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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

„Sinerģijas” enerģija Varakļānos
9. jūnijā Varakļānos, Pils ielā 25, blakus pilsētas parkam svinīgi tika atklāts āra trenažieru
laukums.
Biedrības „Sinerģija V” iesniegtais projekts „Āra trenažieru laukuma izveide” Nr. 16-05-AL23A019.2202-000012 tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Madonas novada
fonda SVVA stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.—2020.” rīcībā „Sabiedrības īstenotas
aktivitātes”. Projekta attiecināmās izmaksas 19 863,36 EUR, publiskais finansējums 17 877,02 EUR, atbalsta intensitāte — 90%. Projekta līdzfinansējumu 10% jeb 1986,34 EUR apmērā nodrošināja Varakļānu
novada pašvaldība.
Projekta mērķis ir veicināt aktīvu atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 17 āra trenažieri, ar kuriem ir
iespējams nodarbināt visas muskuļu grupas, un tos varētu izmantot gan sportiskākie cilvēki, gan tādi, kuri
tikai vēlas uzsākt sportiskās aktivitātes. Trenažierus uzstādīja SIA „MK Dizains” no Jēkabpils. Āra trenažieri
būs publiski pieejami ikvienam 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, tā dodot iespēju iedzīvotājiem uzlabot veselības stāvokli, nostiprināt imunitāti, izkustēties svaigā gaisā, gūt laimes hormonu,
saturīgi pavadīt brīvo laiku un saglabāt veselīgu Latvijas nāciju.
Biedrību „Sinerģija V” 2013. gadā dibinājušas trīs enerģiskas, uzņēmīgas un idejām bagātas sievietes —
Aija Ščucka, Līga Upeniece un Ilona Skutele, kuras Varakļānos jau īstenojušas vairākus iedzīvotājiem nozīmīgus projektus — bērnu rotaļu laukumu, nelielu strītbola laukumu un hokeja — slidotavas laukumu.
Kā viņas pašas atzīst, šī projekta ieviešanas „lauvas tiesu” uz saviem pleciem iznesusi Aija, kas kopā ar
Varakļānu pašvaldības vadītāju Māri Justu svinīgi pārgrieza sarkano lenti, aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, izmēģināt. Aija pastāstīja, ka ideja par āra trenažieru laukumu radusies, atpūšoties saulainā Turcijas
kūrortā. Šajā valstī tādu aktīvās atpūtas iespēju esot daudz. Līga stāstīja, kā vietējie jaunieši trīs diennaktis
sargājuši laukumu, lai neviens neizkustinātu svaigo betonējumu. Par to, ka varakļānieši noteikti izmantos
iespēju aktīvi vingrot un, kā novēlēja MNF vadītāja Jogita Baune, saražot prieka hormonu un būt veseliem,
pārliecinājāmies, redzot, ar kādu dzīvu interesi iedzīvotāji, īpaši jaunākā paaudze, izmantoja izdevību iemēģināt jaunos trenažierus Ogres ielu vingrotāju šova komandas “Street Warriors” atraktīvo puišu vadībā.
Jaunieši ne tikai sniedza nelielu akrobātisku priekšnesumu, bet arī pastāstīja par katra trenažiera darbību,
par to, kādas muskuļu grupas tiek trenētas, un pārliecinoši iesaistīja klātesošos.
SVVA stratēģijas koordinatore ILZE BARDZIŅA
Foto: Jogita Baune, Ilze Bardziņa

uzņem audzēkņus 2017./2018. m. g.
1.—12. klasē.
No 1. klases piedāvājam papildu nodarbības
angļu valodā, datorikā un sportā.
No 10. klases piedāvājam 3 vispārējās izglītības
programmas:
* vispārizglītojošā virziena programmu,
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmu,
* profesionāli orientētā virziena
programmu.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā darbdienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
no plkst. 13.00 līdz 15.00.
Tālr. 64807546.
ADMINISTRĀCIJA

Degumnieku pamatskola
aicina skolēnus uzsākt mācības Degumnieku pamatskolā
2017./2018. m. g.

Skola piedāvā:

• pirmsskolas programmu (01011111), pamatizglītības programmas
(21011111; 21015611; 21015811);
• internātu;
• veselīga dzīvesveida izkopšanai — nodarbības sporta zālē un
peldbaseinā;
• nodarbības tautisko deju, teātra, modernās mūzikas studijas,
dambretes, vizuālās mākslas, futbola u. c. pulciņos;
• bezmaksas transportu uz un no skolas;
• bezmaksas ēdināšanu.

T. 26439822, 28668313.

Skolas administrācija

JAUNIE ŽURNĀLI
„Ievas Padomu Avīze”

JAUNIE
ŽURNĀLI
„Ieva”

Diriģents Ainārs Rubiķis
par bērnību bez tēva, kļūdīšanos, mīļotās sievas sastapšanu
un jauniem dzīves izaicinājumiem.
Tā stulbā iemīlēšanās —
mīlestība, kas piemeklē ne tai
laikā un ne ar īsto vīrieti.
Elitas Patmalnieces septiņi
vientulības gadi bez Jāņa.
Kā nenokaut savā bērnā
pašsaglabāšanās instinktu?
Mācāmies no frančiem
runāt to, ko domājam!
Apģērbs, kas piestāv pilsētai.
Svaigas zivtiņas: kur tās
meklēt, kā gatavot, kādas garšvielas izvēlēties.

Rembo meklē jaunas mājas
un gādīgus saimniekus!
Rembo ir 7,5 gadi, un šobrīd viņš dzīvo Madonas novada
Ļaudonas pagastā (Kalnvirsā). Rembo pēc izskata mazliet atgādina lāci — ražena auguma, tumšu spalvu. Bet acīs lasāma
uzticība un vēlme draudzēties.
Rembo mīļais
saimnieks ir devies
tai saulē, un nu sunītis palicis viens
pats — uzticīgi sargā
mājas durvis un priecājas, kad kaimiņu
tante atnes viņam
ēdienu.
Īpašums ir pārdots, tādēļ Rembo
ir palicis bez savām
mājām un saimnieka.
Lai arī izpalīdzīgā tante no kaimiņu mājas tur rūpi par Rembo, veselība un citi
apstākļi neļauj pilnībā ņemt sunīti savā sētā.
Varbūt tieši Tu vēlies Rembo dot mājas un kļūt par viņa uzticīgo saimnieku?
Rembo priecāsies par plašu lauku sētu, kur izskraidīties, jo
nav pieradis dzīvot ierobežoti pie ķēdes. Rembo būs uzticīgs
mājas sargs un draugs.
Ja vēlies dot Rembo mājas un pieņemt viņu kā savu ģimenes
locekli, vari sazināties ar Ērikas tanti (t. 26613700), kas šobrīd
kļuvusi par Rembo uzticības personu, — viņa pratīs pastāstīt ko
vairāk, iepazīstinās, ja atbrauksit ciemos, un noteikti iztaujās arī
jaunos saimniekus, jo vēlas, lai Rembo nokļūst labās rokās.
Lai Rembo atrastu savas jaunās mājas, lūdzu, dalies ar šo ziņu
vai iesaki kādam, kurš meklē mājas sargu!
SIGNE PRUŠAKEVIČA

* Kādas briesmas veselībai sevī var
slēpt akas ūdens? Kur
var nodot dzeramā
ūdens analīzes, un cik
par tām jāmaksā.
* Dzīvoklī plānots remonts? Cik
ilgu laiku iepriekš par
to jābrīdina kaimiņi,
un vai pašiem jātīra
arī kāpņu telpa, ja
tur iekļuvuši remonta
putekļi.
* Kas jāzina, ja gribi sev mājās

šinšillu.
* Jūnija darbi rožu
dārziņā: kad un ar ko
jāmēslo; cik bieži jālaista.
* 10 vērtīgi padomi, kā panākt, lai šašliks
izdotos supergaršīgs.
* Kā bagātināt ēdiena garšu ar vī nu.
* Piesūkusies ērce?
Svarīgākais — rīkoties
ātri un precīzi!
* Vingrojumi, kas liks atkāpties
ceļgalu sāpēm.

„Ir”
„Tu ar politiku taisīji sev naudu, Ainār!”
Oligarhi runā, bet
izmeklētāji un prokurori… būtībā nesadzird. To var secināt,
uzzinot viesnīcā „Rīdzene” noklausītās
sarunas, uz kurām
balstīta slavenā oligarhu lieta. Kāpēc valsts
nespēja apsūdzēt
politbiznesmeņus Aināru Šleseru, Aivaru
Lembergu un Andri
Šķēli? „Ir” publisko
„Rīdzenē” runāto, lai sabiedrība var
spriest par oligarhu un likumsargu
darbiem.
Turīgākie
Cik pelna valsts turīgākās amatpersonas, un cik mēnešu Valsts
prezidentam jāstrādā, lai tiktu pie
tādām summām? Apkopojam ikgadējo valsts amatpersonu atalgojuma
topu.
Akmeņainais krasts
Gatavojoties „Breksita” sarunām
par izstāšanos no Eiropas Savienības, briti arvien vairāk sāk izjust
ekonomikas buksēšanu pašu mājās. Kā gada laikā mainījusies dzīve
Lielbritānijā?

Latvijas mitruma kārtiņa
Jaunībā viņa mākslā nonāca
kā baltais zvirbulis. Studiju laikos
tika izmesta no
augstskolas. Taču
vēlāk kopā ar vienaudžiem izveidoja tā saukto franču
grupu. Māksliniece
Maija Tabaka atklāj,
kā bija dzīvot ar stilu
padomju laikos, kad
pelēkums nemaz
neesot bijis tik pelēks.
Sakārtojis sevi
Pēc četru gadu mieriņa iznāks
Arstarulsmirus jaunais albums „Vēlējuma dziesmas”. Autoram gribētos,
lai tās klausītāju mudina uz iekšēju
izaugsmi. Ko šie četri gadi mūziķim
ļāvuši saprast par dzīves jēgu?
Dzejiskā medicīna
Salmans Ahtars ir ne tikai pasaulē pazīstams psihoanalītiķis, bet
arī dzejnieks un mūsdienu politisko patoloģiju skaidrotājs. Intervijā
viņš dalās ar novērojumiem par to,
kā mūsdienu sabiedrība atgriežas
bērnībā. Vai tas ir iemesls, kāpēc
ASV pie varas nācis prezidents
Tramps?

