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VARAKĻĀNU
NOVADA
DOMĒ
31.05.2018. Nr. 6
1. Par Varakļānu novada pašvaldības
2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
2. Varakļānu novada pašvaldības 2017.
gada publiskā pārskata apstiprināšana.
3. Par pašvaldības kustamās mantas
nenotikušu izsoli.
4. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana „Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā”
finansējuma saņemšanai.
5. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam.
6. Par nekustamo īpašumu „Eglinieki
A” un „Eglinieki B” zemes vienību robežu
pārkārtošanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Gulbji” sadalīšanu.
8.Par nekustamā īpašuma „Kopuļi” sadalīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Priedītes”
sadalīšanu.
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
11. Par zemes nomu.
12. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Jēkabpils šoseja
19, Varakļāni.
13. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem.
14. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
15. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu.
18. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
19. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu.
20. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
21. Par projektu „Aušanas prasmju apguve”.
22. Par projektu „Gleznošanas meistardarbnīca”.
23. Par Ielīgošanas pasākuma Varakļānos ieejas maksas apstiprināšanu
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

„Simtgades bērni” Varakļānu
novadā
Pirmie septiņi vērdiņi jau ir ieradušies
Varakļānu novadā un
drīz sasniegs savus
mazos īpašniekus –
Varakļānu novadā līdz
2018. gada maijam
dzimušos bērniņus.
PALDIES visiem
cilvēkiem, kuri jau ziedoja, lai mūsu mazie
novadnieki varētu saņemt šo Latvijas simtgades piemiņas dāvanu! Varakļānu novada svētku laikā mums kopīgi izdevās savākt 73,15 eiro.
Bet pilnīgai projekta realizācijai Varakļānu novadā, lai visi mūsu novadā šajā
gadā dzimušie bērni (pēc CSP prognozētajiem datiem) varētu saņemt šo dāvanu
komplektu, mums VISIEM KOPĪGI vēl ir nepieciešams sagādāt 188,10 eiro.
Īpaši aicinām palīgā nākt Varakļānu novada uzņēmējus!
Varakļānu novada iedzīvotāji un uzņēmēji var ziedot ar bankas pārskaitījumu,
maksājuma uzdevumā norādot – Varakļānu novada jaundzimušajiem.
Rekvizīti:
Biedrība „Nigestes amatniecības nams”
Reģistrācijas Nr. 40008250340
Juridiskā adrese: Kalnāji, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847
Konts: LV68HABA0551043459934
Banka: Swedbank
Ja vēlaties slēgt ziedojuma līgumu, ziedot anonīmi, vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu sazinieties ar mani, Aneti Vintišu, – tālr. 26836612, e-pasts
fiilia@inbox.lv.
Īsumā par projektu. Projekta „Simtgades bērni” mērķis – lai katrs 2018. gadā
dzimušais bērniņš saņem īpašu dāvanu komplektu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar apsveikuma vēstuli jaundzimušajam un viņa ģimenei. Jo katrs ir svarīgs. Jo
katrs ir vajadzīgs. Jo dzīvība ir lielākā vērtība. Vai simtgades bērni ir jāizceļ? Ir jāizceļ
katrs un ikviens. Kamēr uz šīs zemes dzīvos, domās, jutīs un runās latvietis, tikmēr
mēs svinēsim svētkus, vairosim labo sevī un otrā, celsim savu zemi un valsti.
Vairāk informācijas par projektu, dāvanu komplektu var atrast interneta vietnē –
https://www.nigeste.net/simtgades-berni/ .
Sagādāsim kopā mūsu bērniem šo dāvanu!
Anete Vintiša,
Projekta „Simtgades bērni” Varakļānu novada Brīvprātīgo vadītāja
Tālr. 26836612, fiilia@inbox.lv

Policijas informācija
03.05. Varakļānos, Miera ielā
14-8, notika ģimenes konflikts starp
pils. G.S. un O.R.
11.05. Varakļānos, uz Pils ielas,
pret veikalu „Top”, pils. A.Z. cilvēka
cieņu aizskarošā alkohola reibuma
stāvoklī gulēja pie soliņa.
12.05. Konstatēts, ka Varakļānu
pag., Stirnienē, Satiksmes ielā, sabojāta saimniecības ēkas atslēga.
15.05. Varakļānos, pa Kosmonautu ielu, pils. G.L. vadīja mopēdu,
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 3,40 pro-

miles alkohola.
16.05. Saņemts pils. G.S. iesniegums par naudas pazušanas faktu Varakļānos, Jaunatnes ielā 2, Varakļānu
vidusskolas telpās.
21.05. Saņemts pils. K.P. iesniegums par pases nozaudēšanas faktu
tirgū, Varakļānos, 1. Maija laukumā 3.
27.05. Varakļānos, Pils ielā, Varakļānu estrādē, pils. J.V. huligāniski
uzvedās.
M. Lindāns
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Svētki bērniem
2. jūnijā Varakļānu KN bija pašu mazāko novada iedzīvotāju svētku vieta. Par godu šim notikumam KN lielā zāle un skatuve
uz šo dienu bija pārtapusi par Pasaku mežu, kurā ciemojās „Čučumuižas rūķi”, lai aicinātu saņemt savu „Sudraba karotīti” 2017.
gadā dzimušos 29 mazos mūsu novada mazuļus. Kad mazie „ķipari” savas karotītes bija saņēmuši, nobildējušies kopīgajā foto
un uzcienājušies ar svētku kūku, uz tikšanos ar rūķiem ieradās tie bērni, viņu vecāki un kūmas, kuri tieši šogad bija izvēlējusies
svinēt svētkus savai Bērnībai. Katrs svētku dalībnieks varēja justies ļoti īpašs, jo katram mazajam Bērnības svētku dalībniekam
tika veltīta sava dziesmiņa, mazais gaviļnieks tika izšūpots bērnības šūpolēs. Daudz mīļu un sirsnīgu vārdu un dziesmu no viesmākslinieku puses tika veltīts gan vecākiem, gan vecvecākiem. Visus svētku dalībniekus un it īpaši novada jaunās paaudzes
vecākus sveica arī domes priekšsēdētājs Māris Justs. Šī noteikti bija visģimeniskākā vismīļākā un vissirsnīgākā diena, kas sasauc
kopā un apvieno ģimenes un veselas dzimtas.
Līga

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ Atbalsts ar lauksaimniecību
Papildus atbalsts zemes iegādes programmai.
Pašreiz zemes iegādes programmai piešķirto līdzekļu
apjoms ir sasniedzis 80 miljonus eiro, no kuriem 70 miljoni
jau ir izmantoti.
Nepilnu sešu gadu laikā zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, ir iegādājušies vairāk nekā 33 tūkstošus ha.
Valdība ir apstiprinājusi virkni lauksaimniekiem būtisku
pozitīvu izmaiņu šajā programmā. Pirmkārt, lai pretendētu
uz atbalstu zemes iegādei, turpmāk tiks vērtēti saimniecības
ienākumi no hektāra par vienu no pēdējiem diviem gadiem,
nevis pēdējo gadu.
Iepriekš plūdu, sausuma un citu neizbēgamu nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmē daudzas saimniecības nevarēja
izpildīt prasības un izmantot zemes iegādes programmu.
Otrs būtisks uzlabojums ir ienākumu uz hektāru sliekšņa samazināšana bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem
ražošanas specifikas dēļ šobrīd bija mazas iespējas izmantot programmas atbalstu. Jaunums ir arī ienākumu nevērtēšana trīs gadus gaļas lopu un ilggadīgo stādījumu audzētājiem. Tiek ieviesta arī jauna atbalsta saņēmēju grupa – jaunie
lauksaimnieki vecumā virs 40 gadiem, kuri arī varēs izmantot jaunajiem lauksaimniekiem zemes iegādei paredzētos
atvieglojumus.Patlaban aizdevuma gala procentu likme ir
2,7%. Lauksaimniecības zemes iegādes valsts programmu
īsteno Altum.
Informācija pārpublicēta no žurnāla „Agrotops”

nesaistītām aktivitātēm
No šā gada 18. jūnija līdz 18.
jūlijam LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā. Aktivitātei
Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība un ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana paredzēts atbalsts 11,99
miljonu eiro apmērā, tūrisma aktivitāšu veicināšanai – 10 miljonu eiro
apmērā.Finansējums ir sadalīts pēc
reģionalizācijas principa.
Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek
ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu
iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja tiek veikta
būvniecība,pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi.
Izmaiņas noteikumos paplašina atbalsta saņēmēju loku aktivitātē

Tūrisma aktivitāšu veicināšana,
ļaujot tajā piedalīties lauksaimniekiem un paredzot tiesības ierīkot
kempingu vai atpūtas teritoriju
telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citas nelielas būves viesu
izmitināšanai. Drīkstēs arī izveidot peldvietas, atpūtas takas,
rotaļlaukumus un aktīvas atpūtas
vietas, kā arī pielāgot infrastruktūru personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Grozīti arī pasākumā sasniedzamie mērķi. Trešajā noslēgtajā
gadā pēc projekta īstenošanas
jābūt attīstītai saimnieciskajai
darbībai, saglabātām esošām
darba vietām un, attiecināmām
izmaksām pārsniedzot 200000
eiro, radītai vismaz vienai jaunai
darba vietai.
Visiem pasākuma projektiem
piemērojamā intensitāte ir 40%
no attiecināmajām izmaksām.
Informācija no žurnāla
„Agrotops”
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Kultūras
pasākumi
Stirnienē
14. jūnijā 14.00 Represiju atceres pasākums pie
Stirnienes stacijas
Gleznu izstāde Stirnienes tautas namā – mākslinieces Zane
Beģe-Begge, Ērika Dogana, Līga Dzene un Olita Šlesere
Aplūkojama no 28. jūnija līdz 8. augustam darbdienās no
9.00 – 15.00
21. jūnijā 11.00 Stirnienes tautas namā Saulgriežu
darbnīca bērniem – gatavosim svētku pīrāgus un
darbosimies dažādās radošās aktivitātēs ar pasniedzējām
Dainu Dervenīku un Ivetu Sondori
Autobuss 10.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni;
10.45 Robežveipi, Stirnienes veikaliņš, pārbrauktuve
21. jūnijā akcija „Izgaismo Latviju” Stirnienes Muižas
parkā
Autobuss 20.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni;
20.45 Robežveipi, Stirnienes veikaliņš, pārbrauktuve
No 20.30 pulcēšanās un ugunskura iekārtošana.
21.00 ugunskura iedegšana un koncerts, Latvijas valsts
himna un spēka dziesmas Latvijai
Piedalās Valsts Robežsardzes koris, Dekšāru pūtēju
orķestris, Dekšāru KC jauniešu deju kolektīvs, Varakļānu
KN vidējās paaudzes deju kolektīvs un Stirnienes garīgās
mūzikas koris „Reversium”
Turpinājums pie ugunskura ar muzicējošo Eversu ģimeni,
svinot Saulgriežu nakti ar dziesmām un dejām
13. jūlijā 20.00 Stirnienes baznīcā Ērģeļnakts un liliju
izstāde, uzsākot Latgales Ērģeļu dienu festivālu –
B. Pergolesi „Stabat Mater”, solistes Ilze Grēvele un Ingrīda
Balode, ērģeles – Jānis Pelše
Autobuss 20.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni
25. – 28. jūlijs – bērnu un jauniešu muzikālā studija
„Stirnienes Dziedošās dienas 2018” (lūdzam pieteikties
līdz 21. jūlijam pa tel. 29678002)
5. augustā 12.00 Stirnienes baznīcā Rīgas Saksofonu
kvarteta koncerts, vadītājs JVLMA prof. Artis Sīmanis
Autobuss 11.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni
6. augustā 21.00 Stirnienes baznīcā komponista Jāņa
Lūsēna koncerts
Autobuss 20.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni
31. augustā 19.00 Stirnienes baznīcā valsts akadēmiskā
kora „Latvija” koncerts, diriģents Māris Sirmais
Autobuss 18.30 no Varakļāniem – mazais Top veikals,
dome, Ļovāni
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Kopīgs mūžs ar Varakļāniem
Kā irbes skrējiens dūmakainā rītā
aizsteidzas laiks. Mēs mostamies ar
domām vēl daudzas lietas piedzīvot un
gūt, bet pēkšņi atnāk mirklis un apstājas
it viss. Šeit paliek mūsu mājas, sapņi
un padarītie darbi, jo dvēsele tos
nevar paņemt līdzi, vien pati
aizlidot.
Ir
aizsteidzies
laiks, kopš mēs pazinām vienu no izcilākajiem novada patriotiem,
Varakļānu pilsētas Goda
pilsoni, muzeja padomes
locekli, Dr. med. vet. Artūru
Garanču, kurš ar savu neizsīkstošo enerģiju daudz palīdzēja Varakļānu pils atdzimšanā un
novada muzeja veidošanā, aktīvi iesaistījās Varakļānu pilsētas un apkārtējo pagastu sabiedriskajā dzīvē.
Šogad Artūram Garančam, tāpat
kā Varakļānu pilsētai, aprit 90 gadi. Viņš
ir dzimis 1928. gada 8. jūnijā Varakļānu
pagasta Mežastrodos. Beidzis Varakļānu
ģimnāziju (1947) un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterināro fakultāti
(1952). Strādājis ZA Mikrobioloģijas institūta Serumstacijā (Kleistos) par vecāko
laborantu (1950 – 1952), Rēzeknes rajona
Latgales Valsts vaislas ērzeļu novietnē par
vecāko veterinārārstu (1952 – 1956) un
no 1956. gada Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Veterinārās fakultātes Anatomijas un fizioloģijas katedrā par asistentu
un vecāko pasniedzēju.
1977. gadā aizstāvējis disertāciju, iegūstot bioloģijas zinātņu kandidāta grādu,
kuru 1994. gadā nostrificēja par Dr. med.
vet. No 1983. gada bija docents, bet 1994.
gadā saņēma emeritus goda docenta
nosaukumu. Vadīja laboratorijas darbus
un lasīja lekcijas dzīvnieku fizioloģijā un
etoloģijā Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Pētījis
priekškuņģa rūgšanas procesu ietekmi uz
vielmaiņu, slāpekļa cirkulāciju atgremotāju dzīvnieku organismā un pH izmaiņas
cūkas kuņģī atkarībā no ēdināšanas režīma. Publicējis 56 zinātniskos darbus un ir
līdzautors trijām mācību grāmatām. 1999.
gadā tika izdota viņa oriģinālā mācību grāmata „Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un
atbildēs.” Cēlis kvalifikāciju Maskavā, ASV,
Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Vācijā. A.
Garančam piederēja iniciatīva kultūrvēsturiskās grāmatas „Varakļāni un varakļānieši
„sagatavošanā un izdošanā. 2003. gadā
apkopoja Latvijas Zinātņu Akadēmijas un
Varakļānu pilsētas domes izbraukuma zinātniskās konferences Varakļānu pilī referātus nelielā monogrāfijā, kuru izdeva pats
par saviem līdzekļiem, ieķīlājot bankā savu
personīgo dzīvokli.

Artūra Garanča dzīvesstāsts pārtrūka 2006. gada 4.
augustā Jelgavā, gatavojot
grāmatas „Izglītības līkloči Varakļānos un apkārtnē” manuskriptu. Iecerēto grāmatu pats
nepaspēja izdot. Darbu pie
grāmatas izdošanas turpināja novada muzeja padomes
locekļi, un 2007. gadā tā tika
izdota. A. Garančs zemes
klēpī guldīts Varakļānu kapos.
Varakļānu Novada muzejā tika
izveidota ekspozīcija viņa personībai un nopelniem Varakļānu novada labā.
T. Korsaka,
Muzeja vadītāja
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Mainās laiki, mainās gadalaiki...

Savāda vasara? Savāds gads? Visi
un visur esam ierauti dažādu pasākumu
virpuļos, gaidot Latvijas simtgadi. Šie 100
gadi vieglāk redzami, pētot vēstures datus. Sāk iemirdzēties jēdziens „Jaunais
laikmets”! Tas liek mazliet piebremzēt un
aizdomāties skrējienā, ko tad šis JAUNAIS
nesīs!? Jau pusgads „noskriets”! Tehnoloģiju laikmetā to skrējienu grūti aptvert,
viss paliek mazsvarīgāks? Nevar salīdzināt šodienu pat ar neseno pagātni, kaut
vai pirms 50 gadiem. Visur varēja satikt
cilvēkus, redzēt zirgu pajūgus, pie katras
lauku mājas lopiņu daudzveidība, uz ballītēm jaunieši ar divriteņiem braukāja vai arī
kilometriem kājām gāja. Laba komunicēšanas iespēja. Manam tētim bija zirdziņš,
kurš pats apstājās, kad pretī kāds nāca, –
zināja, saimniekam jāaprunājas. Tagad tikai mašīnas, pa retam kāds cilvēks, parasti viens. Tas laukos. Kur nu staigās tāpat
vien, jo TV nebeidzamie seriāli, kuros jādzīvo līdzi citu priekiem un bēdām. Pēdējā
laikā jau arī šīs ērtības – tel.sakari braucamajos, dažiem pat gultas iekšā. Nu kā
tālbraucējiem. Dzīve uz riteņiem, nekādas
saskares ar ZEMES svētību! Zaļumballes
uzpeld atmiņās kā nostaļģija. Pie jauno
klubu parketgrīdām bija grūti pierast. Laiki mainās. Kultūras dzīve gan bagātinās.
Sāka veidoties ansambļi, kori, deju kolektīvi, u.c. Kolhozu laikā iedibinājās dažādas
tradīcijas, kuru organizēšanā aktīvi piedalījās vietējās skolas skolotāju kolektīvs.
No laika gala svētki cilvēkiem dod prieku,
tas ir veselīgi, bet, lai prieku sagādātu, ir
arī labi jāpastrādā! Tas arī ir veselīgi! Dar-

baprieks,
gatavojoties
svētkiem sniedz vairāk
enerģijas par ikdienišķo
darbaprieku. Varakļānu
novadā šogad kultūras
darbiniekiem un pašdarbniekiem pamatīga
rosīšanās; dažādas skates, konkursi. Izskanēja
dižie Novada svētki (no
25. līdz 27. maijam). Labi
pastrādāts! Daudz darba
un laika novada Domei
prasīja arī darbi pie projektu gatavošanas un
realizēšanas.
Pateicoties ES finansējumiem arī mūsu novadā pēdejos
gados ir atbalstīti vairāki projekti infrastruktūras uzlabošanā. Jau „Varakļõnīša”
aprīļa numurā lasītājiem bija iespēja uzzināt, ka Murmastienes pagasta centrā,
pie dzejnieces Martas Bārbales birzs, top
realizēts viens no šādiem labiekārtošanas projektiem. Laika apstākļu dēļ paredzētais atklāšanas laiks ievilkās un sanāca pat labāk – Latvijas „simtgades” gadā!
Daba arī atbalstīja ar labu laiku – saule,
„balti mākoņi Murmastienē, tādu nav citās
pusēs...”/kā Marta rakstīja veltījumā novadniecei Līvijai S. un piedevām neliela
svētībiņa no Viņa Augstības! 2018. gada
17. maijā, kuplam apmeklētāju pulkam
piedaloties (Murmastienes skolas kolektīvs, pagasta ļaudis, pārstāvji no Varakļāniem, arī no Madonas), tika iedarbināta
STRŪKLAKA, atklāts STĀVLAUKUMS pie

tūrisma objekta „MARTAS BIRZS” Murmastienē.
„Kur esam, paliksim līdz galam.
Re, debess malā gaisma viz.
Te, Latvijā, kā Dieva salā
No bērziem vīts mums altāris.”
/Marta Bārbale,1995./
„Man šīs Krustceles vienmēr būs mīļas”, tā rakstīja Marta savā dzejā, tā mēs,
murmastienieši, varam ar PATEICĪBU savās sirdīs, domās, darbos SVINĒT PRIEKA BRĪŽUS Murmastienes Krustcelēs.
Ejot, braucot, atpūšoties pie strūklakas uz
soliņa vai vērojot, kā birzē izauguši 2001.
gadā stādītie bērziņi. Pastaigā pa 2012.
gadā izveidoto 240 m garo (no ieejas vārtiem pāri senajam „Skalbjudambim”) Paaudžu taku, var pasēdēt uz kāda no četriem soliņiem un paklausīties romantisko
varžu kurkstēšanu. Paldies visiem, kuri rū-

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada jūnijs
pējas par mūsu apkārtnes labiekārtošanu,
par dažu neapzinīgu līdzcilvēku ATKRITUMU satīrīšanu.
Jūnijs, skolās izlaidumu laiks, arī
brīnišķīgie Līgo svētki, Jāņi, Pēteri svināmi. Tajos cilvēks saplūst ar dabu, caur
kuru mums nāk veselība, svētība.
„Jaunajā laikmetā” mēs esam liecinieki „cīņām” par skolu reformas ieviešanu.
Zinot, ka tas ir pirmsvēlēšanu laiks, zināms
arī REZULTĀTS. Te nu redzam,cik gudras
galvas esam ievēlējuši. Skola jauna veida
cilvēkiem vajadzīga citādāka, kura neierobežo bērna brīvību! Lai bērni augtu garīgi, emocionāli, fiziski veseli un līdzsvaroti.
Žurnālā „Taka” 2018. nr. 5 ir vērtīgs raksts
par M. Ščetiņina (pirms 30 gadiem radīto)
atšķirīgo skolu Krasnodaras apgabalā.Te
uzņem skolēnus no visas pasaules! Interesanti palasīt pedagogiem, gatavojoties
jaunajai skolu reformai. Interneta mājaslapā www.facebook.com/SkolaCilvekam.
Nākamais „Takas” nr. 6 (jūnija)apkopos
vairāku cilvēku pieredzi par mājmācību un
tālmācību.
Pagātne jau tālu aiz kalniem, tomēr atbalsis skan un skanēs cauri mūžiem. Piedāvāju lasītājiem ieskatīties Murmastienes
4-klasīgās pamatskolas 1935./36. m.g. (izlaidums 4. klases 9 skolēniem)foto. Ir tikai
izl. klases foto, arī šajā pašā skaistajā Murmastienes vietā pie Krustcelēm – „Senlejā”. 40-tajos šo vietu saucām par dobēm,
bet Voldemārs Jirgensons (dz. 1926. g.)
savā zīmētajā plānā šo vietu apzīmē kā
„vecās grantsbedres”. Pati skola kalnā ap
100 m no dobēm. Ceļu no Krustcelēm uz
skolu sauca Liepu aleja (pa 6 liepām katrā
pusē). Tagad – Jaunatnes iela.
Fotogrāfijā četras klases, 80 skolnieki, 2 skolotāji; K. Opseniece un skolas
pārzine Marija Jirgensone. Skola atradās
muižas parvaldnieka mājā, te arī mana un
Martas pirmā skola. Skatoties šajā foto,
vairāk var atpazīt meitenes, liekas jau lielākā daļa Mūžības dārzos! Sīksti turas vēl
Jirgensonu dēls Voldemārs, 5.VI sazvanījos, dzīvo Olainē, pasaulē paskatās caur
logu, skolu reformas cīņām seko caur TV
ekrānu. Dzīve piedzīvojumiem pārbagāta! Tagad atmiņās izdzīvo vēl un vēl... Tā
„ieskatoties” pazīstamākajās sejās paliek
vien jautājums. Bērnos, mazbērnos tas turpinājums... Svēts mantojums ir savu dzīvi
veidot tā, lai šajā Dievzemītē ikviens justos labi. Ar savām domām, darbiem mēs
veidojam Pasauli! Mēs taču esam Vareni!
Dzīves skolā pārejam no pakāpiena uz
nākošo, tā ir izaugsme! Mācāmies viens
no otra, arī no savām kļūdām. Lai labas
sekmes visiem Murmastienes un novada
skolu šā gada absolventiem! LABAS SEKMES LIELAJĀ DZĪVĒ ARĪ SKOLOTĀJIEM
UN VECĀKIEM!
Valērija Kanča-Solzemniece,
1948. gada Murmastienes
septiņgadīgās skolas absolvente
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Vasarā, dziesmā un dejā!

1. jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, arī mēs
Murmastienē
šogad
to atzīmējām, tikai ne
pirmajā., bet trešajā
jūnijā. Jau ap pusdienlaiku bērnu čalas pieskandināja kultūras
centra telpas, ieradās
gan vietējie mazie
dejotāji, gan viesi no
Varakļāniem un Barkavas, gan mazie
dziedātāji, kopumā ap 50 koncerta
dalībnieku vien. Zāle strauji
piepildījās ar skatītājiem, un
drīz vien koncerts varēja sākties. Visi mazie ķipari smaidīgi un skaistos tautu tērpos
priecēja mūsu acis un ausis
ar ļoti sirsnīgu koncertiņu.
Paldies vecākiem, kas dod
iespēju saviem bērniem dejot
un dziedāt, kā arī paldies skolotājām: Vijai Pelsei, Mārītei
Kančai, Sintijai Veipai un Teresijai Pelšai, kas sagatavoja
bērnus tik skaistam koncertam.
Pēc koncerta, visas dienas
garumā gan lielie, gan mazie
varēja piedalīties daudz dažādās aktivitātēs, kas bija sagatavotas laukā, visapkārt kultūras centram.
Kā arī bija iespēja baudīt gardas, pašu
saceptas pankūkas. Liels PALDIES visiem līdzcilvēkiem, kas, neprasot atlīdzību, vienkārši no sirds palīdzēja sagatavot

aktivitātes, atnest no mājām pienu un
ievārījumu. Paldies visiem, tikai kopā un
palīdzot viens otram, mēs varam baudīt
izdevušos pasākumus.
Ieva
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„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada jūnijs

Ziedēšanas laiks Stirnienē
Vai sniegi zied, vai ziedi puteņo –
viss prieka noreibumā virpuļo.
Un zeme apskaujas ar debesīm,
zied skaistums līdz pat baltiem
mākoņiem.
Zied ūdens, akmens zied,
un dzīvības simttūkstoš veidos
līksmojas un dzied.
Dievs baltos padebešos
šūpojas
un zemes ziedēšanai
līdzi priecājas.
/P. Zalāne/
Latvijas simtgade. Dominējošais akcents daudzu domās un runās, notikumu karuselī, pasākumu virpulī un darbu
steigu steidzībā. Atskatāmies senatnē,
darbojamies šodien un būtu vērts aizdomāties, ka dzīve un darbi turpināsies arī
pēc 18. novembra. Un tie būs nākamie
Latvijas simti un simti gadu, kuru pamatu
ieliekam mēs katrs šinī mirklī. Bet pārbagātais ziedēšanas laiks jau šodien aicina
svinēt dzīvi un brīvību, kas mums dota.
21. jūnijā visā valstī katrs novads tiek
aicināts iedegt kopīgu ugunskuru akcijā
„Izgaismo Latviju”. Varakļānu novads uz
šo pasākumu pulcēsies Stirnienes Muižas parkā – dienā bērni darbosies Saulgriežu darbnīcās, vakarā – koncerts, kopīga vakarēšana un dejas pie ugunskura.
„Izgaismo Latviju!” ir aicinājums svinēt
mūsu tradīcijas un vienoties kopībā.
Pats Radītājs, daudzi Stirnienes patriarhi no debesu malas un mēs dzīvajie
plašā apkaimē priecājamies par mūsu
solisti Ilzi Grēveli, kura šogad godam izcīnīja pirmo vietu vokālās mākslas grupā jauno klasiskās mūzikas izpildītāju
konkursā „Ineses Galantes talanti 2018”.
Tāpat Ilze saņēma vērtējumu „izcili” Mūzikas akadēmijas maģistra diplomeksāmenā – koncertā Rīgas sv. Marijas Magdalēnas baznīcā. Apsveicam un no sirds
lepojamies!
Tuvojoties Dziesmu svētkiem, kādreizējie dalībnieki atceras, ka pirmie Dziesmu kari notika 1955. gadā. Izrādās, ka
tajos piedalījās arī apvienotais koris no
Stirnienes un Varakļāniem, kopumā ap
70 dziedātāju un ieguva 7. vietu. No Zilupes uz Rīgu devās dziesmotais vilciens,
katrā no stacijām – Ludzā, Rēzeknē, Viļānos, Stirnienē, Atašienē, Krustpilī, Pļaviņās tajā kāpa svētku dalībnieki, pavadītāji sniedza ceļamaizes sainīšus un no
perona māja kupliem ziedu pušķiem. Šis
dziesmās dunošais vilciena sastāvs nebija tikai pārvietošanās līdzeklis – tā bija
neliela brīvības un uzdrīkstēšanās elpa,

atblāzma no neatkarīgās Latvijas.
Gatavojoties pāvesta Franciska vizītei, Latviju nesen apmeklēja viens no slavenākajiem katoļu komponistiem, priesteris, Romas sv. Cecīlijas mūzikas akadēmijas rektors monsinjors Marko Frisina.
Vēršoties ar uzrunu pie priesteriem, ērģelniekiem, koru vadītājiem un diriģentiem,
viņš uzsvēra lielo mūzikas lomu Baznīcas
dzīvē, aicinot draudzes locekļus aktīvi
piedalīties liturģiskajos dziedājumos. Ar
humoru viņš aicināja aizdomāties, ko tad
svētie Raksti saka par paradīzi – tur būs
mūžīga Dieva slavēšana, dziedot kopā ar
eņģeļu koriem un svēto pulkiem, tāpēc
Marko Frisina smaidot lūdza trenēties
muzicēšanā jau šeit virs zemes - varbūt
smagais eksāmens pie debesu vārtiem
būs jākārto dziedāšanā, bet šķīstītava tad
būs grūts kora mēģinājums. Un atzīme
būs ne par profesionalitāti, bet gan patiesumu un sirds gavilēm.
Baznīcu naktī ar interesantiem faktiem par Stirnieni dalījās ārsts Antons
Skutelis, kura pacients bijis ilggadējais
(1961. – 1990.) Stirnienes draudzes prāvests Staņislavs Petuško un stāstījis par
savu dzīvi. Lūk, viens no šiem stāstiem.
S. Petuško dzimis 1913. gadā ticīgā poļu
ģimenē Pasienē. 20. gadsimta 30. gados
Polijas valsts valdība saviem tautiešiem
ārzemēs piedāvāja stipendijas, lai tie
studētu Polijā. Šādu atbalstu saņēma arī
Staņislavs Petuško un devās uz Krakovas
universitātes Teoloģijas fakultāti. Tur viņa
studiju biedrs bija Karols Vojtila - vēlākais
pāvests Jānis Pāvils II. Kad 1939. gadā
Otrais Pasaules karš pārtrauca izglītības
procesu, Staņislavam Petuško bija atlikuši pēdējie mācību semestri. Pēc kara
viņš vēlējās pabeigt Garīgo semināru
Rīgā, taču dokumenti bija sadeguši, un
nevarēja pierādīt mācības Polijā, tāpēc
uzrakstīja savam studiju biedram un pēc
pāris mēnešiem saņēma pozitīvu atbildi.
Karols Vojtila palīdzēja Krakovā sameklēt
studijas apliecinošos dokumentus, atsūtīja tos, un Staņislavs Petuško teoloģijas
studijas pabeidza Rīgā, kļūstot par priesteri un ilgus gadus kalpojot Dievam un
cilvēkiem.
Katru vasaru Stirnienē iesākas Latgales Ērģeļu dienu festivāls ar Stirnienes
Ērģeļnakti. Piektdien, 13. jūlijā, 20.00 skanēs brīnišķīgi skaistais un emocionālais
G.B. Pergolesi skaņdarbs „Stabat Mater”
– solistes Ilze Grēvele un Ingrīda Balode,
ērģelnieks Jānis Pelše. Aicinām visus novada un tālāku pagastu ziedu mīļotājus
piedalīties liliju izstādē (pieteikties līdz 11.
jūlijam pa tel. 29678002).
Kā ik gadus, arī šovasar no 25. līdz
28. jūlijam notiks bērnu un jauniešu muzi-

kālā studija „Stirnienes Dziedošās dienas
2018”. Lūdzam pieteikties līdz 21. jūlijam
pa tel. 29678002. Sestdien īpaši gaidām
ciemos visus dalībniekus, kuri kaut reizi
ņēmuši dalību Dziedošajās dienās šajos
17 gados (dažus jau ar jauno dziedātāju
paaudzi), lai kopmēģinājumā atcerētos
skaistākās dziesmas, darbotos radošajās darbnīcās, kopā muzicētu noslēguma
dievkalpojumā 18.00 un tad kopīgi pavakarētu pēc vislabākajām vecajām tradīcijām Tuvākai informācijai lūdzam sekot
www.stirnienesbaznica.lv un sociālajos
tīklos.
Ciemos uz bīskapa Sloskāna dzimteni svētdien, 5. augustā 12.00 dosies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Rīgas Saksofonu kvartets profesora Arta
Sīmaņa vadībā. Koncertā pārlikumos
saksofonu kvartetam skanēs J.S. Bahs,
G.F. Hendelis, J. Skarlatti, Orlando Gibbons u.c., būs arī oriģinālmūzika – Astors
Piacolla, Džeroms Kerns u.c. Tāpat arī
latviešu mūzika – piem., Imanta Zemzara
jaundarba pirmatskaņojums. Šai dienā
dievkalpojums veltīts visiem draudzes
labdariem, svinam draudzes patrona sv.
Laurencija svētkus.
Pirmdien, 6. augusta vakarā 21.00,
kad jau sāks ierasties svētceļnieki, vakara noskaņu koncertu sveču gaismā uz
visdažādākajiem instrumentiem sniegs
komponists Jānis Lūsēns – aicinot līdzi
ņemt mīkstu spilvenu, ērti iekārtoties un
ļauties, lai dvēsele svētceļo mūzikā. Šis
koncerts ir cienījamā komponista dāvana
Stirnienei un visiem koncerta klausītājiem
Latvijas simtgadē.
7. augusta rītā 9.00 ar sv. Misi sāksies
Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudzes
svētceļojums no bīskapa Sloskāna dzimtās draudzes uz Aglonu. Jau pieteikušies
aptuveni 80 dalībnieki. Tie, kuri vēlas
pievienoties, aicināti laicīgi zvanīt pa tel.
29497000. Svētceļojumu vada priesteri
Andris Kravalis un Juris Zarāns.
Vasaras izskaņā Stirnienes draudze
gatavojas lielajiem bīskapa B.Sloskāna
125. jubilejas svētkiem – kā kārtīgi latvieši
svinēsim trīs dienas no 31. augusta līdz
2. septembrim – ar Valsts Akadēmiskā
kora koncertu, konferenci, pasākumiem
bērniem un jauniešiem, svinīgām vesperēm, adorāciju un krāšņu pateicības
dievkalpojumu. Tuvāka informācija afišā
un sekos sociālajos tīklos.
Baznīcas dārzā tiek veikti labiekārtošanas darbi, par atbalstu paldies
uzņēmējam Arnim Vaļkam un Pauniņu
ģimenei. Par dažādiem dizaina darbiem
paldies Mārtiņam Grudulim. Pateicamies par sadarbību Varakļānu novada
pašvaldībai un Varakļānu pagasta pār-

„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada jūnijs
valdei, Varakļānu novada muzejam par
materiāliem izstādei, Varakļānu mūzikas
un mākslas skolai, par Kristus augšāmcelšanās figūras atjaunošanu – skolotājai
Ilzei Fetjko. Priecājamies par jaunu mazo
kanceli (pulpitu) pie altāra – mākslinieka
Raita Stiukas darbu.
Stirnienes Muižas parks tiek aizvien
vairāk sakopts, ir noasfaltēts iebraucamais ceļš uz ēku kompleksu. Tautas
nams saņēma Ingrīdas Slaidiņas ģimenes dāvanu – puķu stādījumus apzaļumošanai, paldies!

Ar visdziļāko pateicību pieminam
visus lūgšanu cilvēkus, darbiniekus, labdarus, ziedotājus un atbalstītājus – katra
jūsu palīdzība ir nākusi kopīgajam labumam un vispārējai svētībai.
Arī šinī vasarā iecerēti daudzi neatliekami darbi un remonti – dievnama
jumta lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas
nomaiņa, sakristeju remonts, baznīcas
žoga labošana, jārūpējas par siltumu
ziemas sezonai utt. Tāpēc būsim priecīgi
un pateicīgi par jūsu ikkatra atbalstu, lai
dievnams cienīgi vērtu savas durvis!
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Stirnienes sv. Laura Romas katoļu
draudze
reģ. nr. 99500002201
konts LV19HABA0551007280398
a/s Swedbank
ar norādi „Baznīcas remontiem”
Kārlis Skalbe reiz rakstīja: „Pasaulei
nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis.”
To vēlot katram piedzīvot un izbaudīt,
Stirnienes Ieva

Leonhardam Latkovskim – 75
Leonhards Latkovskis dzimis 1943. gada 9. jūnijā Kārsavā
Leonarda un Albīnas Latkovsku 9
bērnu ģimenē kā 4. bērns. Tēvs Leonards Latkovskis (dzimis 1905. g.
Varakļānu pag. „Bokānos”) strādāja
Krāslavā par direktoru un māte Albīna audzināja bērnus.
Leonhards Latkovskis, biežāk
saukts par Leonardu „junioru” – (tēvu
par Leonardu „senioru”) emigrācijā
aizvests tikai viena gada vecumā, bet
Latgali iemīlējis līdz ar mātes pienu.
Latkovsku ģimene domājusi kā daudzi – pabēgt no kara briesmām un
tad atgriezties, bet liktenis bija lēmis
savādāk. Vispirms Latkovski nokļuvuši Vācijā, kur ģimenē piedzimuši
divi bērni. 1950. gadā pārcēlušies uz
Ameriku, un ģimeni papildinājuši vēl
trīs bērni. Visi izglītoti, bet Leonhards
Džordžtaunas universitātē ieguvis
vēstures maģistra grādu Krievijas
un Austrumeiropas vēsturē. Tālākās
profesora gaitas bijušas vairāk nekā
40 gadus par pasniedzēju Hood
College Frederikā. Ir vairāk kā 40
zinātnisko rakstu autors. Piedalījies
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem gan par Latgali
un Latvijas katoļu Baznīcu, gan par padomju Gulaga vēsturi. Ir uzrakstījis pētījumu Baltic Prisoners in the Gulag revolts,
sastādījis un rediģējis grāmatu Essays on
Religion, faith and Values, kas ir tēva Leonarda Latkovska (1905–1991) sakopoti
raksti par ticību un reliģiju. Uzrakstījis arī
Helēnas Latkovskas – Vojtuškevičas (Wojtuskiewicz) biogrāfiju, kas publicēta viņas
atmiņu grāmatā I Have Lived through Hell
on Earth – sixteen Years in Siberia. (Esmu
elli jau pārdzīvojusi šinī zemē. 16 gadi
Sibīrijā.) 2012. gadā Latgales Kultūras
centra izdevniecībā izdota grāmata „Aglonas baznīcas un klostera vēsture” divās
valodās – angļu un latviešu.
Leonhards Latkovskis bija Latgales
Pētniecības centra direktors, arī tīmekļa
vietnes par Latgales vēsturi un kultūru

katoliskā gara stiprināšanai. Tur
viņam raiti darbojās domas jauniem pētījumiem.
Leonhards Latkovskis miris
2015. g. 13. jūnijā Frederikā kārtējo reizi gatavodamies ierasties
Latvijā, jo Varakļānu Novada
muzejā bija paredzēts atzīmēt
viņa tēva Leonarda Latkovska
110. gadu jubileju, kā arī paspēt
nokārtot citus darījumus. Taču
sakarā ar sēru vēsti no ASV, jubilejas pasākums pārvērtās par
piemiņas pasākumu abiem profesoriem par godu.
Leonhards Latkovskis uzskatīja, ka „mums visu dzīvi vienam no otra kaut kas jāmācās,
vienmēr jāpalīdz otram dzīves
grūtākajos brīžos” un ka pasauli izglābs tolerance, izglītība, informācijas pieejamība un
žēlsirdība.
T. Korsaka,
Muzeja vadītāja

pārvaldnieks. Bija Gulag Press dibinātājs un direktors. Leonhards pārvaldīja 7 valodas (prata lasīt un mazliet parunāt).
Leonhards pastāvīgi dzīvoja ar
ģimeni Frederikā, Mērilendā, ASV.
Dzīvesbiedri Patrīsiju satika Vašingtonā. Laulībā pieci bērni: Alīsija, Kristofers, Stefānija, Tods, Tonijs, divi no
viņiem adoptēti. 4 mazbērni: 2 dzīvo
Merilindā, 2 Kanādā. Gandrīz katru
gadu ieradās Latvijā. Vismīļākās vietas Latvijā Leonhardam bija Varakļāni
un Aglona. Kā viņš pats bija teicis, ka
Varakļānu Bokōnūs viņam noteikti
jābūt vasarā un jāpārnakšņo vismaz
vienu nakti šķūnītī, jo tad viņš atkal
jūtoties stiprs, bet Aglonas dienas un
naktis bija svarīgas ģimenē saņemtā
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Baznīcu nakts Stirnienē
Kā priesters iet pie Dieva altāra,
tā es pie tevis, tēvu zeme.
Šīs dzejnieces Paulīnes Zalānes rakstītās rindas 1. jūnijā bija Stirnienes draudzes vadmotīvs visu Latviju aptverošajā
akcijā „Baznīcu nakts 2018”. Piedāvājām
izstādes un stāstījumu par novadniekiem
„Priesterim un moceklim dr. Aloizijam
Brokam 120” un „Bīskapam Boļeslavam
Sloskānam 125”, kā arī ieskatu draudzes
vēsturē. Tam sekoja dievnama zvani, Tēvreize un valsts himna, priestera Viktora
Petrovska uzruna par pāvestu Francisku
un koncerts „Atveriet durvis Kristum”,
kurā piedalījās Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolas audzēkņu stīgu
kvartets, vadītāja Maija Kalniņa, Stirnienes garīgās mūzikas koris „Reversium”,
diriģents Jānis Gruduls, koncertmeistare
Agnija Strūberga, solisti Gunta Greisle
un Ainārs Kiserovskis. Baznīcu nakts
pasākums pieder arī Latvijas simtgades
notikumiem, tāpēc dalībnieki bija īpaši
aicināti izmantot latviešu komponistu
skaņdarbus un latviešu autoru literāros
darbus. Profesore Janīna Kursīte stāstījumā par Stirnienē dzimušo dzejnieci
Paulīni Zalāni – Vallēnu uzsvēra, ka viņa
bija trimdas un šobrīd arī Latvijas viena
no spožākajām garīgās dzejas autorēm.
Paulīnes Zalānes dzejoļus lasīja aktieris Valters
Krauze.
Negaidiet papildspēkus!
Vairāk neviena jau nav.
Tie esam mēs,
tu un es,
kam pilskalns ir jānosargā!

Stirnienes garīgās mūzikas koris „Reversium".

Rēzeknes J. Ivanova mūzikas vidusskolas stīgu kvartets.

Nevar atkāpties, nedrīkst
aiziet,
tad – tie vairs nebūsim
mēs.
Bez pilskalna sava
pelavu svarā
Lielais Svērējs
mūs svērs.
Profesore
Pateicība visiem, kuri
Janīna
palīdzēja sagatavot šos
Kursīte.
svētkus un tajos piedalījās
– gan stirnienieši un Varakļānu apkaimes ļaudis, gan no Rīgas,
Lielvārdes, Madonas, Jēkabpils, Preiļiem,
Ludzas un Rēzeknes!
Ieva Zepa
I. Grudules foto

Valters Krauze un diriģents Jānis Gruduls.
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Paulīne Zalāne-Vallēna mūžībā
17. aprīlī mūžības slieksni ir pārkāpusi latgaliešu
dzejniece, zinātniece, skolotāja Paulīne Zalāne-Vallēna.
Dzimusi 1931. gada 21.
augustā Stirnienes pagastā
Antona un Veronikas Zalānu
ģimenē. 1944. gadā kopā
ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju, kur dažādās nometnēs
nodzīvojusi septiņus gadus.
50. gadu sākumā pārcēlās
uz dzīvi ASV, kur Minesotas
Universitātē ieguva bakalaura un maģistra grādu pedagoģijā, vācu un
franču valodā.
1975. – 1977. gadā Paulīne ZalāneVallēna bija žurnāla „Treji vārti” Jauno autoru nodaļas vadītāja. 80. gados radiostacijā „Brīvā Eiropa” veidojusi raidījumus par
latgaliešu literatūru, bet pēc Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanas 90. gados Rēzeknes Augstskolā (šobrīd – Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijā) studentiem lasīja
lekcijas ārzemju literatūrā, kā arī kursus
plašākam interesentu lokam „Kristietības
loma laikmeta atjaunošanā” un „Kristīgā
un latviskā audzināšana”.
P. Zalāne-Vallēna bija atzīta dzejniece trimdas latviešu sabiedrībā. 1956.
gadā bijusi pirmā dzejas publikācija
žurnālā „Dzimtenes Balss” (Nr. 8.–9.).
Zīmīgākais izdevums ir dzejoļu krājums
„Cilvēka ceļš” (2002), ko autore izdevusi sadarbībā ar Latgales Kultūras centra
izdevniecību. Sadarbību ar ilggadējo izdevniecības vadītāju Jāni Elksni dzejniece turpinājusi kopš sava pirmā brauciena uz Latviju līdz pat aiziešanai viņsaulē.
Dzejniece Marta Bārbale atzinīgi vērtē viņas oriģināldzeju: „Dzejoļi ir skaidri, koncentrēti domā, skanīgi, muzikāli. Paulīnei

Zalānei visraksturīgākie ir
atziņu dzejoļi par cilvēka
mūžu, dzīves gājumu un
redzējumiem. Dzejniece
spēj runāt tā, ka arī smeldzīgums ir gaišs un vitāls.”
P. Zalāne-Vallēna ASV vidienes latviešu centros lasījusi referātus par latviešu
literatūru, folkloru, nacionālajiem un sabiedriskajiem dzīves jautājumiem.
Daudzkārt referējusi arī
amerikāņu sabiedrībai par
Latvijas likteni un problēmām.
P. Zalānes-Vallēnas misija bija popularizēt latgaliešu literatūru. Ir tapuši
daudzi zinātniski raksti par latgaliešu literatūru trimdā, atsevišķiem tās pārstāvjiem: Franci Trasunu, Pīteri Miglinīku,
taču visdziļāk ir izpētīta Antona Rupaiņa
daiļrade. P. Zalāne-Vallēna sevi sauca
par A. Rupaiņa „literāro krustmeitu”.
Viņa rūpējās par autoru, kad viņš smagi
slimoja, gādāja par viņa pārapbedīšanu
Latvijā, skrupulozi analizēja viņa darbus.
Viņi bija gara radinieki, iestāšanās par latviski latgaliskām vērtībām viņiem bija dzīves jēga: „Tautas noliedzējiem un tautas
pametējiem, kādu netrūkst arī mūsdienās, rakstnieks [A. Rupainis] stāda pretim
tautas saglabātājus un aizstāvjus, „Baltajos tēvos” tādi ir vecais Ūsāns un daļēji arī
tēvs Remigijs. Vēlāk, dižākais no visiem
– Pēteris Miglinīks, tautas dziesminieki un
vēlākie atmodas laika darbinieki. Romānā
„Tauta grib dzeivōt” F. Trasuns saka: „Aizalīgt sovas tauteibas taids pat grāks, kai
aizalīgt sova tāva un mōtes.” Pīters Miglinīks māca savu māsu bērniem [arī Nikodemam Rancānam un Francim Kempam]:
„Tavs tēvs ir Dievs, tava māte ir Dzimtene,

tavi ļaudis ir brāļi un māsas.” Un kādā nepabeigtā rakstā A. Rupainis saka, ka baltu
tautas ir piemeklējusi sodība, jo tās grēkojušas pret bausli „Tev būs godāt savu tēvu
un māti”, t.i., savus senčus un savu pagātnes mantojumu.” Tā par A. Rupaiņa darbu pamatideju rakstījusi P. Zalāne-Vallēna.
2010. gadā viņa kopā ar vīru plānoja atgriezties Latvijā. Vīrs bija no Liepājas puses, dzejniece – no Stirnienes, iegādājās
māju Ogrē – lai ir pusceļā līdz katra bērnības zemei. Bet pirms pašas pārcelšanās
traģisks negadījums aizsauca P. ZalānesVallēnas dzīvesbiedru aizsaulē. Dzejniece
atgriežas Latvijā, kā pati saka, sagaida
savu Balto dienu, taču jūtas samērā vientuļi, pusceļā uz mājām.
Kā viņa pati rakstīja savā dzīvesstāstā: „Liels gandarījums man bija darbs
Rēzeknes Augstskolā, kur lasīju lekcijas
Rietumzemju literatūrā un garīga satura
kursos. Tas bija mūža sapņa piepildījums
– mācīt savas zemes jauniešus, tos, kuri
savu dzīvi un darbu atdos Latvijai. Vai viņu
daudz vai maz, viņos ir dzimtenes mīlestība un rūpes par tautu. Viņos es redzu Latvijas nākotni. Un ticu, ka pienāks laiks – ja
arī es to skatīšu caur Stirnienes vai Varakļānu Sila kapu priedēm, ka mūsu mīļajā,
daudz cietušajā zemītē atkal atgriezīsies
BALTĀ DIENA.”
Atvadīšanās no Paulīnes Zalānes-Vallēnas notika sestdien, 21. aprīlī 12.00 Stirnienes Sv. Laurencija katoļu baznīcā, piedaloties priesteriem dr. Andrim Priedem
un Rolandam Abrickim, ģimenei, radiem
un draugiem. Pēc dzejnieces lūguma, apbedīta Sila kapos, priestera un mocekļa
Aloizija Broka pieminekļa pakājē.
Requiem aeternam dona ei Domine!

Latvijas pašvaldību pārstāvju vizīte Briselē
No 29. maija līdz 1. jūnijam notika Latvijas pašvaldību pārstāvju vizīte Briselē, ko
organizēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Vizītes laikā sabiedrisko attiecību speciālisti un novadu avīžu redaktori
tika iepazīstināti ar Eiropas Komisijas lomu
kā Eiropas Savienības politisko izpildvaru,
ES Migrācijas krīzi, Austrumu partnerību,
ES – Krievijas attiecībām, ES budžetu, ES
ekonomikas pārvaldību, Latvijas situāciju,
ES Kohēzijas politiku, dezinformāciju un
Krievijas propogandu. Notika tikšanās Reģionu Komitejā. Vizīte bija ļoti izzinoša un
bagātu iespaidu pārpilna. Paldies Varakļānu pašvaldībai un Varakļānu vidusskolas
administrācijai par doto iespēju piedalīties
Eiropas Komitejas un Pašvaldību Savienības rīkotajā vizītē.
Aina Jaunzeme

Pašvaldību pārstāvji Eiropas Komisijas pārstāvniecībā.
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Koncerts „Mirdzi Stirniene
Latvijas zvaigznājā!”
2018. gada 31. augustā 19:00 Stirnienes Romas katoļu baznīcā notiks
koncerts „Mirdzi Stirniene Latvijas zvaigznājā!” par godu Latvijas valsts
simtgadei un bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gadu jubilejai, kas ir VKKF
mērķprogrammas „Latvijai – 100” finansēts projekts. Tas ir veidots no patriotiska un garīga rakstura dziesmām, ko atskaņos Valsts Akadēmiskais
koris „Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā.
Koncerts ir mūsu simtgades dāvana Latvijai, pašiem sev un godināmajam bīskapam Boļeslavam Sloskānam, kura beatifikācija šobrīd norisinās Vatikānā – viņš bija padomju terora moceklis, tad iemainīts pret
padomju spiegiem un kalpojis Latvijā. Savas dzīves tālākajā ritumā Vakareiropā bijis atzīts garīdznieks, kurš palīdzējis saglabāt latvietību un iegūt
izglītību daudziem trimdas tautiešiem. Arī ar viņa vārdu Rietumeiropas
kristiešu vidū asociējas Latvija. Bīskaps B. Sloskāns ir nozīmīga lappuse
Latvijas likteņgrāmatā – tautā ļoti mīlēts Dieva kalps pirmās brīvvalsts laikā, vēlāk – trimdas tautiešu garīgās dzīves kopējs, vēstnesis un nemitīgs
atgādinātājs augstākajai Rietumu sabiedrībai un baznīcas aprindām par
Latvijas un Baltijas okupāciju.
Stirniene atrodas Latgales un Vidzemes krustcelēs, klusi rosīga ikdienā, taču svētkos ar vērienu aicina un vieno dažādas paaudzes, dažādas
konfesijas, Latvijas novadu iedzīvotājus, visu laiku trimdiniekus un bīskapa
B. Sloskāna jubilejas reizē – arī ārvalstu viesus. Mēs lepojamies, ka esam
maza, bet spoža zvaigzne, piederīga trim lielajām un tik daudzām mazajām, vēl nenodzisušajām Mātes Latvijas rokās.
Koncerta mērķis ir piesaistīt iespējami plašu auditoriju vidē, kur cilvēkiem ir maz iespēju baudīt profesionālās mūzikas koncertus un mākslinieciski augstvērtīgu muzikālo sniegumu. Ērģelniece Ieva Zepa atklāj: „Mēs
vēlamies iepazīstināt un popularizēt latviešu oriģinālmūziku, likt izskanēt
Stirnienes vārdam valsts un Eiropas mērogā un prezentēt mūsu pārliecību, ka Latvijas lauki arī ir piemēroti izcilai kultūras dzīvei. Uzskatu, ka tieši
laukos cilvēki vēl spilgtāk spēj izjust muzikālo pārdzīvojumu, jo nav tik
pārsātināti ar informāciju, stresu un nepieciešamību nepārtraukti tiekties
pēc kaut kā. Laukos cilvēki spēj apstāties un izbaudīt mirkli. Šajā gadījumā – mirkli lieliskas mākslas.”
Organizatori atzīst: „Mēs lepojamies, ka esam palikuši uzticīgi Dievam
un Tēvijai, savai zemei, tautai, valodai, darbam un kultūrai. Un tādēļ aicinām visus gaismā, ko pār Latvijas zemi izlej mūsu talanti un gaišākie prāti,
kā arī bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīve un darbi.”
Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni
un priecīgi svinēt mūsu zemes lielo dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas vēstures stāstu un veidot nākotnes Latviju. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir
iespēja piedalīties un kļūt par šī unikālā notikuma līdzveidotāju.
Papildus info: koncerts notiks, pateicoties VKKF mērķprogrammas
„Latvijai – 100” finansētajam projektam „Koncerts „Mirdzi Stirniene Latvijas zvaigznājā!””, projekta Nr. 2018-1-STP-M05043. Projektu īsteno Stirnienes tautas nams sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību un Stirnienes
draudzi.

Latvijai – 100

Eiropas
čempionāts svaru
bumbās
No 10. līdz 13. maijam Ungārijā, Kečkemetas pilsētā notika Eiropas čempionāts svaru bumbās, kurā
piedalījās komandas no vairāk kā 30 valstīm. Latvijas
komandas sastāvā startēja varakļānietis Pēteris Plots.
Individuālajā disciplīnā „Garais cikls svaru bumbās”
viņš izcīnīja sudraba medaļu. Komandu cīņās stafetē
5 dalībnieku sastāvā Latvijas komanda izcīnīja pirmo
vietu, apsteidzot pat spēcīgo Krievijas komandu. Apsveicam!
Pēteris Plots izsaka pateicību Varakļānu novada
pašvaldībai par materiālo atbalstu braukšanai uz sacensībām Ungārijā.
Aina Jaunzeme
Foto no P. Plota arhīva

Pēteris Plots, ceļot svaru bumbas.

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Latvijai –
100” ietvaros Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Stirnienes
tautas namu, Stirnienes Romas katoļu draudzi, pateicoties VKKF finansējumam, īstenos projektu „Mirdzi Stirniene Latvijas zvaigznājā!”,
projekta Nr. 2018-1-STP-M05043
Projekta ietvaros 2018. gada 31. augustā 19:00 Stirnienes Romas
katoļu baznīcā notiks koncerts „Mirdzi Stirniene Latvijas zvaigznājā!”
par godu Latvijas simtgadei un bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gadu
jubilejai.
Koncertā piedalīsies Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”.

Latvijas komanda.
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Burvīgā maija pēcpusdienā Mūzikas
un mākslas skolā norisinājās galvenais
notikums – Izlaidums. Šis brīdis, par kuru
nevar tā īsti pateikt, vai tas ir priecīgs vai
nedaudz ar skumju noti.
Jūtas visvieglāk var izteikt ar mūziku
un mākslu. Šīm valodām nevajag tulkus
un biezas skaidrojošās vārdnīcās. Skaņas un krāsas – tās var saprast jebkurš

jebku pasaules malā. Tā caur skaņām
jebkurā
un krāsām, caur dziesmām un lustīgu
muzicēšanu vijās mirkļi uz svarīgāko
brīdi – profesionālās ievirzes izglītības
atestāta saņemšanu.
Šogad pasākumi un notikumi noris
zem Latvijas simtgades vārda. Varakļānu
Mūzikas un mākslas skola Latvijai ir pasniegusi nenovērtējamu dāvanu 23 jau-
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nas un talantīgas personības – 16 māksliniekus un 7 mūziķus. Šie audzēkņi sevi
jau ir pierādījuši gan dažādu konkursu ietvaros, gan darbos, kuri vēl ir izstādīti un
skatāmi mākslas skolā. Viņi ir pierādījuši
sevi neskaitāmos koncertos, ieskaitēs un
eksāmenos. 15 audzēkņiem tika izsniegtas pateicības par skolas goda aizstāvēšanu. Atzinības rakstus par ļoti labām,
teicamām un izcilām sekmēm saņēma
viens mūzikas nodaļas un pieci mākslas
nodaļas audzēkņi. Skola ļoti lepojas ar
saviem audzēkņiem un novēl viņiem veiksmi turpmākajās radošajās aktivitātēs!
Vai skaņai ir krāsa? Un kā būtu, ja
cilvēks spētu dzirdēt krāsas? Iemācīt saprast notis un krāsas, tekoši lasīt mūzikas
un mākslas valodas, ieinteresēt un motivēt nākošos talantus, tas ir skolas pedagogu mērķis un uzdevums. Gaidīsim jaunos dziedāt, spēlēt un zīmēt gribētājus uz
iestājeksāmeniem jūnijā un augustā.
Lai Jums un mums izdodas sasniegt
savus dzīves mērķus un piepildīt savus
sapņus!
Uz drīzu tikšanos Mūzikas un mākslas skolā.
Anita Ikauniece,
skolotāja

Noslēgusies „Skaļās lasīšanas” sacensība!
Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu
un jaunatnes literatūras padomi, bibliotēkām un skolām
visā Latvijā 2017. gada septembrī uzsāka jaunu lasīšanas
sacensību. Šim konkursam atsaucās vairāk kā 7 tūkstoši
5. un 6. klašu skolēni, kuriem patīk lasīt. Konkursa sākumposmā notika vietējās atlases, tad reģionālās un noslēgumā 12. maijā 29 bērni no visas Latvijas pulcējās lielajā fināla pasākumā Rīgā.
Ideja par šādas
sacensības
rīkošanu
ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus. Tās
mērķis ir pilnveidot bērnu lasītprasmi, sekmēt
interesi par lasīšanu
un grāmatām, saliedēt
bērnus kopīgām aktivitātēm.
Madonas reģionu
un Varakļānus lielajā finālā pārstāvēja Varakļānu vidusskolas 5. klases
skolniece Laima Melne,
kura lasīja Imanta Ziedoņa pasaku „Kroko
un Dils”. Klātienē Laimu
atbalstīja klases biedri,
audzinātāja, bibliotekāres, kā arī mamma un
skolotāja vienā personā. Dalībniekus vērtēja
Laima Melne reģionālajā konkursā
nopietna žūrija piecu
Madonā.

Laima un viņas atbalstītāji sacensību finālā Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
cilvēku sastāvā: Vija Kilbloka (izdevniecības „Zvaigzne ABC”
valdes priekšsēdētāja), Otto Ozols (rakstnieks un žurnālists),
Ivars Svilāns (sabiedrisko attiecību eksperts), Krista Burāne
(režisore) un Ilze Dobele (LNT ziņu moderatore).
Kā atzina žūrija, noteikt labāko bija ļoti grūti, jo dalībnieku līmenis bija ļoti augsts. Ceļojošo balvu un skaļās lasīšanas
čempiona titulu saņēma Roberts Ozoliņš no Dobeles.
Liels paldies Varakļānu vidusskolas skolotājām Ingrīdai
Melnei, Aijai Caunei un Līgai Mālniecei par atsaucību un bērnu sagatavošanu sacensībām! Paldies Varakļānu vidusskolas
bērniem, kuri tik azartiski iesaistījās šajā pasākumā gan kā dalībnieki, gan kā atbalstītāji! Ceru uz sadarbību arī turpmāk!
Noslēgumā kāds citāts no Otto Ozola: „Tie, kuri lasa grāmatas, pēc tam ir priekšnieki tiem, kuri skatās televizoru!”
Indra Broka
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Muzeju nakts Varakļānu Novada muzejā
Šogad Latvijas valsts jubilejas gadā
Muzeju nakts tēma bija „Šūpulis”, godinot
tos, kuri rada un sargā šūpuļus, izauklē
un dzīves ceļā palaiž cilvēkbērnus, idejas un lielus darbus mūsu visu kopīgās
nākotnes stiprumam. Varakļānu Novada
muzejs bija starp tām 204 vietām Latvijā,
kur 19. maijā notika Muzeju nakts pasākumi. Tajos tika godināta Latvijas valstiskuma dzimšana, brīvība kā vērtība, novadu savdabība un cilvēki.
Šogad mūsu Varakļāni svin savus deviņdesmit, un tāpēc svētki ir mums visiem.
Ikvienam, kurš Varakļānos jūtas labi, jūtas
piederīgs šai pilsētai un var saukt to par
savām mājām. Muzeja izstāžu zālē tika atklāta izstāde „Mana pilsēta un ļaudis laika
šūpolēs”. Atmiņas zīmē, pieraksta, iemūžina fotogrāfijās, filmās. Tās vērojot, labāk
varam atgriezties pagātnē, iztēloties dzīves apstākļus un izprast cilvēkus, kas reiz
dzīvojuši. Izstādē aplūkojams plašs vēsturisko materiālu klāsts par Varakļāniem un
varakļāniešiem. Tā būs aplūkojama visu
vasaru, tāpēc laipni aicināti!
Restaurācijas zālē tika izveidota dažādu gadu bērnu ratiņu, šūpuļu izstāde,
kuros izšūpoti, izauklēti mūsu novada un pilsētas cilvēki. Paldies Jāzepam Rimšam, Mārītei Strodei,
Annai Mālniecei, Ilzei Marinskai,
Līgai Bečai, Līgai Ančevai, Irēnai Leišai, Ingai Vilkaušai un
Jānim Mozgam par atsaucību
un saglabāto lietu nodošanu
muzejam uz izstādes laiku.
Lielajā zālē ir izvietotas un
apskatāmas Antona Kūkoja gleznas – veltījums Varakļāniem.
Muzeju nakts ietvaros tika papildināta Muzeja Goda viesu grāmata ar
cilvēkiem, kuri ar savu darbu un attieksmi

Futbols
9. jūnijā Future Football Latvijā turnīrā 2010. g. dz. un jaunākiem zēniem
Preiļos piedalījās 6 komandas, arī Varakļānu vidusskolas kamanda. Tā kā turnīrs
notika simtgades ietvaros, neatkarīgi no
spēļu rezultāta, medaļas saņēma visi turnīra dalībnieki.

Varakļānu komanda ar treneri
Juri Dalecki.

daudz laika velta muzeja un pils attīstībai. Šajā grāmatā
tika ierakstīti: Jānis Erels, Mārīte Strode un Māris Justs.
Paldies viņiem par sadarbību!
Apmeklētājiem koncertu sniedza jaunais mūziķis, dziedātājs un komponists Edgars Kreilis. Pavisam kopā Varakļānu
pili Muzeju naktī apmeklēja 172 apmeklētāji.
Modra Vilkauša, muzeja TIC vadītāja
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Mācību ekskursija jaunajiem zinātniekiem
9. maijā Varakļānu vidusskolas 4. –
5. klašu skolēni, kas mācību gada laikā
apmeklēja interešu izglītības programmu
„Jauno zinātnieku pulciņš”, devās mācību ekskursijā uz Daugavpili.
Tika apmeklēts Latgales zoodārzs,
kurā skolēni profesionāla gida pavadībā
iepazinās ar dažādiem eksotiskiem, tropu mežiem raksturīgiem dzīvniekiem.
Pārbaudīt dabas likumus un izmēģināt dažādas tehnoloģijas skolēni varēja
Zinātkāres centrā ZINOO. Centrs piedāvā
dažādas interaktīvas ekspozīcijas, kas rosina skolēniem atklāt sevī esošo dabisko
zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un
tehnoloģijām. Mūsu skolēni ar patiesu
aizrautību un prieku iesaistījās šajā aizraujošajā izziņas procesā.
Kā īsts piedzīvojums izvērtās vīngliemežu audzētavas „Ošu mājas” apmeklējums Preiļu pusē. Skolēni iepazinās ar
vīngliemežu dzīvi, redzēja vietu, kur tie
aug, dzirdēja saistošu saimnieka stāstījumu par šīm neparastajām radībām. Ekskursijas noslēgumā notika arī vīngliemežu degustācija. Lai gan labākajos Rīgas
restorānos ēdieni ar vīngliemežu gaļu ir
delikatese, ne visi mūsu skolēni tos atzi-

na par patiesu gardumu.
Zinātkāres centra apmeklējums un
transporta izdevumi tika apmaksāti skolā realizētā ES projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
ietvaros.
Paldies vecākiem par nelielo līdzfinan-

Senie un modernie amati
29. maijā Varakļānu vidusskolā notika karjeras diena, kurā piedalījās Varakļānu vidusskolas 4. – 8.klašu skolēni un
Murmastienes pamatskolas 7. – 9. klašu
skolēni. Notika darba pasaules iepazīšana un tikšanās – meistarklases ar dažādu profesiju pārstāvjiem: „Raibais asaris”
– bārmenis, pavārs, menedžeris, Andris
Višņevskis – uzņēmējs, Raitis Stiuka –
koktēlnieks, Inita Dzirkale – keramiķe, lai
iepazītu viņu darba ikdienu un uzzinātu,
kādas prasmes un personīgās īpašības
palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties
darba tirgū. Nobeigumā notika praktiskas
nodarbības.
Aina Kazāka, teksts un foto

sējumu šīs ekskursijas nodrošināšanai.
Lai ekskursijā gūtās zināšanas raisa interesi meklēt atbildes uz dažādiem
jautājumiem, izprast tās un baudīt izziņas
prieku arī vasarā!
Dabaszinību skolotāju vārdā,
Ilga Krūmiņa
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2017./2018. mācību gada rezultāti Varakļānu vidusskolā
Noslēdzies 2017./2018. m.g. Rezultāti liecina, ka kopumā sekmju līmenis ir
audzis, palielinājies to skolēnu skaits, kuri
mācījušies augstā un optimālā līmenī.
Vidējais vērtējums skolā – 6,64 balles.
Augsts sekmju līmenis – 11 skolēni
– 5%.
Optimāls sekmju līmenis – 92 skolēni
– 39%.
Pietiekams sekmju līmenis 101 skolēns – 46%.
Nepietiekams sekmju līmenis – 23
skolēni – 10%.
Skolēniem ar vērtējumu gadā zem 4
ballēm katrā mācību priekšmetā noteikts
pagarinātais mācību gads un dota iespēja uzlabot sekmju līmeni, kā arī pārvarēt
kūtrumu un apliecināt savu varēšanu.
Veiksmīgāk apgūti spēju un praktiskas ievirzes mācību priekšmeti: mājsaimniecība, psiholoģija, mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika, vizuālā māksla,
sports, informātika.
Arī eksaktajos priekšmetos skolēnu
zināšanas vidēji vērtējamas pietiekamā līmenī. Jau šobrīd atseviškas tēmās ietvertais jaunais kompetenču saturs – praktiski pētnieciskā darbība un padziļināta
mācīšana – ļauj labāk izprast mācību
vielu un attīstīt izziņas prasmes.
11 skolēni mācību gadā parādījuši
izcilību zināšanās un lietpratībā, kā arī
apliecinājuši augstas garīgā darba prasmes.
Teicami un izcili mācību gadu beiguši:
Laura Kassaliete 4.a kl.
Anna Mālniece 4.a kl.
Gustavs Naglis 4.a kl.
Sigita Kanča 4.b kl.
Laima Melne 5.a kl.
Simona Pastare 6.kl.
Amanda Ikauniece 7.kl

Patrīcija Masaļska 7.kl.
Katrīna Ubagovska 7.kl.
Kristīne Krista Ubagovska 7.kl.
Linards Naglis 8.a kl.
Mācību un ārpusstundu darbs
2017./2018. m.g. bijis ļoti aktīvs, paveikts
daudz, izcīnītas balvas, kausi, ceļojumi,
saņemtas pateicības. Skolēni pierādījuši sevi kā zinošus un aktīvus jauniešus
olimpiādēs, mācību projektos, sporta
turnīros un jaunsardzes sacensībās gan
starpnovados Madonā, gan Preiļos, Rēzeknē, Gulbenē, Balvos, Daugavpilī, Valmierā, Rīgā un citur.
Sekmīgi startējuši stāstnieku, izteiksmīgās runas, erudīcijas, valodu, R.
Blaumaņa, R. Mūka, I. Indrānes un citos
literārajos konkursos.
Madonas
starpnovadu
mācību
priekšmetu olimpiādēs esam guvuši pieredzi un pierādījuši savu konkurētspēju.
1. vieta:
bioloģijā – Laura Slūka 9. kl. (sk. Inga
Strode)
konkursā „Pazīsti savu organismu” –
Laura Slūka 9. kl. (sk. Inga Strode)
latviešu valodā un literatūrā – Paula
Strode 9. kl. (sk. A. Saleniece)
matemātikā – Robijs Lūkass Mālnieks 8. kl. (sk. I. Stiuka)
2. vieta:
latviešu valodā – Alita Grandāne 3.
kl. (sk. I. Laura)
ģeogrāfijā – Linards Naglis 8. kl. (sk.
A. Kazāka)
ģeogrāfijā – Robijs Lūkass Mālnieks
8. kl. (sk. A. Kazāka)
ģeogrāfijā – Sigita Šuste 8.kl. (sk. A.
Kazāka)
vizuālajā mākslā – Krista Kaufelde 2.
kl. (M. Selicka)
3. vieta:
vēsturē – Kristīne Vīča 9. kl. (sk. D.
Zepa)

krievu valodā – Jana Kazakeviča 10.
kl. (sk. I. Prusakova)
krievu valodā – Deina Svilāne 8. kl.
(sk. I. Prusakova)
lasīšanas konkursā – Laura Kassaliete 4. kl. (sk. A. Saleniece)
Atzinība
latviešu valodā un literatūrā – Robijs
Lūkass Mālnieks 8. kl. (sk. A. Caune)
ķīmijā – Agnese Strode 11. kl. (sk.
I.Krūmiņa)
matemātikā – Amanda Ikauniece 7.
kl. (sk. Ilze Strode)
matemātikā – Linards Naglis 8. kl.
(sk. I.Stiuka)
matemātikā – Anna Mālniece 4. kl.
(sk. I.Eiduka)
neklātienes bioloģijas olimpiādē –
Amanda Ikauniece 7. kl. (sk. Inga Strode)
vizuālājā mākslā – Sigita Kanča 4. kl.
(sk. M.Selicka)
Lai sasniegtu atzīstamus rezultātus,
ir jāattīsta griba, jāinteresējas par noteiktu zinātnes jomu, jāparāda intelektuālās spējas un erudīcija. Atbalstu un
motivāciju garīgajā darbā sniedz ģimene
un pedagogi. Paldies vecākiem par ieinteresētību un ieguldīto darbu savu bērnu
audzināšanā. Pateicība pedagogiem par
prasmi saskatīt jauno talantu, padziļinātu
mācīšanu un iedvesmu izzināt jauno, Varakļānu novada pašvaldībai – par pozitīvo
attieksmi un materiālo ieguldījumu sava
novada jaunās paaudzes izglītošanā.
Gaidīsim ar atvērtību pārmaiņas izglītības jomā, jo kardināli mainījusies gan
ekonomiskā, politiskā un sociālā situācija, gan pats skolēns.
Krāsim vasarīgu enerģiju un radošu
prieku jaunajam darba cēlienam!
Anita Saleniece,
direktora vietniece mācību darbā

Ielu un ceļu labiekārtošanas darbi Varakļānu novadā
Iepriekšējos gados pilsētā un novadā notika ūdenssaimniecības trašu
izbūves darbi, to laikā esam pacietuši
ielu izrakšanu un pārrakšanu. Šobrīd Varakļānu pilsētā ir iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas
sistēmai virs 98% iedzīvotājiem.
Divu gadu laikā veikti asfaltēšanas
darbi – uzklāts asfaltbetona segums Varakļānu pilsētā šādās ielās un ielu posmos: Mehanizatoru, Latgales, Zaļā, Saules, Kapsētas, Krustpils, Skolas, Kalēju,
Ganību, Parka, Vidzemes, Ludzas, Bērzu, Raiņa, Brīvības, Jaunatnes un Rēzeknes ielā – 6799 m garumā, Murmastienē

– Jaunā un Muižas ielā 300 m garumā,
Varakļānu pagastā – Stirnienes Muiža un
Leimaņu ceļš 255 m garumā, pie Varakļānu kultūras nama, Murmastienes pagasta ēkas, Mūzikas un Mākslas skolas
laukumi – 1985 kvadrātmetru platībā.
Ielu, ceļu un laukumu atjaunošana veikta par pašvaldības līdzekļiem 360775,09
eiro apmērā bez PVN.
Notiek darbi pie apmaļu pildīšanas
ar grants šķembu materiālu. Ielu stāvoklis ir uzlabojies, aicinām būt saudzīgiem
pret svaigi uzklāto asfaltbetona segumu,
ievērosim satiksmes drošību, iespēju
robežās lūdzam apgriezt dzīvžogus, ap-

stādījumus ielu krustojumu zonās.
ES projektu ietvaros turpinās darbi
6 ielu posmos Varakļānu pilsētā – Dārzu,
Miera, Ozolu, Pils, Jaunatnes, Fabrikas
ielu pārbūvē, kā arī ceļu Kokari – Puntuži – Bāzes pārbūve Varakļānu pagasta
teritorijā un ceļa Karolīna-Inčārnieki pārbūve Murmastienes pagastā.
Nākošajā gadā plānoti Silagala, Karolīnas, Šķēļu un Lielstrodu lauku ceļu
pārbūves darbi LAD projektu ietvaros.
Māris Justs,
Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs
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Mazs sapnis piepildīts
Šis pavasaris ilgi paliks atmiņā gan man, gan kādai aktīvai, dziedošai meitenei – Luīzei – un viņas vecākiem.
Piesakāmies un braucam! Tā mēs 24.marta rītā devāmies uz konkursu „Nāc sadziedāt 2018”, kura mērķis – atklāt jaunus un talantīgus,
daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un
māksliniecisko spēju attīstību estrādes žanrā.
Un tā Luīze kāpa uz skatuves Rīgas Stradiņa universitātes aulā, lai
izpildītu I. Kalniņa un B. Martuževas dziesmu „Rakstu raksti”. Konkurence bija diezgan liela, pavisam piedalījās 50 dalībnieki. Mājās braucām
ar 2. pakāpes diplomu, 2 žūrijas simpātijām un Valta Pūces pasniegto
veicināšanas balvu.
Ko darām tālāk? Braucot mājās, kalām jaunus plānus.
Luīze tika pieteikta „Pukša dziedāšanas svētkiem”. Ar neziņu gaidījām 1. kārtas rezultātus, jo 1. kārtai bija jāiesūta ierakstīta Luīzes izpildīta
dziesma, ko žūrija izvērtēja bez mazās vokālistes klātbūtnes.
10. maija rītā 1. kārtas rezultāti – viņa ir viena no desmit, kas tikusi
uzstāties Latvijas televīzijā!
21. maijā ieradāmies Latvijas televīzijā, lai uzstātos un satiktos ar
vēl tikpat dziedošiem bērniem, kas tika otrajā kārtā (5 vokālisti un 5 POP
grupas).
Lai tas viss notiktu, bija vajadzīgi izpalīdzīgi cilvēki, kuriem es, Luīze
un viņas vecāki vēlamies pateikt LIELU PALDIES!
Paldies Varakļānu novada pašvaldībai, Armīnam Apeinam par negulētajām naktīm, gādājot fonogrammas, Normundam Zušam – par uzņemšanu savā studijā un ieguldīto darbu ierakstam, Mārītei Kančai par
tērpa papildināšanu, Andrim Benislavskim par transportu.
Vēlos izteikt visvisvislielāko PALDIES Luīzei – par uzticību, sadarbību un iespēju būt blakus, kad tiek piepildīta maza daļiņa no viņas
sapņa!
Liels paldies Vitai un Mārtiņam Ikauniekiem – bez Jūsu atbalsta tas
nebūtu bijis iespējams!
Klāt vasara! Dažnedažādāko iespēju laiks – uzdrīksties, piedalies
un arī tevi pārņems patīkamas emocijas, kas atmiņā paliks mūžīgi!
Līva

Ielaušanās vasarā
31. maijā notika jautrs, klases komandu saliedējošs un sportisks pasākums
„Bērni bērniem” jeb ielaušanās vasarā.
Varakļānu vidusskolas pašpārvalde bija
sagatavojusi 14 atrakcijas un divus šifrētus atjautības uzdevumus.
Aina Kazāka, teksts un foto
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Skanīgais maijs Varakļānos
Šogad pavasaris mūs lutināja ar sauli,
ar ziediem, ar svētkiem.
Jau 4. maija rītā pilsēta modās ar varenu un skanīgu moto parādi, savukārt
vakarā visi tika aicināti uz kopīgu cienastu
pie balti klāta galda, lai kopā ar Varakļānu
draudžu mācītājiem un Sīļukalna KN sieviešu vokālo ansambli aizlūgtu par savu
valsti, par savu novadu. Mielojoties ar tēju,
sieru, maizi, ikviens varēja priecāties un
dziedāt līdzi kapelai „Augusti”.
Maijs ir Varakļānu novada mēnesis,
jo svinam svētkus savam novadam.
25. maija, piektdienas, vakarā Varakļānu KN uz koncertu „Uzziedam kopā”,
aicināja novada dziedošie un dejojošie,
dzejoļus skaitošie un instrumentus spēlējošie bērni, lai kopīgi izdzīvotu un uzziedētu pasakā par Īkstīti. Paldies visiem mūsu
pašu novada bērniem par skaistajiem
priekšnesumiem, kā arī viņu skolotājiem
un vecākiem par atsaucību, ieguldīto darbu un atbalstu.
Sestdienas, 26.maija rītā pie kultūras
nama pulcējās bērni, jaunieši un citi interesenti, lai dotos piedzīvojumu ekspedīcijā.
Pārvarot dažādus šķēršļus un uzdevumus,
ekspedīcijas dalībniekiem bija laimējies
atrast īstu apslēpto mantu. (Liels paldies
jauniešu aktivitāšu organizētājai Lienītei
Patmalniecei Kondratovičai un viņas atbalsta komandai.)
Plkst. 12.00 pie
Varakļānu domes ēkas
pulcējās daudz jo daudz
smaidošu sportistu, lai
piedalītos tradicionālajā MTB Velomaratona
braucienā, kurā dalība
arī šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, projekta ietvaros bija par brīvu
(paldies Aijai Ščuckai).
Uz svētku kulmināciju pulkst. 20.00
lielkoncertā „Visapkārt
zeme zied” visus aicināja Varakļānu novada
pašdarbnieki un draugi
– Varakļānu KN vidējās
paaudzes deju kolektīvs (vad. Mārīte Kanča),
senioru deju kolektīvs „Varavīksne” (vad. Marija Madžule), folkloras kopa (vad. Agnese Solozemniece),
līnijdeju grupa „Četras debesspuses” (vad. Anita Sārne), sieviešu koris „Dzelvērte” (vad. Vivita Skurule),
Murmastienes folkloras kopa (vad. Teresija Pelša),
Murmastienes jauniešu ansamblis „Fantāzija” (vad.
Teresija Pelša), solists Ainārs Kiserovskis (koncertm.
Agnija Strūberga) un viesi: Barkavas KN deju kopa
„Klabdancis” (vad. Jolanta Anusāne), Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. Anita Upeniece),
Rožupes KN vīru folkloras kopa „Rūžupes veiri” (vad.
Dainis Paeglis), Tirzas KN sieviešu koris „Tirzmalietes”
(vad. Gunta Apine), Viļānu KN sieviešu koris „Alta”

(vad. Biruta Vigupe), Bērzaunes pagasta vīru koris „Gaiziņš” (vad. Rita Brinķe), Viļānu KN līnijdeju grupa „Cherry Lady” un Galēnu KN līnijdeju grupa
„Jautrās meitenes” (vad. Anita Sārne).
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Arvien tuvāk nāk lielais visu dziedātāju un dejotāju notikums – Dziesmu un Deju svētki, tādēļ
skatītājiem bija iespēja mazliet ielūkoties gaidāmo
svētku repertuārā. Pasākumu vadīja – Nacionālā
teātra aktieris Aldis Siliņš.
Pēc koncerta stafeti pārņēma Nacionālā
teātra dziedošo aktieru ansamblis „Ilga”. Te nu
skatītājiem bija iespēja tikt pie kādas lielākas vai
mazākas balvas. Vakara turpinājumā bija iespēja
dzirdēt Jāni BUKUMU un grupas „Jauda” jaunā
albūma prezentāciju. Savukārt, grupa „Ceļojums”
un DJ Aldis Grandāns aicināja visius ballētgribētājus izkustēties
mūzikas ritmos līdz pat rīta gaismai.
Novada svētki noslēdzās svētdienas, 26. maija, rītā, Varakļānu Romas katoļu baznīcā ar aizlūgumu par Varakļānu
novadu un tā ļaudīm, kurā piedalījās Stirnienes garīgās mūzikas kora „Reversium” (vad J. Gruduls) dziedātāji.
Par līdzdarbošanos svētku tapšanā pateicamies: Varakļānu novada pašvaldībai un visai darbinieku komandai,
kuri piedalījās svētku sagatavošanas darbos, liels paldies visam domes tehniskajam personālam par darbu
estrādes sakopšanas un estrādes solu restaurācijas darbos, tāpat paldies tehniskajam personālam, policijai, mediķiem, Varakļānu zemessardzes
puišiem, kā arī „zupas virtuves” pavārītēm – par
sarūpēto cienastu pašdarbniekiem! Liels paldies
Mūzikas un mākslas skolai par atvēlētajām telpām
mūsu ciemiņiem – viesu pašdarbības kolektīviem.
Protams, ka svētki nebūtu iedomājami bez
mūsu uzņēmēju atbalsta, tāpēc sakām lielu PALDIES svētku atbalstītājiem un sponsoriem:
• SIA Austrumu Būvnieks
• Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā
Sabiedrība VAKS
• SIA V55
• SIA GB KOKS
• SIA BALTICBOARD
• SIA KAMIL PLUS
• A/S Latvijas Nafta
mūsu svētkus informa• SIA RAIBAIS ASARIS
tīvi atbalstīja:
• SIA MEIERS veikals „Ziedu dārzs”
• Laikraksts „Vietējā
• SIA JILLS
avīze”
• SIA DARO-V, veikals „Simona”
• Latgales Radio
• SIA RIPO
• Laikraksts „Stars”
• SIA LEKON, veikals „Mini TOP”
• Varakļānu novada laikraksts „Varakļōnīts”
• IK RUTKA
• Jēkabpils Radio 1
• Ziedu salons „Lillija”
Paldies pašdarbniekiem, kolektīvu vadītā• SIA GANPEKRI
jiem. Paldies brīvprātīgajiem un ikvienam, kurš
• SIA MERKURITA
piedalījās svētku veidošanā, un, protams, da-
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bai, kura mūs maijā lutināja ar tik saulainu
laiku!
Varakļānu KN
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Vasara klāt arī „SPRĪDĪTĪ”!
Klāt vasara, aiz muguras darba cēliens, kad „Sprīdītī” bērni savās vecuma grupās darbojās kopā ar skolotājām – guva
zināšanas, iemaņas, prasmes rotaļnodarbībās, rotaļās, pastaigās, svētkos un ikdienā.
Mācību gada laikā tik daudz apgūts, iepazīts, nostiprināts,
liekas, kā to visu paspējām, bet ar pirmsskolas skolotāju izturību, pacietību, vēlmi var izdarīt pat neiespējamo, jo ikdienā skolotāja grupā mēdz būt gan mamma, gan tētis, gan šuvēja, gan
aktieris, gan psihologs, gan... vienkārši kā glābējzvans – visu var
un spēj!
Ko saka pedagoģiskie darbinieki par iepriekšējo gadu un arī par nākotni:
Skolotāja Daiga – šis gads „Pīlādzītī” ir bijis
gana bagāts ar interesantiem pasākumiem, pieredzes braucieniem, sasniegumiem, labiem darbiem un vienkāršu kopā būšanu. Lai nākamais
gads tikpat radošs un veiksmīgs!
Skolotāja Natālija – „Kāpēcītī” gads pagāja
interesanti, ar dažādiem notikumiem, nākošais lai
radošs un pārsteigumu pilns!
Skolotāja Ilze – aizvadītais mācību gads
„Kāpēcītī” – aktīvs, zināšanām bagāts. Nākamo
gaidu jaunu atklājumu pilnu!
Skolotāja Marta – mūsu grupā „Pīlādzītis” vissirsnīgākais bija Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad katru
dienu, gandrīz mēneša garumā, bērnus sagaidīja ar
vecāku palīdzību sarūpēts pārsteigums. Vecāki piedalījās arī makulatūras un dabas materiālu vākšanā,
zāļu tēju gatavošanā un sajūtu takas veidošanā.
Skolotāja Mārīte – gads iekrāsojās dažādās krāsās, kā varavīksne – ar mīlestību, pacietību, smaidu,
mieru un ražīgumu. Katrai krāsai bija sava, īpaša nozīme sadarbībā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem. Spilgtākie notikumi „Ābolītī” – erudīcijas konkurss Galēnos,
sporta spēles kopā ar zemessargiem O. Kalpaka mājās
„Liepsalās”, 1. jūnijs – mūsu 25 bērni teica sveikas bērnudāzam! Lai veiksmīgas skolas gaitas!
Skolotāja Olita – gads „Ābolītī” bija ļoti darbīgs, radošs, notikumiem, emocijām bagāts. Atmiņā ilgi paliks
daudz mīļu, interesantu mirkļu par kopā ar 6-gadīgajiem
bērniem pavadīto laiku.
Skolotāja Inese – prieks, ka mazie ķipari „Saulēniņos” gada garumā izauguši droši, patstāvīgi – prot ēst,
mazgāt rokas, iet uz poda. Šajā laikā daudz ko mācījos
pati – neatlaidību un pacietību. Lai jauka, saulaina, patīkamiem piedzīvojumiem bagāta vasara!
Skolotāja Zane – bērni ir tik patiesi. Jo mazāki bērni, jo patiesākas ir viņu emocijas un rīcība. Šos dažus
mēnešus strādājot „Saulēniņos”, lielāko gandarījumu
izjutu, klausoties bērnu prātīgos spriedelējumus un izteikumus.
Līva, sporta un mūzikas skolotāja – šo mācību
gadu aizvadot, atliek vien pasmaidīt, uzsist sev uz pleca, apzinoties, ka mācību gads ir noslēdzies veiksmīgi – izdziedātas dziesmas, izdejots raits deju solis, izplaukšķināts ritms par godu Latvijas simtgadei. Sportā
– skriets, lekts, mests, attīstot sevi – veselībai, spēkam, drosmei!
Skolotāja Madara – mācību gadu „Mākonīšu” grupā noslēdzām
ar ļoti patīkamu gandarījuma sajūtu pēc ciemošanās un kopīgas
priekšpusdienas pavadīšanas dažādās aktivitātēs Varakļānu novada
pansionātā „Varavīksne”. Veiksmīgi realizējot ieceres par bērnu vispusīgu attīstību un pieredzes bagātināšanos dažādās dzīves situācijās, jo īpaši emocionālās sajūtas un personīgo motivāciju savai

darbībai visa gada garuumā. Kopā ar pansionāta iemītniekiem paplašinājām pieredzi par sevi kā sabiedrības daļu,
mācījāmies būt iecietīgi un līdzpārdzīvot, veidojām labvēlīgas savstarpējās attiecības un pilnveidojām sadarbības un
saskarsmes prasmes, jo savu viedokli un vērtējošo attieksmi mēs varam paust tikai par to, ko esam paši personīgi
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piedzīvojuši! Lai vasara dod mums iespēju gūt bagātīgu
un daudzpusīgu pieredzi!
Metodiķe Aija – šogad mums ir izveidota SAJŪTU
TAKA!!! Paldies visiem, kas Lielās talkas rītā bija klāt
ar savu spēku un izturību!
Pirms sāksies jaunais mācību gads 3. septembrī, izbaudiet vasaru kopā ar bērnu aktīvi, radoši, spraigi, krāsaini, priecīgi un paturiet prātā mazas atziņas:
- Aizmirstiet neskaitāmus „nedrīkst”, dariet kopā, tad
būs „drīkst”( jo blakus esmu es – pieaugušais)!
- Palielīšana, neapšaubāmi, motivē bērnu daudz vairāk par kritiku, tomēr... stop!
Bērns, kuru nemitīgi slavē par lietām, ko viņš ir izdarījis pavirši un pat slikti, vairs netieksies pilnveidoties.....
- Ļaujiet bērnam iepazīt pasauli tādu, kāda tā ir. Dažreiz tā ir ne pārāk patīkama un draudzīga, bet arī ar šīm
grūtībām ar laiku viņam jāiemācās tikt galā pašam.
- Ir ļoti svarīgi bērnam jau no mazām dienām mācīt
pieņemt lēmumu atbilstoši viņa vecumam. Pat ja vecāki
zina labāk, ļaujiet mazajam cilvēkam pieņemt lēmumus,
kļūdīties un pilnveidoties.
- Vērīgi vecāki ātri saprot, ko mazais grib, bet, lai veicinātu gan runas attīstību, gan prasmi izteikties, ļaujiet bērnam pašam runāt... Pacietību un nesteidzieties pa priekšu!
- Nepalaidiet garām to, ko daba bērnam ir devusi, tikai
tas ir jāattīsta! Dodiet savam lolojumam iespēju parūpēties par sevi un harmoniski pieaugt!
Vadītāja Ilga – strauji aizsteidzies 2017./2018. mācību
gads. Šo gadu Varakļānu pirmsskola „Sprīdītis” uzsāka ar
102 audzēkņiem, bet līdz mācību gada beigām jau bija 114
audzēkņi. Mūsu SPRĪDĪTI apmeklē bērni arī no daudziem kaimiņu novadiem. Priecē tas, ka bērni, kas apmeklē pirmsskolas
iestādi „Sprīdītis”, un viņu vecāki ir apmierināti un pēc bērnudārza turpina mācības Varakļānu vidusskolā. Šogad no pirmsskolas atvadījās 24 audzēkņi, bet viņu vietā uz 1. jūniju jau ir
pieteikušies 14 bērni (1,5 – 3 g.), bet visas vasaras periodā 28
mazie pirmsskolnieki.
Visa mācību gada garumā bērni kopā ar pedagogiem un
bērnu vecākiem rotaļājās, mācījās, dziedāja, sportoja, gāja
pārgājienos, vēroja, darbojās, sadarbojās, piedalījās labdarībā,
iejutās aktiera lomā un skatījās aktieru sniegumus, vāca makulatūru, svinēja pilsētas 90. dzimšanas dienu, izzināja Latvijas
vietas un vēsturi, pārsteidza mammas un tētus svētkos, soļoja kopā ar karavīriem un jaunsargiem un priecēja Varakļānu
novada iedzīvotājus ar saviem sniegumiem koncertos.
Aizgājušais mācību gads kopā ar bērniem un kolēģiem
aizritēja radošā, izzinošā, savstarpēji pozitīvā gaisotnē. Svinot svētkus, atcerējāmies gan senlatviešu, gan mūsdienās
jaunieviestās tradīcijas.
Liels atbalsts visu šo gadu garumā ir bijis no Pašvaldības, kura finansiāli nodrošina audzēkņiem mācību līdzekļus, materiālus un palīdz realizēt pirmsskolas ieceres.
Šogad pabeidzām grupu kosmētisko un estētisko noformējumu un nu visās grupās ir jaunas, skaistas mēbeles.
Ir iekopta un sakārtota apkārtne un izveidota (ar vecāku
līdzdalību) „Sajūtu taka”.
Paldies VISIEM, kas sadarbojās un mūs atbalstīja.
Īpaši paldies gribētu pateikt visiem tehniskajiem darbiniekiem pirmsskolā, metodiķei, mūzikas un sporta skolotājai, pirmsskolas skolotājām un skolotāju palīgiem par
nenovērtējamo darbu, ko daudzreiz veica ārpus darba
laika.
Darbs ar bērniem neatļauj novecot. Tāpēs mācāmies paši un mācām bērnus. Taču vairāk kā 30 gadus
turpinājums 22. lpp.
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turpinājums no 21. lpp.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Varakļānu vidusskolas 10. klasē
2018./2019. mācību gadā
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē
ir apliecība par pamatizglītību un sekmju
izraksts.
2018./2019. m. g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems:
 vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena izglītības
programmā (kods 31011011) (mācību
priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu val., 2. svešvaloda – vācu
vai krievu val., matemātika, informātika,
sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas
un pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā
māksla, ekonomika, ģeogrāfija, 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, informātika, sports, fizika, ķīmija,
bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture,
mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika,
ģeogrāfija, kulturoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika)

strādājot pirmsskolā, esmu novērojusi,
ka vērtības, kas ilgus gadus ir bijušas
nozīmīgas, šobrīd zaudē dzīvotspēju.
Bērnos zūd CIEŅA, SIRSNĪBA, LAIPNĪBA, DĀSNUMS, jo pirmsskola vairs nav
nekāda pasaku valstība... Bērnam ir jābūt
prasmīgam, apzinīgam, lai būtu uzmanības centrā, bet pieaugušais kļūst arvien
bezspēcīgāks un izpilda bērnu vēlmes.
Savukārt pieaugušajam ir vēlme ātrāk
iemācīt bērnam visu nepieciešamo, lai
bērns pats varētu piepildīt savas iegribas. Iemesls tam noteikti ir IZGLĪTĪBAS
LIKUMS.
Lai vai kā, nekas nestāv uz vietas –
viss mainās. Šobrīd atbilst teiciens „Pasaule mainās un tev jāmainās līdzi”, bet
pareizi būtu – „Mainies pats un pasaule
ap tevi mainīsies”.
Lai jauka, ģimeniska vasara!

Maijā

Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcā
noslēgta viena laulība.
Dzimtsarakstu nodaļā maijā sastādīti
trīs dzimšanas reģistri.

Pieminam mūžībā
aizgājušos:
Pēteri Zepu
Antonu Zepu
Arvīdu Krastu
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(Z. Vijupe)
Gedeon Richter kolektīvs izsaka
visdziļāko līdzjūtību kolēģei Aldai
Locānei un viņas piederīgajiem,
tēvu ARVĪDU KRASTU
mūžībā pavadot.

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

T. 26909999

Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu (vācu val., grupā vismaz 5 skolēni).
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).
Varakļānu novada pašvaldība piedāvā vispārējās vidējās izglītības posmā
apgūt arodapmācības programmu.
Ir pieejama dienesta viesnīca.
Piesakoties mācībām vidusskolas
10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
 direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
 apliecība par pamatizglītību un
sekmju izrakstu (iesniedzot kopiju,
uzrādāms oriģināls);
 skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir
pilngadīgs, izraksts no stacionārā/
ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 27/u).
Dokumentu
pieņemšana:
no
18.06.2018. darba dienās skolas kancelejā no plkst. 800 līdz 1600. Informācija pa
tālruni 64807086.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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