgajiem ko-
lektīviem: skanīgo vīru ansambli „Kūzuls”, 
kuru gandrīz var saukt par Styuku kolek-
tīvu, nepārspējamo pūtēju orķestri „Dek-
šāres” ar vadītāju Jāni Benislavski, lustīgo 
lauku kapelu „Sovejī” ar vadītāju Janīnu 
Justi, atraktīvo teātra grupu “Kūpā” ar va-
dītāju Elizabeti Leimani, ar dzirkstošo vo-
kālo ansambli „Vālodzīte”. Mēs, „Bokonu 

Svētku sajūta

Bryuklenes”, Dekšārēs esam uzstājušās 
33x. Ar ciešu kaimiņu Varakļānu jestru 
meiteņu līnijdeju kolektīvu „Četras debes-
puses” un ar vadītāju Anitu Sārni (mūsu 
grupas danču skolotāja). Varakļānos 
esam uzstājušās 23 koncertos. Ar Sīļukal-
nu saejamies jau 9 gadus – ciemojušas 
8x, bet dancojušas 6x. Pie mums jubilejā 
ieradušies: draudzīgais, dziedošais se-
nioru kolektīvs „Zilais lakatiņš” ar muzi-
kālo Agnesi Solozemnieci, ritmiskā dāmu 
deju grupa „Ritms” un veiklās, dejojošās 
seniores „Pagrieziens” ar Anitu Upenieci 
valdībā. Ar 2006. gada sākumu aizsākās 
sadraudzība ar Nagļiem – šodien ciemos 
dziedošā, sapņainā „Ilūzija” un pamatīgā 
folkloras „Skreine” ar pūra locītāju Ve-
nerandu Rimšu un kultūras organizatori 
Annu Baleišu, pie viņiem gandrīz kā sa-
vās mājās danci griezušas 14x. Stirnienes 
visurgājēja lokomatīve Ieva Zepa atvilka 
teātra grupas veselu vilcienu ar dažada 
tipāža sastāvu – kopš 2009. gada novēr-
tētas kā lielas sēbrinieces esam lekušas 
dančus 8x. Veselus 5 gadus uzturam 
draudzīgas attiecības ar dancotājām žēl-
sirdīgām „Draiskajām Peonijām” no Ru-
benes un vadītāju Ināru Rudeviču, no trīs 
ielūgumiem ciemos esam viesojušās 2x. 
Jau 3 gadus pazīstamies, saskrienamies 
ar Gulbenes līnijdeju enerģiskām seniori-
tām „Leno” un vadību Leonoru Meņķi. Vi-
ņas pie mums jau paspēja ciemoties 3x, 
mēs pie viņām 1x. Pavisam svaiga, tikai 
viena mēneša draudzība ar čaklajām So-
kolku „Odziņām”, kuras ieradās ar kultū-
ras un pagasta pārvaldību Iju Visocku un 
Lūciju Veselovu – pie viņām ciemojāmies 
1x. Un pats jaunākais draugu kolektīvs 
– spraigais „Možums” kopā ar Zaubi no 
Līgatnes ar kapteini Irēnu Rešetinu ko-
mandpunktā. Jau trīsgadīga pazīšanās 
nupat no 2. maija pārtapa draudzībā, jo 
bijām uzaicinātas uz viņu 10 gadu jubi-
leju. Franča Trasūna muzeja „Kolnasāta” 
draugi neieradās, kā arī mūsu pirmā sko-

lotāja Valentīna Briška. Pie šiem visiem 
kolektīviem esam bijušas jubilejās. Vēl 
visus draugus apjoma dēļ neuzlūdzām, 
tai skaitā Ādažus, „Vēlziedes”. Uz mūsu 
jubileju ieradās kopskaitā 150 ciemiņi, 
neskaitot skatītājus. Pasākumā ar savu 
klātbūtni mūs pagodināja Viļānu novada 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marga-
rita Isajeva un bijušais, atsaucīgais no-
vada priekšnieks Arnolds Pudulis, kā arī 
neiztrūkstošā, vērīgā „Rēzeknes Vēstis” 
žurnāliste Ilze Sondore, ļoti cienījamais 
videooperators Vitālijs Utināns un mūsu 
delikātais busiņa šoferis Dzintars Rozen-
tāls. Ar sprauno uzkožamo sagatavotāju, 
galda servētāju un daudz citu pienāku-
mu pildītāju Sanitu Nagli un piepalīdzēm 
galda klāšanā Diānu Sologubu, Madaru 
un Agnesi Zeltiņām, Beāti un Samantu 
Naglēm. Ar visas jubilejas informācijas un 
bukletu mākslinieci, dizaineri Beāti Nagli 
un ar Dekšāru kultūras kluso, bet darbīgo 
kā skudriņu Nelliju Strodi, kas satekāja, 
sarūpēja mums tik skaistus svētkus. Ne-
izsakāmi milzīgi, mīļš paldies visiem, vi-
siem: ikvienam skatītājam, individuālajam 
apsveicējam, radiem, draugiem, vadībai, 
ikvienam kolektīvam! Patiesi apbrīnojams 
ikviena apsveicēja radošums, izdomas un 
fantāzijas bagātība, azartiskums, atrak-
tivitāte – gan uzrunās, gan oriģinālā vai 
pašsacerētā dzejā,dziesmā,dejā. Pūtēju 
orķestra „Dekšāres” vadītājam Jānim Be-
nislavskim par veltījumu „Bokonu Bryukle-
nēm” – sakomponētu Brūkleņu valsi. Tas 
viss kopā ir neaprakstāms gods, prieks, 
laime, lepnums, gandarījums – cik ziedu, 
dāvanu, cik labu vēlējumu, tas ir prieks 
caur saviļņojuma asarām, kā arī iedvesma 
un apņēmība nākotnei. Tas ir īsts zvaig-
žņu mirklis, mirklis, kura dēļ ir vērts dzī-
vot!!! Paldies ikvienam, kas ļāva notikt šim 
skaistajam pasākumam: simtlatniekiem, 
skolas darbiniekiem, skolas direktorei 
Daigai Ceipiniecei, Dekšāres pagastam, 
Viļānu novadam. Paldies visiem masu 
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Dziedāt prieks
Aicinājums baudīt divu dziedošu 

kolektīvu paplašinātu mēģinājumu – sa-
dziedāšanos, izrādījās, nesa līdzi priecīgu 
pārsteigumu – tika svinēta šī pasākuma 
organizatora dzimšanas dienas jubileja – 
ARVĪDAM ZEPAM 75! 

Kas var būt labāks, kā atcerēties aiz-
vadītos gadus kopā ar tuviem un mīļiem 
cilvēkiem, ar kuriem sakrīt domas, darbs 
un vaļas prieks. Bez saimes ļaudīm un tu-
vākiem radiem svētku priekā dalījās vīru 
kapela „Sovejī” un Sīļukalna dziedošās 
sievas „Zilais lakatiņš”.

Par Arvīdu Zepu no bērnības, jaunī-
bas, darba gaitām, kā arī par raženu spor-
tistu – senioru no 2003. gada tika stāstīts 
2013. gada oktobra mēneša publikācijās 
laikrakstos „Varakļōnīts” un „Rēzeknes 
Vēstis”.

Arvīdam bez produktīva darba visu 
mūžu ir divas brīnumjaukas, noturīgas 
aizraušanās jeb brīvā laika pavadīšanas 
nodarbes – sports un dziedāšana. Kā 
sportists – seniors viņš ir pabijis gandrīz 
visās Eiropas valstīs uz čempionātiem un 
lielāka vai mazāka mēroga sacensībām. 
Šoruden piepildīsies Arvīda sapnis spor-
tot Francijā. Viņa rezultāti Latvijas mērogā 
vienmēr ir bijuši labi vai teicami. Arī ārze-
mēs 2013. gadā Itālijā iegu-
vis 4. labāko vietu 2 kilomet-
ru skrējienā. Polijā 2015. 
gada pavasarī ievērojams 
sasniegums nav reģistrēts, 
toties iegūta vērtīga dāvana 
– brīnišķīgas dziesmas „Ce-
riņzars” notis un teksts.

Arvīdu dzīvē visur ir pa-
vadījusi dziesma. Braucot 
uz treniņa vai sporta nodar-
bībām, dziesmas tiek skan-
dētas kopā ar citiem latvie-
šu sportistiem katrā brīvajā 
brītiņā. Arvīds ilgus gadus 
dziedājis Dekšāru vīru gru-
pā „Kūzuls”, tagad – Dek-
šāru kapelā „Sovejī” un Sīļukalna kolektī-
vā „Zilais lakatiņš”. Ja kaut kas līdzīgs tik-
tu organizēts arī Varakļānos, domāju, tas 
iedvesmotu daudzus seniorus dziedāt.

Dzimšanas dienas sarīkojums ir or-
ganizēts pēc jubilāra  scenārija un paša 
vadīts. Tiek veikta dziesmu izloze, kuru 
pēc kārtas izdzied (pēc iepriekš uzraks-
tītām notīm un tekstiem) visi klātesošie, 
vienmēr piedaloties pašam Arvīdam. 
Kolektīva „Zilais lakatiņš” dalībnieces 

skandē šīs dienas gaviļnieka iemīļoto 
dziesmu par baltajiem bērziem un viņam 
velta smeldzīgu melodiju par pagāju-
šo laiku – skaisto jaunību. Vēl daudzi citi 
skaisti meldiņi par dzīvi, krāšņo Latvijas 
un Latgales dabu un sirsnīgajiem ļaudīm 
sasilda klausītāju un dziedātāju sirdi. Visi 
jubilāra bērni un mazbērni arī dzied. Tas 
ir brīnišķīgs, 5 stundas garš koncerts. Ja 
vecākā paaudze skandē pagājušā gad-
simta šlāgerus, tad Agneses Solozem-

Tēvu un vecotēvu sumina mīļākie cilvēki.

Arvīdu sveic Sīļukalna dziedātājas.

Jānim un Arvīdam dziedāšana ir sirdslieta.

nieces sulīgās, dzidrās balss izpildījumā 
aizrautīgi klausāmies mūsdienīgus jaunā-
kus skaņdarbus Atelpas brīžos klātesošie 
bauda bagātīgu, garšīgu maltīti, izmēģina 
lēnu dejas soli vai uzjautrinās rotaļā.

Bez šaubām, lielākā mūža bagātī-
ba jubilāram ir bērni un mazbērni, kas ir 
muzikāli vai topošie mākslinieki (visu trīs 
mazbērnu lielformāta gleznas rotā zāli), 
vai sportisti. Bet visa tā nebūtu bez uzticī-
gās, gādīgās, augstsirdīgās pavarda sar-
gātājas Annas, kura lielāko dzīves sma-
gumu ir iznesusi uz saviem trauslajiem 
pleciem. Klātesošie vienbalsīgi sumina 
šo lielisko sievieti un viņiem abiem novēl 
stipru veselību un izturību.

Lai vēl daudzi gaiši, skaisti, silti pava-
sari sveic šo ģimeni līdzīgi 30. maija klu-
sajai pēcpusdienai, kas ir saulaina, ceriņu 
un peoniju smaržām piebērta!

Rita Liuke, autores foto

mēdijiem, kas visus šos gadus mūs at-
spoguļo: LA „Vietējās” avīzes mūsu krust-
māte Skaidrīte Svikša, „Rēzeknes Vēstis”, 
„Varakļonīts” , visu pārnovadu avīzes , arī 
LR-1 „Viensēta”, LTV-1 „Province”, SIA 

„Vītoli”, arī LEADER projektu sakarā Ineta 
Brizga, Iveta Piziča, Ilona Brence. Paldies 
bijušajām un esošajām dancotājām, kas 
„dienē” „Bokonu Bryuklenēs”!

Dziļā pateicībā un cieņā visu, visu 

priekša zemu noliecu galvu! 
Dzidra Bruzgule,

„Bokonu Bryuklenes” vadītāja 
Bokāni, Dekšares pagasts, Viļānu 

novads 
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Murmastienes kultūras centrā
Līdz ar pavasara atnākšanu, plauks-

tošiem kokiem un ziedošu pieneņu pļa-
vu, pienāca tas gada mēnesis, kad godi-
nām savu valsti, savas māmiņas, savas 
ģimenes. 

Murmastienes KC 1. maijā izskanēja 
mazo vokālistu konkurss „Murmastienes 
Cālis 2015”. Šogad konkursā piedalījās 
15 jaunie dziedošie talanti vecumā no 
3 līdz 7 gadiem. Konkursu atklāja Mur-
mastienes Cālis 2014 Alīna Golubeva 
(sk. Sintija Veipa), tad uz skatuves tika 
aicināti visi šā gada dalībnieki, lai iesildītu 
balstiņas ar dziesmu „Cālīši pulciņā”. Un 
tad jau arī konkurss varēja sākties. Sko-
lotājas Teresija Pelša un Sintija Veipa bija 
parūpējušās par ļoti spilgtu un daudzvei-
dīgu repertuāru – katrs mazais vokālists 
izpildīja 2 dziesmiņas. Žūrijai – Enitai 
Šminiņai, Ilzei Stiukai, Kristapam Vēve-
ram, bija grūti izvērtēt un sadalīt titulus, 
bet, apspriežot un izvērtējot visus dalīb-
niekus, žūrija nonāca pie kopsaucēja. Un 
titulu „Murmastienes Cālism 2015” šogad 
ieguva Rūta Grudule (sk. Teresija Pelša). 
Un fi nālā, kad bija saņemtas dāvanas un 
noskaidroti tituli, bērni kopā ar skolotā-
jām un žūriju izpildīja dziesmiņu „Saules 
meitas padomi cāļiem”. Par ieguldīto dar-
bu paldies skolotājām, vecākiem, žūrijai! 
Paldies! 

Savukārt 17. maijā, par godu Ģime-
ņu dienai, norisinājās „Pavasara jampa-
dracis”, uz kuru aicināja Murmastienes 
KC pirmsskolas bērnu deju kolektīvs 
„Saulstariņi” (vad. Vija Pelse) un kurā pie-
dalījās Murmastienes pamatskolas deju 
kolektīvi un aktieri – skolēni Enija, Evita, 
Ermīns, Uvis, Dāvis, Edgars. Bērni izspē-
lēja un izdejoja ludziņu, kura stāstīja par 
draugiem un draudzību. Vēlāk koncerta 
dalībnieki un viesi turpināja priecāties 
radošās aktivitātēs, kuras palīdzēja reali-
zēt Anita, Zanda, Endija, Sabīne, Renāte, 
Artūrs. Un ar pusdienu pankūkām visus 
cienāja saimnieces Silvija un Terēze. Par 
ievārījumu klāstu gādāja Terēze, par pie-
nu – Aisma. Paldies visiem šīs skaistās 
dienas dalībniekiem, skolotājiem, aktī-
vistiem, atbalstītājiem un laba vēlētājiem! 
Paldies!

Bet VPDK „Brāzma” (vad. Sintija 
Veipa) 6., 7. jūniju pavadīja Jelgavā, kur 
Zemgales Olimpiskajā centrā notika VIII 
Vidējās paaudzes dejotāju svētki „Dievs 
man deva maizes zemi”, kur piedalījās 
vairāk nekā 6500 dejotāju no visas Lat-
vijas. 

Aktīvā pašdarbības sezona pama-
zām tuvojas izskaņai. Jāsakārto šīs se-
zonas lietas un jāgatavojas jaunajai, lai 
atkal priecētu skatītājus ar lustīgām de-

jām, skanīgām dziesmām un jautriem 
skečiem! Paldies visiem pašdarbniekiem 
un viņu ģimenēm par entuziasmu, prieku 
un sadarbību šajā sezonā! Uz sadarbību 
arī turpmāk! 

Rita Ivenkova
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19.06. 19:00 Mākslinieces Līnas Dzērvānes (Rīga)
gleznu izstādes atklāšana
Sarunas par ezotēriku un pirmslīgo rituāliem 

Varakļānu 
muzejā

19.06.

19:00

20:00

VASARAS SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA 
VARAKĻĀNOS
Mājražotāju tirdziņš (tālr. 26605778)
Saulgriežu zīmju veidošana
Uz sadziedāšanos un sadancošanos pie 
ugunskura aicina: Daugavpils teātra aktieri, 
vīru folkgrupa „Rūžupis veiri” un Varakļānu KN 
pašdarbības kolektīvi 

Pie
Varakļānu 

pils

Jāņuzāles 
latvisko 
zīmju 

veidošanai

20.06. 19:00
20:00

VAKARĒŠANA LĪGO NOSKAŅĀS
Barkavas KN bērnu studijas „Kriksis” 
koncertprogrammiņa
Degumnieku TN amatierteātra un draugu 
izpildījumā izrāde „Nerātnā līgošana”
Vakarēšana pie ugunskura

Murmastie-
nes 

estrādē
(laukumā 

pie pagast-
mājas)

Ieeja visos 
pasākumos 
bez maksas

22.06. 21:00 JĀŅU IELĪGOŠANA STIRNIENĒ
kopā ar Dekšāru pūtēju orķestri, deju 
kolektīviem, lieliem un maziem dziedātājiem un 
teātru spēlētājiem
bērnu amatniecības darbu izstāde – pārdošana
zaļumballe ar grupu „KAD SANĀK” (Madona)
Uz pasākumu būs pašvaldības autobuss 
20:30 no Varakļāniem (veikala Top un kultūras 
nama)
20:45 Robežveipi – veikaliņš – pārbrauktuve – 
krusts

Stirnienes 
muižas 
parkā

Ieeja visos 
pasakumos 
bez maksas

27.06. LITERĀRS PASĀKUMS
„Novadnieka  L. Latkovska – 110 gadu jubileja”
EKSPRESIZSTĀDE
„Profesora L. Latkovska dzīve un zinātniskā 
darbība”

Varakļānu 
muzejā

līdz 
01.07.

Darb-
dienās 
9:00

– 15:00 

Aplūkojama Antona SALĪŠA (Preiļi) IZSTĀDE
„KLŪGU SIMFONIJA LATVJU RAKSTOS” 
(Svētku dienās var pieteikties individuāli pa tālr. 
29678002)

Stirnienes 
TN

29.06. 15:00 TIKŠANĀS ar mākslinieku Antonu SALĪTI 
un zāļu sievu – pirtnieci KRISTĪNI ŠIŠLOVU
Uz pasākumu būs pašvaldības autobuss 
14:30 no Varakļāniem (veikala Top un kultūras 
nama)
14:45 Robežveipi – veikaliņš – pārbrauktuve – 
krusts

Stirnienes 
TN

17.07. 20:00 LATGALES ĒRĢEĻU FESTIVĀLS 
Ērģeļnakts koncerts
Liliju un izšūto svētgleznu izstāde
Uz pasākumu būs pašvaldības autobuss 
19:30 no Varakļāniem (veikala Top un kultūras 
nama)
19:45 Bērzu ceļš –Stirnienes muiža

Stirnienes 
baznīcā

18.07. 22:00 ZAĻUMBALLE Stirnienes 
muižā

Bezmaksas 

25.07. 14:00 BĒRNĪBAS SVĒTKI
Aicinam pieteikt bērnus un sīkāka informācija
personīgi Varakļānu KN 
vai pa tālruņiem 26605778 vai 27790017

Varakļānu 
KN

Bezmaksas

27.07. – 
31.07.

Bērnu un jauniešu muzikālā studija
„STIRNIENES DZIEDOŠĀS DIENAS 2015”
Lūgums pieteikties līdz 22. jūlijam pa tālr. 
29678002

Stirnienes 
TN

02.08. 12:00 EBREJU PIEMIŅAS BRĪDIS Ebreju 
kapos

15.08. VARAKĻĀNU  PILSĒTAS  SVĒTKI

20. jūnijā plkst. 17:00 Varakļānu vidusskolas 12. klases izlaidums
Informāciju apkopoja Varakļānu KN direktore

Varakļānu novadā JŪNIJĀ, JŪLIJĀSporto PII „Sprīdītis”
Varakļānu PII „Sprīdītī” sportojam katru 

dienu, visa mācību gada garumā. Šajā mācī-
gu gadā katru rītu sanācām uz rīta rosmi, lai 
pamostos, izstaipītos, sasveicinātos.... Pēc 
rīta rosmes pabrokastojuši, varam sākt uz-
ņemt visas sniegtās zināšanas – matemātikā, 
valodā, mūzikā un arī sportā. Gada mērķis 
sportā – attīstīt bērnu interesi par sportu 
un attīstīt sportiskās spējas. Veicināt spor-
tiski aktīvu dzīvesveidu un kustību prieku. 
Sporta nodarbību uzdevumi mācību gadam 
– attīstīt ātrumu, veiklību, izturību. Veicināt 
vispārējo fi zisko attīstību. Pilnveidot līdzsvara 
sajūtu, kustību koordināciju un orientēšanās 
prasmi. Attīstīt prasmi darboties organizēti, 
būt izturīgiem un patstāvīgiem.

Apguvuši sporta nodarbībās paredzēto 
6-gadīgo mācību programmu sportā, „Mā-
konīša” grupas 10 bērni skolotāju vadībā 
izveidoja komandu „Oranžie mākoņi” un 20. 
maija rītā devās uz „Mazo sporta olimpiādi” 
Madonas novada Degumniekos. Viesmīlīgi 
sagaidīti, laipni uzņemti, devāmies uz sporta 
svētku atklāšanas gājienu, kurā, nesot savas 
iestādes karogu, skandinājām savas koman-
das devīzi, un tā mums skanēja tā: „Esam 
veikli, esam ņipri, sportosim un būsim 
stipri!” Pēc uzrunām un jaukiem uzmundri-
nošiem vārdiem devāmies uz STARTA līniju, 
uz kuras stājās Madonas, Varakļānu, Cesvai-
nes  un Lubānas novada pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņi (aptuveni 200 mazo 
sportistu).

Olimpiādē bija 7 sportiskas stacijas. 
Katrā stacijā sagaidīja, deva uzdevumus 
bērniem draudzīgs, aktivitātei atbilstošs per-
sonāžs: zaķis ātrskrējējs – skriešanā, varde 
tāllēcēja – lekšanā, alnis tālmetējs- mešanā, 
lokanā čūska – līšanā, stārķis garkājis – līdz-
svara uzdevumos, kustīgā pīle – veiklībā, pa-
pagailis domātājs – loģiskajā domāšanā.

Pateicoties lielākajām uzmundrinātājām 
un atbalstītājām – skolotājām Ingai un Mada-
rai, kā arī „Sprīdītī” palikušajiem grupas bied-
riem – īkšķu turētājiem, „Oranžie mākoņi” 
veikli, ātri veica uzdevumus visās stacijās.

  Nu klāt pusdienlaiks, radošā darbnīca, 
kurā mazie sportisti ar dabas materiāliem 
veidoja kolāžas.

Pasākums izskaņā notika apbalvošana.
Visi  bijām uzvarētāji, jo „Mazās sporta 

olimpiādes” moto – „uzvar draudzība!”, bet 
katra komanda saņēma goda rakstu ar no-
mināciju. „Oranžo mākoņu” nominācija – 
radošākā komanda!

 Braucot mājās, jutām gandarījumu un 
sportisku nogurumu. Diena bija veiksmīga 
un izdevusies!

Paldies Madonas novadam par iespē-
ju  piedalīties šādā jaukā, aktīvā, sportis-
kā pasākumā!

Siltu, sportisku, piedzīvojumiem bagātu 
vasaru visiem Varakļānu novada iedzīvotā-
jiem!

Līdz rudenim!
Līva Kanča,

Sporta skolotāja PII „Sprīdītis”   
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Vasarsvētkos, kad daba ir atvēru-
sies visā savā krāšņumā, kad smaržo 
meijas un gaisā jaušams vasarīgs sil-
tums, arī Varakļānu veselības aprūpes 
centra iemītnieki svinēja svētkus. Patei-
coties Varakļānu novada domei, tapusi 
jauna nojume, kurā rast patvērumu gan 
no saules, gan vēja un lietus. Tieši Vasa-
rassvētkos tā kalpoja kā kopā sanākša-
nas vieta, lai ļautos sirsnīgām atmiņām, 
kopādziedāšanas priekam un biklam 
dejas solim. 

Cilvēku sniegtais atbalsts, iedroši-
nājums, laimes sajūtas biežums ir tas, 
kas aprūpes centra iemītniekiem ļauj da-
rīt vieglāku ikdienu. Liels paldies par ie-
guldījumu  Edgaram Latkovskim,  tāpat 
arī celtniekiem, kas īstenoja šo projektu 
(G. Zaburdajevs, V. Briška,  A. Pugačev-
skis).

Paldies mūsu ilggadējiem draugiem 
– Dekšāru grupai „Sovējī” par sirsnību 
un muzikālo priekšnesumu.

Maija mēnesis Varakļānu veselības 
aprūpes centram nācis ar sen gaidītām 
pārmaiņām – notiek jaunas digitālās 
rentgendiagnostikas iekārtas uzstādīša-
na, arī par to jāpateicas novada domei. 

Liels paldies L. Jostsones kundzei 
par sagādāto sūtījumu no Zviedrijas – 
esam saņēmuši 22 funkcionālās gultas, 
ratiņkrēslus un citu aprīkojumu cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. Tas būtis-

Veselības aprūpes centrā

ki atvieglos un uzlabos dzīves 
kvalitāti gan centra iemītnie-
kiem, gan personālam.

Priecājamies un novērtē-
jam līdzcilvēku ieinteresētību 
un atbalstu, kas padara mūsu 
ikdienu vieglāku un gaišāku!

Varakļānu veselības 
aprūpes centra

iemītnieki un darbinieki

Mēs katrs savā dzīvē meklējam savu laimīgo zemi, vei-
cam garu, grūtu ceļu, bet varbūt nemaz tik tālu nav jāmek-
lē, jo īstā Laimes zeme ir viss, kas notiek šeit un tagad …

Kad visapkārt zied un reibina ceriņi, 29. maijā  savu 
pirmo nozīmīgo izlaidumu sagaidīja 21 „Sprīdīša” audzēk-
nis. Satraukums valdīja gan bērnu, gan skolotāju, gan arī 
vecāku sirsniņās. Bērniem tas bija liels un nozīmīgs noti-
kums, jo nu ir beidzies rotaļu un spēļu posms. Vecākiem tā 
bija apziņa, ka viņu mazie ķipari jau ir paaugušies, guvuši 
jaunas zināšanas un pieredzi, un ir gatavi turpināt savas 
gaitas skolā. Skolotājām tas ir gandarījums par paveikto 
un reizē skumjas par šķiršanos. Arī man šis izlaidums bija 
īpaši emocionāls, jo jāatvadās no saviem pirmajiem au-
dzēkņiem, ar kuriem uzsāku savas darba gaitas Varakļā-
nos. Ar dziesmām un dejām, dzejoļiem un stāstiem visiem 
izlaiduma viesiem parādījām, ko esam dārziņā apguvuši, 
kā pavadījuši krāsaino ikdienu un sagatavojušies skolai.

Novēlu visiem absolventiem prieku katrai dienai, jau-
kus vasaras piedzīvojumus, rudenī drošu ceļu uz „lielo 
skolu”!

Madara,
„Mākonīšu” skolotāja 

„Mākonīšu” izlaidums

Ceļojumā pa grāfa Borha piedzīvojumu takām
Šajā pavasarī ar pašvaldības gādību 

Varakļānu novada muzejam tika iegādā-
ti 12 skrejriteņi un aprīkojums, lai varētu 
organizēt izglītojošo programmu skolu 

jaunatnei „Pa grāfa Borha piedzīvojumu 
takām Varakļānos”. Šīs programmas mēr-
ķis ir caur interesantu piedzīvojumu radīt 
interesi skolēnos un  sniegt viņiem zināša-

nas par Varakļānu kultūrvēsturiskajām vie-
tām, to nozīmi mūsdienās un iepazīstināt  
viesus ar pilsētu.

Maija mēneša beigās muzeja darbinieki 
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šo programmu novadīja pirmajām piecām 
skolēnu grupām – savējiem no Varakļānu 
vidusskolas, Murmastienes pamatskolas 
un pirmajai viesu grupai no Baltinavas vi-
dusskolas. Savus skolēnus no Baltinavas 
bija atvedusi bijusī Varakļānu vidusskolas 
audzēkne Agita Zelča (dz. Broka). Pirmās 
atsauksmes no skolēniem un skolotā-
jiem – ļoti labas un sajūsmas pilnas. Kā 
teica Murmastienes pamatskolas skolotāja 
Modra Broka –  „Fantastiski, ka var izbau-
dīt kaut ko  tik interesantu Varakļānu  nova-
dā un nekur nav tālu jābrauc!”

Protams, kā jau katrā jaunā lietā, vēl 
mācāmies no kļūdām, šo to uzlabojam, 
bet ar prieku gaidām  katru skolēnu gru-
pu. Mazliet ieskatam, ko tad mēs darām 
piecu līdz sešu stundu garajā ceļojumā. 
Vispirms ar skrejriteņiem dodamies uz 
pilsētas centru, kur pie Viktora kapelas 
ieklausāmies teikās, nostāstos, Borhu 
dzimtas kapeņu stāstos, pēc tam dažādas 
aktivitātes pa pilsētas centrālo laukumu. 
Interesanta un aizraujoša ir ekskursija 
pie Varakļānu ugunsdzēsēju glābšanas 
dienesta komandas. Tas gan ir atkarīgs, 
cik vīri var veltīt mums savu laiku un ja 
viesošanās reizē viņi nav izsaukumā, tad 
ir iespēja pielaikot gan specapģērbu, ce-
pures, masku, iekāpt glābšanas mašīnā 
un pat atvēsināties ūdens strūklas vēsajā 
dušā. Paldies mūsu ugunsdzēsējiem par 
interesantajiem stāstījumiem, mums veltī-
to laiku un ceram uz turpmāko sadarbību! 
Apciemojam arī Varakļānu vidusskolu, kur 
skolotāji un skolēni mums ir sagatavoju-
ši dažādas aktivitātes. Pilsētas viesiem tā 
būs  iespēja iepazīties ar novada vidus-
skolu, skaisto sporta laukumu. Kad esam 
atgriezušies pilī, tad skrejriteņi tiek nolikti 
un visi dodamies uz pagrabiem meklēt 
“dzīvo zobenu”. Pagaidām to gan vēl ne-
esam atraduši, bet vienmēr tiek atrasti citi 
ieroči. Un tālāk piedzīvojumu takas ved 
ap pili uz veco parku, kur notiek dažādas 
aktivitātes – gan šaušana ar loku, gan Ka-
žavas šķērsošana pa virvēm, gan vecākā  
koka mērīšana, gan ārstniecības augu ie-
pazīšana dabā un vēl visādas tamlīdzīgas 
lietas.

Noslēgumā visiem pēc interesantā  
ceļojuma ir iespēja pasēdēt pie ugunskura 
un kopīgi atpūsties.  Gaidām gan sava no-
vada skolēnus, gan arī ciemiņus no citiem 
novadiem. Šī programma iepriekš ir jāpie-
saka muzejā  un jāsaskaņo laiks. Novada 
dome ir lēmusi, ka XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku dalībniekiem 
laika periodā no 5. līdz 12. jūlijam šo prog-
rammu ir iespēja izmantot bez maksas. 

Uz tikšanos aizraujošajā piedzīvoju-
mā!

Modra Vilkauša, 
Varakļānu novada muzeja izglītojošā 

darba un  darba ar apmeklētājiem vadītāja

29. maijā notika tradicionālais pasā-
kums „Bērni bērniem”. Arī šogad skolē-
niem bija iespēja piedalīties gan individu-
ālajās, gan komandu atrakcijās: „Noslē-
pumu kaste”, „Skrejritenis”, „Spēkavīru 
izturības pārbaude”, „Metieni ar boksa 
cimdiem”, „Slēpes”, „Līdzsvars” u.c.

Katrs pasākuma dalībnieks saņēma 
balvu – konfktes. Par to liels PALDIES 
pasākuma atbalstītājiem – uznēmumiem: 
SIA „Austrumu būvnieks”, SIA „Aļņi” AS, 
veikaliem „Mini Top”, „Lats”, „Kamil Plus”, 
aptiekām „Viktorija” un „Apotheka”.

Pasākums „Bērni bērniem” rosināja  
skolēnus vasaras brīvdienās būt aktīviem, 
radošiem un pozitīviem.

 Aina Kazāka

Bērni bērniem
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Noslēdzot mācību gadu, Va-
rakļānu vidusskolas sākumsko-
las skolēni devās mācību ekskur-
sijās.

Bruņojošies ar lietussargiem 
un lietusmēteļiem, mugursomas 
pielādējuši ar desām un zefīriem, 
1.a klases skolēni devās Atašie-
nes virzienā. Keramiķes Inetas 
Dzirkales „Zaļbirzēs” redzētais 
visus patiesi aizrāva un ieinte-
resēja. Gluži kā burvju triks visu 
acu priekšā no māla pikas izauga 
burvīga vāzīte. Nemaz nerunājot 
par mirkli, kad paši varēja izmēģi-
nāt veidošanu ar mālu.

Nedaudz nomūrējušies un 
svilpauniekus iegādājušies, do-
damies pie Jāņa Zalāna. Neskai-
tāmi retro motocikli aizrāva tehniskos prā-
tus. Visiem par lielu prieku arī paši varējām 
izmēģināt dažus spēkratus. Jāpiebilst, tie 
nebija motorizēti.

Noslēgumā pikniks, cepti zefīri un de-
siņas, futbols, ķerenes un citi prieki. Liels 
paldies laurus vectēvam par uguns kuri-
nāšanu un laipno uzņemšanu.

1.b, 2.a un 2.b klases skolēni izvē-
lējās iepazīties ar Latgales sirdi – Rēzekni 
un tās apkārtni. Emocionālu pārsteigu-
mu visiem ekskursantiem radīja Latgales 
vēstniecības „GORS” apmeklējums. Ne-
parastas izjūtas pārņēma, ciemojoties Rē-
zeknes 2. vidusskolā, kur ierīkots terārijs, 
un apmeklējot ZOO „Rozītes”. Bērniem 
bija iespēja iepazīties ar dažādiem ekso-
tiskiem dzīvniekiem – pitoniem, piranju, 
bruņurupučiem, ponijiem, ķenguriem, 
dambriežiem un vairāku sugu putniem. 
Ļoti daudziem patika latgales Kultūrvēs-
tures muzeja piedāvātā pedagoģiskā 
programma „Māla pikucis”. Drosmīgākie 
bērni varēja vērot Rēzekni no liela augstu-
ma – Ančupānu skatu torņa. Ekskursijas 
noslēgumā skolēni piedalījās atrakcijās 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu cen-
trā „Zeimuļs”.

3. klases ekskursijas diena sākās 
ar krāšņu, pamācošu muzikālu izrādi 
„Leo – mazais lauva” Daugavpils teātrī. 
Rotko centrā skolēni ar interaktīvām me-
todēm iepazina izstādi „Klaunāde”. Zīmē-
jot dienas iespaidus, iejutās mākslinieku 
lomā. Vislielāko aizrautību radīja boulinga 
spēle. Dienu ekskursanti noslēdza ar leļļu 
izstādes apmeklējumu Preiļos.

„Skolotāj, ja man būtu jāraksta dom-
raksts par ekskursiju, es rakstītu, ka man 
pilnīgi viss patika,” teica kāds 4. klases 
skolēns pēc brauciena uz Ludzu – eze-
ru galvaspilsētu. Šajā ekskursijā skolēni 
iepazinās ar latviešu senajiem arodiem 
Ludzas amatnieku centrā. Pastaigājoties 

Mācību ekskursijās

pa seno Livonijas orde-
ņa pili Ludzas pilskalnā, 
bija iespēja pārvietoties 
laikā un telpā, redzēt 
seno pili 3D realitātē. 
Ludzas Novadpētnie-
cības muzejs pārstei-
dza bērnus ar bagāto 
eksponātu klāstu. Iz-
braucienu ar plostu pa 
Mazo Ludzas ezeru pa-
vadīja dziedošā Tihovs-
ku ģimene. Arī bērniem tika dota iespēja 
pašiem muzicēt uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem.

Paldies mūsu novada pašvaldībai par 

atbalstu un doto iespēju paplašināt bērnu 
redzesloku, apceļojot dzimto zemi!

Varakļānu vidusskolas 
sākumskolas skolotājas

Varakļānu ugunsdzēsēju depo apmeklējums

Atzīmējot Latvijas ugunsdzēsības 150. gadadienu un glābēju dienu, 18. maijā, 
2.a klase apmeklēja ugunsdzēsēju depo Varakļānos. Skolēniem bija iespēja iepa-
zīties ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, apskatīt VUGD tehniku. Ugunsdzēsēji snie-
dza atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem un bija iespēja nofotografēties 
ar VUGD tehniku un pašiem ugunsdzēsējiem. 

Paldies Varakļānu VUGD ugunsdzēsējiem! 
Līga Mālniece

1.a klases skolēni pie 
Jāņa Zalāna retro motociklu 

kolekcijas.

2. klase.

3. klase.
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22. maijā 6. klases skolēni kopā ar 
jaunsargu vienības vadītāju Oskaru Kan-
ču un klases audzinātāju Ingu Strodi  de-
vās uz Daugavpils pusi.  

Apmeklējām Daugavpils cietoksni, 
kur gide mūs iepazīstināja ar tā vēsturi, 
nozīmi, kā arī veiktajiem atjaunošanas 
darbiem. Pulvera pagrabs, lielgabali, koka 
tiltiņš, aizsargvalnis… – iespaidīgi. 

Pēc tam apmeklējām Latgales zoo-
dārzu, kur redzējām daudzas abinieku un 
rāpuļu sugas – bija interesanti.

Tad 1 stundu fi ziskas aktivitātes bou-
linga centrā. 

Ekskursijas noslēgumā apmeklējām 
Karaļkalnu Aglonā.

Varakļānu vidusskolas vides 
pulciņš piedalījās šajā AS „Latvijas 
Finieris” organizētajā konkursā, lai 
izzinātu bebru dažādi vērtējamo 
nozīmi dabā. Dalībniekiem bija jā-
veic divi mājasdarbi. 

1. uzdevums – jāatrod bebru 
aizsprosts, jāfi lmē postījumi un aiz-
sprosta nojaukšana. Papildpunk-
tus varēja saņemt par bērziem aiz-
sprostā, nograuztu bērzu paliekām 
un bebru kadrā. Šo uzdevumu 
mums palīdzēja veikt  Aina Kazāka 
un mednieks Juris Daleckis.  Par 
paveikto bija jāveido video skečs.

2. uzdevums – jāatrod atbildes 
uz dažādiem jautājumiem par beb-
ru dzīvi, viņa nozīmi dabā un cilvē-
ka dzīvē. Mēs veidojām bebru sai-

„Heisā hopsā! Mans brālis ir čem-
pio…nē, nē. Bet uz to pusi jau ir. Nu, 
ko – pavasaris atkal ir klāt, un tas ir lielisks 
laiks, lai apliecinātu, cik tava klase ir izcila 
kā komanda. Jo komandas spēks ir tikpat 
svarīgs kā atzīmes dienasgrāmatā.

Tieši tāpēc „ZZ Čempionāts” jau 
9. gadu pēc kārtas aicina pieteikties 4. – 
12. klašu skolēnus no visas Latvijas, lai 
piedalītos atjautīgā, aizraujošā un drau-
dzīgā cīņā par uzvaru un lieliskām balvām 
– ceļojumu, viedtelefoniem no Huawei un 
superforšu pārgājienu pa Latviju,” tā ZZ 
čempionāta organizatori uzrunāja Latvijas 
skolēnus. 

Arī Varakļānu vidusskolā sākās rosīgs 
darbs, lai pieteiktu klasi un lai izpildītu uz-
doto mājās darbu, tas ir, nofi lmēt 2 min. 
garu fi lmiņu „Mana novada dārgumi”.   
Atlasē tika vērtēta klases radošā izdoma, 
mākslinieciskais tvēriens, atraktivitāte un 
klases vienotība. No mūsu skolas šo uzde-
vumu izpildīja 4 klases: 5.a, 7., 9.,11. Visas 
šīs klases devās uz pusfi nālu Daugavpilī 

ZZ čempionāts 28. aprīlī. Vislabāk veicās 5.a un 11. klasei, 
jo tālāk uz fi nālu devās šo klašu skolēni.  
Fināls notika Jūrmalā 30.maijā.

Žēl – mēs neieguvām radošākās, 
sportiskākās un draudzīgākās klases titu-
lus Latvijas mērogā, bet šī diena Jūrmalā 
bija pilna pozitīvām emocijās, jo piedalījā-
mies sporta un prāta spēļu posmos, sa-
censībās tradicionālos un netradicionālos 
sporta veidos. Diena bija emocionāli pie-
pildīta un spotriskā gara apvīta.

Ceram, ka prāts + spēks + koman-
das gars mūs vienos arī klases ikdienas 
dzīvē.

Paldies par ve-
cāku atbalstu, ie-
gādājoties koman-
das noformējuma 
atribūtus. Paldies 
pilsētas domei 
par transportu, lai 
bērni varētu nokļūt 
Jūrmalā – ZZ čem-
pionātā.

 5.a un 11. kl. 
audzinātājas

5.a klase.

Zaļās Klases konkurss „Bebrs un bērzs”
mes hroniku, kurā atspoguļojām 
bebru dzīves plūdumu, rekordu 
cienīgus faktus, ilustrējām to ar 
zīmējumiem un fotogrāfi jām.

Izzinoša  un jauka bija dar-
bošanās dabā. Mūsu veikumu 
novērtēja arī  žūrija, un mēs 
esam to 15 komandu vidū, ku-
ras jūlijā piedalīsies konkursa 
fi nālā – nometnē Abragciemā. 
Tur mēs prezentēsim savu dar-
bu, piedalīsimies sporta un izzi-
nošās nodarbībās.

Lai mums bebra izveicība 
un spēks!

Inga Strode,
Izglītības programmas 

Daba un cilvēkvide vadītāja

212. Varakļānu jaunsargu vienība ekskursijā
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Muzeju nakts  „Rainis un Varakļāni”
Visā pasaulē Starptautiskās muze-

ju dienas ietvaros notika muzeju naktis.  
Latvijā, š.g. 16. maijā, jau  devīto reizi 
norisinājās muzeju nakts ar moto „Rainis 
un Aspazija”. Šogad muzeju naktī aktīvi 
darbojās 129 muzeji, tostarp arī Varakļā-
nu Novada muzejs, kuru bez maksas va-
rēja apmeklēt ikviens interesents. Akcijas 
ofi ciālais norises laiks bija no septiņiem 
vakarā līdz vieniem naktī, bet daudzviet 
muzeju durvis bija atvērtas ilgāk. Vara-
kļānos pats Rainis nekad nav bijis, iespē-
jams, ka braucis tikai garām, bet, neska-
toties uz to, mēs esam tikuši pie Raiņa 
vārda, 1950-tajos gados nosaucot ielu 
un parku par godu ievērojamajam dzej-
niekam. Tāpēc mūsu muzejam arī bija 
pamats šo muzeju  nakti novadīt godam 
ar tēmu „Rainis un Varakļāni”. Pasākuma 
programmā tika organizēta orientēšanās 
bijušajā Raiņa parkā, kurā piedalījās gan 
lieli, gan mazi. Orientēšanās laikā bija jā-
izpilda uzdevums, jāatrod konkrēti bijušie 
vai esošie parka elementi, kā arī jāatceras 
Raiņa un Aspazijas daiļrade. Uz orientē-
šanos bija ieradušās 11 komandas, ku-
ras bija pietiekoši jautri noskaņotas šī 
uzdevuma veikšanai. Gala rezultātā vis-
vairāk punktu saņēma komanda „Pūce-
nes”, kura precīzi atbildēja uz visiem jau-
tājumiem par dzejnieku dzīvi un daiļradi. 
„Pūču” komandā startēja Leontīna Sārna 
un Rozālija Golubeva, par ko viņām liels 
paldies, jo abas ir aktīvas dalībnieces arī 
citos muzeja pasākumos. Neatpalika arī 
jaunākas paaudzes dalībnieki, kā Inguss 
Ivanovs, Francis Melnis, ļoti apsveicamas 
par piedalīšanos ir jaunās māmiņas Liene 
Dzerkale, Ilze Kanča un Ilga Sondore ar 
bērniem.

Pēc orientēšanās visi tika aicināti uz 
izstādes atklāšanu „Raiņa iela un parks”, 
kur varēja rast priekšstatu par Raiņa ie-
las parka pārvērtībām laikmetu griežos. 
Vēlāk visi kuplā skaitā devāmies eks-
kursijā pa Raiņa ielu. Raiņa iela viesus 
sagaidīja ar kokos iesietām krāsainām 
lentītēm un baloniem, kas radīja lielis-
ku svētku noskaņu un labu garastāvokli 
visiem klātesošajiem. Pamatojoties uz 
Raiņa ielas iedzīvotāju un pašvaldības 
zemes ierīkotāja sniegtajām ziņām, tika 
izstāstīta neliela vēsture par katras mājas 
būvniecību un saimnieku dzīvi tajā. Visu 
citu zināšanai varu atklāt, ka Raiņa ielas 
garums ir 1 km 143 m un tā stiepjas no 
šosejas līdz pat attīrīšanas iekārtām. Ielā 
šobrīd ir  7 mājas un pēdējie zemes ga-
bala numuri beidzas ar 29 – 30.  Par godu 
bijušā skolotāja, muzeja izveidotāja un 
pils pārvaldnieka Jāņa Piļpuka piemiņai, 
muzeja dāvināta, pie viņa dzimtas mā-
jas tika piestiprināta un atklāta piemiņas 

plāksne ar tekstu: „Šajā mājā no 1976.  
līdz  2009.g. dzīvoja ievērojams novada 
inteliģences pārstāvis  – skolotājs un no-
vadpētnieks, vietējā laikraksta „Varakļo-
nīts” I redaktors, Varakļānu Novada mu-
zeja izveidotājs, Varakļānu pilsētas Goda 
pilsonis, mākslinieks ar jūtīgām dvēseles 
stīgām Jānis Piļpuks.” Tas bija ļoti saviļ-
ņojošs un emocionāls brīdis gan Piļpuku 
dzimtas turpinātājiem, gan muzeja dar-
biniekiem. Kad ekskursija pa Raiņa ielu 
bija beigusies, tad visi ielas iedzīvotāji, 
jauni un veci, tika aicināti uz jautro stafeti 
ielas garumā. Stafete izvērtās tiešām ļoti 
jautra un tā noslēdzās ar skrejriteņu sa-
censībām. Galā uzvarēja draudzība. Pēc 
tam visi klātesošie tika aicināti uz muzeja 
telpām saņemt apbalvojumus par orien-
tēšanos un stafeti, kā arī klausīties un sa-
vām dejām piedalīties spēlmaņu kopas 
„Skutelnieki”  sniegumā. Šeit jāsaka liels 
paldies par lielisko atbalstu vietējās līnij-
deju kopas „Četras debesspuses” meite-

nēm un citiem aktīvistiem. Paralēli visam 
tika kurināts ugunskurs un vārīta Raiņa 
burtiņu zupa, kura bija gards cienasts 
visiem muzeju nakts dalībniekiem. Jāpie-
zīmē, ka šogad muzeju nakti Varakļānos 
apmeklēja arī ciemiņi no Jēkabpils (pilns 
autobuss), Rēzeknes, Daugavpils u.c. 
plašākas un tuvākas apkārtnes. Pavisam 
kopā Muzeju nakti Varakļānos apmeklēja 
308 uzskaitīti apmeklētāji, bet iespējams, 

Pie muzeja izstāde par Raiņa parku un ielu.

Aktivitātēm uz Raiņa ielas.

Plāksne pie Piļpuka mājas.

Zupas ēšana pie ugunskura.
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ka kāds arī paspruka garām nesaskaitīts. 
Parasti šis pasākums muzejā tiek rūpīgi 
plānots un vienmēr ir liels prieks un gan-
darījums, ka tas izdodas ar atbalstu no 
apmeklētāju puses. Paldies visiem, kuri 

Jauns dāvinājums 
muzejam

Katru gadu muzejs saņem kādu dā-
vinājumu, par ko ir neizsakāmi priecīgs. 
Šomēnes muzejam tika uzdāvināts 
senlatviešu kaujas ierocis, šaurasmens 
cirvis ar kāta caurumu. Tas atbilst vidējā 
dzelzs laikmeta (5. — 8. g. s.) izraku-
miem un norāda uz latviešu sakariem ar 
kaimiņu tautām. Pārsteidzoši lielais ie-
roču skaits, ko atrod visos vidējā dzelzs 
laikmeta vīriešu kapos, liecina, ka šie 
sakari nav bijuši vienīgi miermīlīgas da-
bas. Gluži otrādi — šo laikmetu rakstu-
ro latvju cilšu sistemātiskie iekarojumi 
austrumu un ziemeļaustrumu virzienā. 

Senlatviešu kaujas cirvi muzejam 
uzdāvināja novada iedzīvotājs Ivars Sa-
vickis, kuru tas atradis zemes aršanas 
laikā Skapstatu sādžas „Bonīšu” zemes 
gabalā. Muzejs izsaka lielu paldies Iva-
ram par vērtīgo dāvinājumu. Līdz ar to 
viņa vārds uz mūžu tiks ierakstīts nova-
da vēsturē. Lūgums arī citiem novada 
iedzīvotājiem, atrodot kaut ko senu, ne-
kautrējoties to nest uz muzeju, jo, tikai 
kopīgi sadarbojoties, mēs varam rakstīt 
lielo novada vēstures grāmatu. 

Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja

4. maijā Vara-
kļānu Novada mu-
zejā tika atklāta Šan-
hajieša jeb Mārtiņa 
Vecstaudža foto iz-
stāde „Neesi vien-
aldzīgs – iesaisties 
izglītībā!”. Izstādes 
mērķis – pievērst sa-
biedrības uzmanību 
problēmām Latvijas 
izglītības sistēmā. 
Mārtiņš ir vietē-
jais Varakļānu 
vidusskolas ab-
solvents, un viņu daudzi pazīst jaunlaulātie pāri kā Šanhajieti, jo jau vairā-
kas vasaras viņš ir kāzu fotogrāfs (http://www.sanhajietis.com). Ar šo izstā-
di fotomākslinieks vēlas uzrunāt daudz plašāku auditoriju. Izstādes ideja 
Šanhajietiem kā Izglītības vadības profesionālā maģistra studiju program-
mas maģistrantam radusies lekciju laikā, kad bija nepieciešams izvirzīt no-
sacījumus labam izglītības ministram un tika saprasts, ka var izdarīt kaut 
ko vairāk nekā tikai apspriest šo tēmu lekcijā, līdz ar to nolēma rīkoties.
Fotomākslinieku Šanhajieti uztrauc tas, kas šobrīd notiek izglītībā, un viņš ne-
vēlas par to klusēt. Tas viņu ir rosinājis radīt savu pirmo fotoizstādi. Ar šīs izstā-
des starpniecību fotogrāfs aicina izvērtēt savu attieksmi, apgalvojot, ka kopēju 
nostāju pret izglītību veidojam mēs ikviens, tiešā vai netiešā mērā mēs ietek-
mējam izglītības procesa nākotni. Ir jāapstājas tūlīt pat un godīgi pie sevis jāpa-
domā, vai mana šī brīža nostāja pret izglītību sekmē izglītības procesa uzlabo-
šanu, vai es varu to kaut kā uzlabot un, ja varu, tad kā? Sākumā pietiks ar to, 
ka beigsim domāt par skolotāja profesiju kā par necilu, nekam lāgā nederīgu.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes Studentu pašpārvaldi. Varakļānu Novada muzejā tā būs ap-
skatāma vēl līdz 4. jūlijam.

Ivars Savickis ar senlatviešu 
kaujas cirvi.

Fotoizstāde 
„Neesi vienaldzīgs – 
iesaisties izglītībā!”

atnāca un piedalījās. Gaidīsim nākošajā 
muzeju naktī vēl vairāk apmeklētājus un it 
īpaši no sava novada iedzīvotāju puses. 

Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja

Muzikanti.

Rotaļas pilī.
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Nemanāmais pavasaris nemanot 
iesoļojis nemanāmā vasarā. Stirnienes 
pusē tas līdzi nesis dažādas pārmaiņas – 
par rekolekciju mājas kapelānu uz Sarka-
ņiem pārcelts prāvests Rolands Abrickis 
un viņa vietā šobrīd darbojas priesteris 
Vladislavs Lapelis OP. Mūžībā aizgājušas 
māsas Paulīne un Veronika Bernānes, 
Antons Veips (Ikšķilē) – ilggadēji, uztica-
mi un dāsni Stirnienes baznīcas atbalstī-
tāji.  Maija mēnesī, kam Latgalē raksturīgi 
krusta dziedājumi, mūsu draudzē atjau-
noti divi lielie krucifi ksi – Bojāros un Stir-
nienes centrā. Bojāru krusta atdzimšanas 
darbos īpaši jāpateicas Cakules Alīdas 
ģimenei un sādžas iedzīvotājiem, krustu 
iesvētīja pr. Rolands Abrickis, dziedāja 
baznīcas bērnu kora dalībnieki. Par Stir-
nienes krucifi ksa atjaunošanu rūpējās Va-
rakļānu pagasta pārvaldnieks Jānis Moz-
ga, kokmateriālus ziedoja Āris Sparāns, 
darbus veica Nauris Lazda un Stirnienes 
strādīgāko vīru komanda, par apkārtni 
regulāri rūpējas Anna Eiduka. Novada 
svētku rītā krustu iesvētīja pr. Vladislavs 
Lapelis, klātesot kora dziedātājiem. 

Maijā Stirnienes tautasnama kolek-
tīvi devās ciemos uz Dekšārēm pie sa-
vām dejojošajām draudzenēm „Bokōnu 
bryuklinem”, kuras svinēja priecīgo 10 
gadu jubileju. 17. maijā garīgās mūzikas 
koris „Reversium” dziedāja Latgales pe-
dagoga, komponista un ērģelnieka An-
tona Matvejāna piemiņas dievkalpojumā 
un koncertā Dricānos. Tautasnamā vai-
rākkārt viesojusies Irēna Krastiņa ar lekci-
ju par veselīgu dzīvesveidu un ajūrvēdas 
masāžām, esam saņēmuši dāvinājumā 
viņas grāmatiņu „Mans eņģel. Vēstule”. 
Parku un baznīcu jau apmeklējušas vai-
rākas tūristu grupas. Priecīgi, ka vasara 
sākusies ar laulībām un kristībām mūsu 
dievnamā. Tautasnama telpas piedāvā-
jam dažādām svinībām, godu mielas-
tiem, lekcijām, semināriem.

Stirnienes skolas saime kopīgi no-
svinēja Pēdējo zvanu, kurā ar muzikālu 
vilcienu ceļoja cauri bērnības zemei un 
skolas gaitām kopā ar labo feju un sasta-
pa dižo burvi, kurš kristāla lodē redzēja 
tikai labi nokārtotus eksāmenus un panā-
kumus visās dzīves jomās. Pirms vasa-
ras brīvlaika skolēni noskatījās gan fi lmu 
par veselības un dzīvības saglabāšanu 
dažādās situācijās, gan ar saviem drau-
giem piedalījās bērnu aizsardzības dienai 
veltītā pasākumā „Hei!!! Esi drošs un ve-
sels!”, darbojoties grupās un prezentējot 
savas zināšanas par drošību, izspēlējot 
un izdziedot par nepareizo un pareizo rī-
cību. Sporta dienā mazākie piedalījās da-
žādās stafetēs, bet lielākie orientēšanās 
sacensībās ar skolotāju Andreju Pastaru. 

Vēstis no Stirnienes

Teātra dalībnieki Dekšārēs. Foto Dzidra Bruzgule
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Stirnienes tautas namā 
līdz 1. jūlijam ir aplūkojama 
preilēnieša Antona Salīša klū-
dziņu dekoru izstāde „Kārklu 
simfonija latvju rakstos” – ap-
skatāmas un atpazīstamas lat-
viešu tautas rotājošās zīmes, 
kuras sastopam apģērbā, au-
dumos, mājas piederumos, 
darba rīkos un rotaslietās. 

Darbu autors dzimis 
1943. gadā Daugavpils rajo-
na Kalupes pagasta Keišu sādžā. Līdz 
pensijai strādājis par mehanizatoru, taču, 
aiziedams pensijā, atradis sev tīkamu 
un radošu nodarbi. Lai īsinātu laiku, sā-
cis pīt un veidot no klūdziņām dažādus 
dekorus. Aizraušanās ar klūdziņām un 
latvju senajām rakstu zīmēm sākusies 
jau 2006. gadā. Sākumā darbi veidoti 
no raupjākām, vēlāk no smalkākām un 
grieztām klūdziņām.

Darbs pie dekoriem ir gan klūdziņu 
griešana, gan līmēšana un krāsošana, 
kā arī grāmatu un citu avotu studēšana, 
meklējot latviešu rakstu zīmes un orna-
mentus. Lielākais palīgs un atbalsts ir 
autora dzīvesbiedre Monika. Viņa nereti 
atrod un iesaka kādu jaunu motīvu kom-
pozīcijām, ir seno zīmju zinātāja un tul-
kotāja, tāpat pirmā izsaka gatavā darba 
vērtējumu. 

Izstāde „Kārklu simfonija latvju rakstos”

Un visbeidzot pienāca skolēnu vismīļākā 
diena gadā – pēdējā skolas diena ar liecī-
bu izsniegšanu un došanos brīvlaikā pēc 
ražena darba gada. Jaunāko klašu au-
dzēkņi svinēja Pepijas dzimšanas dienu, 
un vecāko klašu skolēni cepa desiņas 
parkā pie ugunskura un atsveicinājās, 
lai atkal satiktos savā Stirnienes skolā 
1. septembrī. Protams, ir mazliet skumji 
vērot, ka rit pārbūve skolas ēkas pirmajā 
stāvā, kur būs pansionāts, jo visu apziņā 
staltā celtne ir bijusi audzināšanas iestā-
de. Diemžēl laiks ir ieviesis savas korek-
cijas, bērnu skaits ir samazinājies, un nu 
jādomā, kā šo namu apdzīvot. Tāpēc jā-
atceras Raiņa Spīdolas viedie vārdi: „Pa-
stāvēs, kas pārmainīsies.”

Ar lepnumu vēstām, ka mūsu diri-
ģents Jānis Gruduls, saņemot daudz 
komplimentu un pateicības, piedalījās 
Latgales Dziesmu svētkos „Mana zeme” 
kā goda diriģents apvienotajiem vīru ko-
riem ar dziesmu „Mūžu mūžos būs dzies-
ma”.

Šobrīd gatavojamies represēto pie-
miņas pasākumam pie Stirnienes sta-
cijas, tautasnamā aplūkojama Antona 
Salīša izstāde „Klūgu simfonija latvju 
rakstos”, bērnus gaidīsim 18. jūnijā uz 
gadskārtējo Saulgriežu radošo darbnīcu, 
visi kopā ielīgosim Jāņus 22. jūnija vaka-
rā Stirnienes Muižas parkā, uz pasākumu 

kursēs arī pašvaldības autobuss.
Jūlijā gaidām tradicionālo Stirnienes 

ērģeļnakti, kur piedalīsies gan Haralds Sī-
manis, gan Iveta un Jānis Pelšes, Jacinta 
Ciganoviča, Ilze Grudule, Ilze Grēvele un 
Baiba Urka. Dievnamā būs izšūto svēt-
gleznu un liliju izstāde. Aicinām piedalī-
ties visus šo brīnišķo ziedu audzētājus! 
Šogad 18. jūlijam esam iecerējuši veidot 
puķu paklājus un brīvdabas dekorus Stir-
nienes ciemā, pie baznīcas un draudzes 
nama, Muižas teritorijā pie meteora ak-
mens un strūklakas – ceram uz jūsu at-
saucību, idejām un radošajiem darbiem 
(lūgums pieteikties līdz 15. jūlijam pa tālr. 
29678002).

Ir patīkami vērot, kā daudzi iedzīvotāji 
sakopj savas saimniecības, māju apkārt-
ni un arī piederīgo atdusas vietas kapsē-
tās, domā par estētisko vidi, parāda savu 
darba tikumu un labo gaumi. Diemžēl 
jāatzīst, ka ir arī nolaisti un bīstami īpašu-
mi, kuru īpašnieki gadiem izceļas ar bez-
atbildību. Tuvojoties Latvijas simtgadei, 
katras sētas un teritorijas sakopšana un 
uzturēšana kārtībā ir darbs, kas jādara 
jau šodien. Darbs, kas jādara katram.

Jūlija pēdējā nedēļā no 27. līdz 31. 
jūlijam izskanēs bērnu un jauniešu muzi-
kālā studija „Stirnienes Dziedošās dienas 
2015” – ar tradicionālajiem koncertiem, 
bērnu darbu izstādi un teātra izrādi. Šo-

Darbi veido savdabīgus dekorus, ku-
ros ievijas latviskās rakstu zīmes, tautas-
dziesmu vārdi un dažādas krāsu spēles. 
Iepazīstot mitoloģiskās zīmes, katram ir 
iespēja iedziļināties un smelties gudrību 
senajā latviešu dzīvesziņā.

Antons un Monika Salīši.

Tikšanās ar mākslinieku 
Antonu Salīti un zāļu sievu 

Kristīni Šišlovu Stirnienes TN 
29. jūnijā 15.00.

gad izpaudīsim talantus gan mūzikas 
jomā, gan rokdarbos dažādās radošajās 
darbnīciņās, mazākajiem dalībniekiem 
vairāk paredzētas izglītojošas spēles un 
rotaļas. Dziedošo dienu īpašais viesis un 
dažādu aktivitāšu vadītājs un lektors būs 
personiskās izaugsmes treneris Andžejs 
Reiters, un uzlabot fi zisko labsajūtu un 
veselību ar vingrinājumiem mācīs Inese 
Ziņģīte.

Dziedošo dienu laikā skanēs:
28. jūlijā 19.00 Aglonas Krustaceļa 

dziedājumi kopā ar garīgās mūzikas kori 
„Reversium” Varakļānu baznīcā; 

29. jūlijā 19.00 Slavēšanas vakars 
jauniešiem Stirnienes baznīcā;

31. jūlijā 19.00 svinīgais noslēguma 
dievkalpojums – koncerts Stirnienes baz-
nīcā. 

Aicinām pieteikties muzikālos bēr-
nus un jauniešus līdz 22. jūlijam pa tālr. 
29678002.

Un augustā, kad ceļi būs pildīti svēt-
ceļniekiem, arī garīgās mūzikas kora da-
lībnieki gatavosies un dziedās Aglonas 
svētku dievkalpojumos, kur šogad ska-
nēs komponista Riharda Dubras mūsu 
novadniekam Boļeslavam Sloskānam 
veltītā mesa.

Skaistu, priecīgu, rosīgu un dāsnu 
vasaru vēlot, Ieva Zepa
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

IESPĒJAMS KREDĪTS.

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).

Kvalitatīvi! T. 27450715

Jā, no tālumiem
Tikai šis tālums
Vistālāks,
Tikai pēc šķiršanās šīs
Nekad vairs tikšanās nav.
 (O. Vācietis)

Izsakām līdzjūtību par mūžībā 
aizgājušajiem maijā

Varakļānu pilsēta
Emīlija Kokina – 93
Igors Gerinovičs – 77
Mihails Jekimovs - 80

Varakļānu pagastā
Vitālijs Vaļka – 70
Benedikts Zeps – 81

Murmastienes pagasts
Jānis Miška – 92
Broņislava Broka – 86

Asaras kā vēlas lāses
Dvēselē līst un līst.
Mātes Mīlestība glāsta
Vakar, šodien, rīt.
Tā paliek mūsos –
Tai nāve netiek klāt.
 (G. Ulmane)

Izsakām dziļu līdzjūtību Lilijai 
Molčanovai, māmiņu mūžībā aizvadot.

Mājas kaimiņi 
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

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

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

Tec, laimīte, tu pa priekšu,
Mīļus vārdus kaisīdama,
Mīļas jūtas raisīdama,
Labu dzīvi vēlēdama.

Sveicam:
Violetu Vērmani ar dēla Daniela  

dzimšanu

IZNOMĀJAM
PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU

bērnu ballītēm, dzimšanas dienu 
svinībām, ģimenes svētkiem un 

citiem jautriem pasākumiem.
Atrakcija paredzēta bērniem 

2 –7 gadiem.
T. 26454727, 29110696

2015. GADA KAPUSVĒTKI 
VARAKĻĀNU, STIRNIENES 
UN BARKAVAS KAPSĒTĀS

20. JŪNIJĀ sestdien   
TEILĀNU kapsētā
12:00 – sv. Mise kapličā un 
kapusvētki
KRIEVBIRZES 
15:00 – sv. Mise kapličā un 
kapusvētki
11. JŪLIJĀ sestdien  
CAUŅU kapsētā plkst. 12:00
SEIĻUKOLNA kapsētā plkst. 15:00
18. JŪLIJĀ sestdien 
STIRNIENĒ 11.00 – sv. Mise baznīcā 
un kapusvētki
L. STRODU kapsētā plkst. 15:00
25. JŪLIJĀ sestdien   
VECUMNIEKU kapsētā plkst. 13:00
TRIZELNIEKU kapsētā plkst. 15:00
1. AUGUSTĀ sestdien 
BARKAVAS kapsētā 
11:00 – sv. Mise bazn. un kapusvētki
MUIŽAS kapsētā plkst. 15:00.
8. AUGUSTĀ sestdien 
ŠĶĒĻU kapsētā plkst. 14:00
KLUŠU kapsētā plkst. 15:00
15. AUGUSTĀ sestdien 
VARAKĻĀNU kapsētā plkst. 15:00
22. AUGUSTĀ sestdien 
SILA kapsētā plkst. 15:00
29. AUGUSTĀ – sestdien 
ĻODĀNU kapsētā plkst. 11:00
ASNĪNES kapsētā plkst. 12:00

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei 

Ivetai Zepai, 
pavadot tēvu mūžībā.

Varakļānu veselības aprūpes centra 
kolektīvs

NĀKAMAIS AVĪZES NUMURS 
IZNĀKS AUGUSTĀ.

Saulainu vasaru!

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
 (A. Straube)

Izsakām patiesu līdzjūtību
Ivetai Zepai un viņas ģimenei,

no Tēva atvadoties
Pils ielas 28A mājas iedzīvotāji 

Sakām siltus pateicības vārdus 
visiem labajiem cilvēkiem, kuri mums 

palīdzēja un bija kopā ar mums, 
Ļubovu Smirnovu mūzībā pavadot. 

Meita un dēls ar ģimenēm. 

LĒTI pārdod automašīnu
WOLKSWAGEN PASSAT

T. 28788634

Stirnienes tautas nams 
piedāvā skaistas un mājīgas 

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

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

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

Tuvāka informācija 29678002

Nu Jūs ieburti viens otra gredzenā –
Dzīves zelta gredzenā slēgti,
Nu Jums kopīgas dienas un 
nedienas,
Pusnakts tumsa un saules lēkti.
Maija mēnesī noslēgtas laulības 
Stirnienes Svētā Laura Romas 

katoļu baznīcā
Sveicam Martu Kalvīti un Eināru 

Vutnānu kopēju dzīves ceļu 
uzsākot 


