
Turpinājums 2. lpp.

„Zvaigzne” 1959. g.
A.Gusars, Latvijas PSR vēstures mu-

zeja zinātniskais līdzstrādnieks

Lubānas ezera dienvidu galā, starp 
Maltas upi un nepārejamo Teiču purvu at-
rodas Varakļāni. Teika stāsta, ka senajos 
laikos Lubāns bijis ļoti liels. Vēlāk ezers 
aizaudzis un radušās klānu pļavas ar sav-
dabīgu, varam līdzīgu nokrāsu. No tā tad 
arī cēlies Varakļānu nosaukums.

Varakļāni ir sen apdzīvota vieta, lai 
gan vēstures dokumentos pieminēti ti-
kai 16. gs. reizē ar ordeņa mestra Borha 
vārdu. Borhu dzimts pēcteči Varakļānos 
saimniekoja vairākus gadsimtus, un tas 

Dažādu gadu publikācijas dažādos izdevumos par Varakļāniem

bija drūmākais laiks tautas vēsturē, kad 
katoļu garīdzniecība un poļu muižnieki 
nežēlīgi ekspluatēja un gara tumsībā no-
spieda zemniekus, padarīdami tos par 
beztiesīgiem dzimtļaudīm.

1784. gadā kā bieži apdzīvota vieta, 

Varakļāni iegūst miesta tiesības. Miesti-
ņa izveidošanos sekmēja dzīvais tirdz-
niecības ceļš, kas virzījās no Sebežas 
caur Ludzu, Rēzekni, Viļāniem uz Rīgu. 
Otrs, ne mazāk svarīgs ceļš, savienoja 

Varakļāni, Varakļāni,
Tavos torņos zvani skan.
Balta gaisma sirdi skar,
Kad no gaismas pils tā plūst.

Mazā, baltā pilsē  ņa
Tā kā saule spoži mirdz.
Un lai mūžam dzīvo viņa,
To tai novēl mana sirds.
 (Jāzeps Latkovskis)

Varakļāniem – 90
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Varakļānus ar Preiļiem, Daugavpili un Viļņu.
Kad Pirmais pasaules karš platā vilnī vēlās 

pāri Baltijai, Borha pēcteči līdz ar pārējiem Latga-
les „paniem” jau laikus bij paspējuši pazust no Va-
rakļāniem. Klusi, bez lieka trokšņa no pils reizē ar 
kungiem pazuda arī visa vērtīgā iekārta.

Arī buržuāziskās Latvijas laikā miestiņš nīku-
ļoja, ap tirgus laukumu rindojās tikai dažas noplu-
kušas mājeles.

Pēc Lielā Tēvijas kara no Varakļāniem bija pa-
likušas tikai gruvešu kaudzes. Bet, lūk, jau šodien 
pilsētiņa iepriecina katru, kas tur iegriežas. Visur 
vērojams padomju cilvēku čaklo roku darbs. Pil-
sētas jaunās kontūras jau redzami iezīmē vairākas 
moderni veidotas celtnes. Starp tām jāiezīmē jau-
nais kultūras nams, plašā vidusskola, internātsko-
la un slimnīca.

Daudz rosības Varakļānu dzīvē ienes labi 
noorganizētā auto satiksme. Autoostā pienāk un 
atiet autobusi uz centru Viļāniem, Rīgu un tuvāka-
jām starprajonu pilsētām.

Plašais parks, kuram zemnieki kādreiz gāja 
apkārt ar līkumu, tagad nosaukts lielā Tautas dzej-
nieka Jāņa Raiņa vārdā.

Gaiša, saulaina un darba rosmes pilna ir Va-
rakļānu šodiena, ko cēlušas un pilnveidojušas Pa-
domju cilvēku rokas.

„Cīņa” 29.03.1978.
O. Solovjova

SLIMNĪCAI – JUBILEJA
Varakļānu slimnīcai Madonas rajonā ir laba 

slava. Ne velti rajona medicīnas iestāžu sacensībā 
tā pērn izcīnīja otro vietu.

Šogad slimnīcas kolektīvs atskatās uz šīs 
ārstniecības iestādes 75 darba gadiem. Šo dzie-
dinātavu toreizējā Varakļānu miestā atklāja 1903. 
gadā. Pirmajam Varakļānu ārstam (viņa uzvārds 
nav zināms) bija uzticēti divi zirgi un kučieris. Bi-
juši arī daži sanitāri. Pirmā Pasaules kara gados 
šejienes mediķiem nācies apkarot holeras, dizen-
tērijas, baku un citas epidēmijas. Buržuāziskās 
Latvijas laikā ne visai turīgajiem iedzīvotājiem bijis 
labi jāapdomājas, pirms griezties pēc palīdzības 
pie ārsta: tā izsaukums pie slimnieka uz mājām 
maksājis latu desmit. Ārstējoties slimnīcā, par 
katru tur pavadīto dienu vajadzējis maksāt divus 
latus.

Pēc Lielā Tēvijas kara izpostīto slimnīcu atjau-
noja. Tagad tajā vienlaikus var ārstēties 70 slim-
nieku. Šeit strādā augsti kvalifi cēti speciālisti – E. 
Sperga, A. Janberga, V. Eiduka, I. Zeimule, S. Briš-
ka. Darba veterānu pulkā ir medicīnas māsas A. 
Trušele, V. Zepa un citas. Lielu autoritāti izpelnījies 
slimnīcas galvenais ārsts ķirurgs J. Blusanovičs.

Varakļāniem – 50
„Pionieris”, 03.11.1978.

Ir zināms nostāsts, ka Lubānas ezera ūdeņi 
kādreiz atplūduši pat līdz šejienei, bet noplūstot 

Jaunceltā Varakļānu vidusskola.

Tādi izskatījās Varakļāni ap 1930. gadu, kaut gan 1028. gadā tiem 
piešķirtas pilsētas tiesības.

Varakļānu pils.

atstājuši aiz sevis grīšļos varas nokrāsas rūsu. No klāniem un vara tad arī radu-
šies Varakļāni. Cita teika savukārt stāsta par pirmo koka baznīciņu, kam apkārt 
bijis vara klons. Arī no šo vārdu savienojuma iznāk Varakļāni. Lai nu kā būtu, Va-
rakļānu vārds vecās hronikās pirmoreiz minēts jau 1583. gadā. Toreiz šī apdzī-
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Jaunuzceltais Varakļānu kultūras nams ar Ļeņina pieminekli.

votā vieta piederējusi Livonijas ordeņa mes-
tram baronam Varngardam fon der Borham.

1784. gadā Varakļānus jau dēvē par 
miestu, bet 1928. gadā tiem piešķirts pilsē-
tas nosaukums. Buržuāziskās Latvijas laikā 
tā bija galvenokārt sīkamatnieku un tirgotāju 
pilsēta, kuras kultūras dzīvei savas morālās 
važas bija uzlikusi katoļu baznīca.

Padomju varas gados pilsēta stipri atjau-
nota un arvien vairāk iegūst rūpniecisku seju: 
te darbojas 17 dažādu iestāžu, organizāciju 
un uzņēmumu. Lielākie no tiem – Lubānas 
PMK-3 un ražošanas apvienības „Latvijas 
lini” fi liāle Nr. 2. Pilsētā ir savs kultūras nams, 
zonas slimnīca, divas skolas, uzcelts daudz 
jaunu modernu dzīvojamo māju. Rajona ska-
tē „Mūsu darbs – Lielajam Oktobrim” Varakļā-
ni izcīnījuši pirmo vietu, bet vidusskolai šajās 
dienās piešķirts partijas rajona komitejas un 
izpildu komitejas ceļojošais karogs par labu 
mācību un audzināšanas darbu. Tātad arī 
skolas pionieru saimei savas pilsētas jubilejā 
ir ar ko lepoties.

Varakļānu pilsētas ģerbonis
1938. gada 30. septembrī Valsts Prezidents ar 169. lēmumu apstiprina Vara-

kļānu pilsētas ģerboni ar sekojošu aprakstu:
Melnā laukā stateniski trīs zelta baļķi: vidū un katrā malā viens. Virs tiem uz 

labo pusi ejoša zelta lapsa.

Varakļānu internātskola.

Skaista piemiņas zīme. Mežu darbinieku biedrības Viļānu nodaļa Varakļānu 
kapos uzcēlusi  brīvības cīņā kritušajam virsmežsargam  O. Bērziņam 

īpatnēju pieminekli. 

Varakļānu slimnīca.
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Rēzeknes Ziņas
29.01.1944. 

Ziepes par 
kritušajiem 
mājkustoņiem

Varakļānu tehnisko tauku kau-
sētava Varakļānos, Kapsētas ielā 
10, pieņem visus kritušos mājkus-
toņus, izmaksājot par tiem noteiktu 
atlīdzību. Lauksaimnieki bez tam vēl 
saņem apliecības, kas dod tiesības 
iegādāties ziepes. Par katriem 100 
kg cūkas izsniedz 30 gab. ziepju, bet 
par katriem 100 kg zirga vai liellopa – 
10 gab. ziepju.
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Par Varakļānu novada 2018. gada budžetu
Varakļānu novada pašvaldības 2018. gada 1. 
pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  EUR 2 954 986 
(ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem 
un citus pašu ieņēmumus), izdevumi  EUR 3 368 756 
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
Varakļānu novada pašvaldības 2018. gada speciālā 2. 
budžeta ieņēmumi plānoti EUR 138 572 un izdevumi 
EUR 158 998  saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

Pielikums Nr. 1. 

Klasifi kāci-
jas kods Nosaukums Gada plāns 

(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 954 986
 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 419 876
 III Nodokļu ieņēmumi 1 414 056
 Tiešie nodokļi 1 414 056
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 265 222

04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         148 834

 IV Nenodokļu ieņēmumi 5 820
09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS 

UN KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                         
5 720

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       100

 V Transfertu ieņēmumi 1 355 564
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 280 564

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI

75 000

 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 179 546
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 179 546

 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM 

3 368 756

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas                                                                         

378 217

01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             108 265

01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 
parāda darījumi                                                                      

5 810

01.830  Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam                                                

125 500

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             24 904

04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     36 932

06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   543 743

07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        28 527

08.100  Atpūtas un sporta iestādes un 
pasākumi                                                                                 

25 971

08.210  Bibliotēkas                                                                                                            58 703

08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     141 273

08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           225 842

08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un 
reliģijas pasākumi                                                                

43 760

09.100  Pirmsskolas izglītība un 
pamatizglītības 1. posms (ISCED-97 
0. un 1. līmenis)                                             

317 079

09.219   747 322

09.510  Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība                                                                           

181 524

10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        159 284

10.400   Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            20 000

10.700   Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts 
sociāli atstumtām personām                                                       

74 500

10.910   Pārējās citur neklasifi cētās sociālās 
aizsardzības pārraudzība                                                         

121 600

 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 

3 368 756

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            1 948 752
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 570 496

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas                                                                                              

378 256

2000 Preces un pakalpojumi 760 127
2100 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni                                                                                                                                       

2 692

2200 Pakalpojumi 417 727

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 
prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000                                                                                                           

324 726

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 667

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 13 315

3000 Subsīdijas un dotācijas 7 600
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

izņemot lauksaimniecības ražošanu, 
sabiedriskajām organizācijām un 
citām institūcijām                                                                             

7 600

4000 Procentu izdevumi 2 435
4300 Pārējie procentu maksājumi 2 435

5000 Pamatkapitāla veidošana 403 468
5100 Nemateriālie ieguldījumi 675

5200 Pamatlīdzekļi 402 793

6000 Sociālie pabalsti 120 477
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 76 427

6300 Sociālie pabalsti natūrā 1 500

6400 Pārējie pabalsti 42 550

7000 Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti

125 897

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti

125 897

 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 
DEFICĪTS (–)

-413 770

 FINANSĒŠANA: 413 770
Naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā

338 256

F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 244 930
F210 Atlikums uz perioda beigām -244 930
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2018. gada 25. janvārī  

Nr. 1

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

2. Par grozījumiem ar Varakļānu no-
vada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 
apstiprinātā „Nolikuma par Varakļānu no-
vada amatiermākslas kolektīvu darbības 
fi nansēšanas kārtību” 1. pielikumā.

3. Par pašvaldības kustamās mantas 
pārdošanu izsolē.

1. Pārdot atklātā izsolē ar augšup-
ejošu soli šādas pašvaldībai piederošas 
tehnikas vienības:

Tehnikas marka Valsts Nr. Izlaides 
gads

Atlikusī 
bilances 

vērtība (EUR)

Nosacītā – izsoles 
sākumcena (EUR)

Automašīna Opel Zafi ra FR 5197 2003. 0,00 2000,00

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 5075 LL 1980. 602,31 3200,00

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 6245 LB 1993. 0,00 3200,00

Piekabināmais greideris 0,00 3000,00

2. Sludinājumu par tehnikas pārdo-
šanu izsolē publicēt Madonas reģiona 
laikrakstā „Stars” un pašvaldības interne-
ta vietnē www.varaklani.lv.

4. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Par 
Varakļānu novada pašvaldības 2018.
gada budžetu” apstiprināšanu.

5. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība” ap-
stiprināšanu.

6. Par noteikumu „Nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda piedziņas kārtība 
Varakļānu novada pašvaldībā” apstipri-
nāšanu.

Pielikums nr. 2.

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 138 572
 II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 138 572
 Dabas resursu nodoklis 5 000
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM                                                                                                                                          5 000
 Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 133 572
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      133 572
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM 
158 998

04.510   Autotransports                                                                                                         133 572
05.100   Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              25 426
 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 

KATEGORIJĀM 
158 998

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            30 280
1100 Atalgojums                                                                                                                                           24 402
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas                                                                                              
5 878

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     76 360
2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          46 360
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
27 000

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       3 000
5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       52 358

5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        52 358
 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -20 426
 FINANSĒŠANA: 20 426

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20594
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas)        20 426
F210 Atlikums uz perioda beigām -20 426

7. Par Lietvedības nodaļas nolikuma 
apstiprināšanu.

8. Par pašvaldības arhīva nolikuma 
apstiprināšanu.

9. Par pašvaldībai piederošā trakto-
ra JUMZ 6AL norakstīšanu un nodošanu 
utilizācijai. 

10. Par noteikumu „Varakļānu nova-
da pašvaldības iestāžu sniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 
metodika un apstiprināšanas kārtība” ap-
stiprināšanu.

11. Par zemes nomu.
12. Par materiālu palīdzību Murjāņu 

sporta ģimnāzijas audzēknim R.J.
13. Par materiālu palīdzību Latvijas 

sporta veterānu izlases dalībniecei S.J.
14. Par ikmēneša pabalsta piešķirša-

nu.
15. Par pabalsta apmēru bērna uztu-

ram audžuģimenē.
1. Noteikt, ka Varakļānu novada paš-

valdības pabalsts bērna uzturam audžu-
ģimenēm par katru bērnu ir:

1.1. bērniem līdz 6 gadu vecumam – 
EUR 215,00 mēnesī;

1.2. bērniem no 7 gadu vecuma – 
EUR 258,00 mēnesī.

2. Noteikt, ka Varakļānu novada 
pašvaldības pabalsts bērna apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēm 
par katru bērnu ir EUR 40,00 mēnesī.

16. Par naudas balvas apmēru poli-
tiski represētajā personām.

17. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 
reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā.

18. Par īres līguma pārslēgšanu.
19. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu 

piešķiršanas reģistrā.
20. Par sociālo dzīvokļu īri. 
21. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
22. Par aizņēmumu Varakļānu nova-

da pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu 
realizācijai.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Tabulā apkopota un salīdzināta informācija par piegādāto siltumu attiecīgā laika posmā

 

2016. – 2017. gads 2017. – 2018. gads

oktobris novembris decembris janvāris oktobris novembris decembris janvāris

padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m²

Pils 28a 7,893 0,52 18,018 1,19 18,344 1,22 21,728 1,44 10,852 0,72 14,699 0,97 17,54 1,16 17,711 1,17

Pils 30 10,393 1,01 16,183 1,58 16,235 1,58 18,902 1,84 11,197 1,09 16,192 1,58 18,812 1,83 18,41 1,79
Pils 32 12,087 0,78 21,228 1,36 21,651 1,39 24,695 1,59 13,884 0,89 19,602 1,26 23,919 1,54 23,987 1,54
Brīvības 1 15,57 0,72 20,47 0,95 22,06 1,02 28,54 1,32 14,84 0,69 19,74 0,91 21,91 1,02 23,68 1,10
Kosmonautu 13 28,069 0,51 42,681 0,78 44,597 0,82 58,873 1,08 31,472 0,58 39,45 0,72 46,66 0,85 45,873 0,84

Kosmonautu 15 27,28 0,58 37,686 0,80 43,824 0,93 46,02 0,98 26,95 0,57 32,704 0,70 38,106 0,81 38,042 0,81

Kosmonautu 20 20,54 0,86 29,489 1,23 31,677 1,33 38,539 1,61 23,99 1,00 28,062 1,17 33,59 1,41 32,399 1,36

Kosmonautu 22 25,404 0,58 39,951 0,91 39,28 0,90 50,285 1,15 30,963 0,71 38,334 0,88 43,12 0,99 43,913 1,00

Rēzeknes 4 24,22 0,89 34,861 1,27 37,713 1,38 45,883 1,68 28,791 1,05 33,72 1,23 39,499 1,44 38,371 1,40

Pils 18 33,93 0,75 52,2 1,15 56,28 1,24 70,32 1,55 40,86 0,90 49,58 1,10 58,73 1,30 56,64 1,25

Pils 20 23,07 0,88 34,589 1,32 33,561 1,28 41,081 1,57 26,014 1,00 31,877 1,22 37,151 1,42 36,462 1,40

Rīga 19 19,9 0,84 27,116 1,14 32,3903 1,38 32,212 1,35 24,992 1,05 30,209 1,27 35,009 1,47 35,646 1,50

Rīgas 21 15,557 0,84 21,198 1,14 25,723 1,38 25,183 1,35 19,538 1,05 23,617 1,27 27,369 1,47 27,867 1,50
Rīgas 23 8,729 0,84 11,895 1,14 14,434 1,38 14,131 1,35 10,963 1,05 13,252 1,27 15,358 1,47 15,637 1,50

Jaunais gads ir nesis pārmaiņas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas tarifos. No šā gada 1. janvāra maksa par asenizāciju 
būs EUR 25,95 par 1 braucienu. 

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA darbu, 
iekārtu izcenojums  no 01.01.2018

Nr.
p.k.

Veicamie darbi vienība Cena 
EUR

PVN  
21%

Summa 
ar PVN 

1 Santehniskie darbi h 8,87 1,87 10,47
2 Metinātāja darbi h 10,10 2,12 12,22
3 Galdnieka, namdara darbi h 9,21 1,94 11,15
4 Strādnieka darbi h 7,85 1,65 9,5
5 Asenizācija brauc. 21,44 4,51 25,95
6 Skalojamā iekārta ROJET h 45,52 9,56 55,08
7 Mauriņa pļaujmašīna MTD 53 SPO HW h 7,44 1,56 9,00
8 Dārza traktors SNAPPER h 10,4 2,19 12,59
9 Krūmgriezis BA 407 h 6,45 1,35 7,8

10 DzKU skaitītāja uzstādīš. un noplombēšana gab 40,27 8,45 48,72

11
Skaitītāja (verifi cēta) uzstādīšana un 
noplombēšana gab 17,06 3,59 20,65

12 Skaitītāja noplombēšana gab 3,07 0,65 3,72
13 Skursteņu tīrīšana h 16,72 3,51 20,23
14 Krāsns, kamīna, krāsniņas tīrīšana gab 10,67 2,24 12,91
15 Pavarda tīrīšana gab 4,27 0,9 5,17

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA informē

Vēlētos atgādināt, ka ūdens skaitītāju rādījumi 
jānolasa un jāiesūta  katra mēneša pēdējā datu-
mā, vēl joprojām daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
iedzīvotāji to var izdarīt speciālajā kastītē – ielikt 
lapiņu ar mēneša pēdējā dienā piefi ksētiem skaitī-
tāja rādījumiem vai arī nosūtīt rādījumus uz dzku@
varaklani.lv Tas nav lūgums, bet  katra ūdensap-
gādes pakalpojuma ņēmēja pienākums!!! 

Ātrākai un ērtākai rēķinu piegādei aicinu 
klientus iesūtīt savas e-pasta adreses uz dzku@
varaklani.lv vai noziņot pa tālruni 64860710 vai 
64860712.

P.S. Komunālo pakalpojumu parādnieku ievē-
rībai: uzņēmums ir sācis sadarbību ar SIA  „VER-
DIKTS” un  tuvākajā laikā tiks gatavoti dokumenti 
uz tiesu parādu piespiedu piedziņai, lai sekmētu 
veiksmīgāku parādu atgūšanu par pakalpojumu 
saņemšanu. Lūdzam veikt rēķinu apmaksu sav-
laicīgi!

Informāciju apkopoja namu pārzine
 Gunta Āboliņa

Apkures sezona tika uzsākta ar ne-
lielām kurināmā rezervēm, lietainās un 
mitrās vasaras dēļ tas notiek pakāpeniski 
tagad apkures sezonas laikā. Kurināmā 
kvalitāte vērtējama kā zema – mitra un 
satrūdējusi, toties piegādes cena ir pār-
sniegusi 28 EUR/m³, pēdējo gadu laikā 
visaugstākā iepirkuma cena kurināmajai 
malkai, tomēr pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamo piegādes temperatūru pa-
tērētājiem ir grūti nodrošināt ar tāda veida 
kurināmo. Uzņēmuma vadība ir pieņēmu-
si lēmumu lielās katlu mājas Jaunatnes 
ielā  paralēli ar malku vienu katlu kurināt 

arī ar akmeņoglēm, kas spēj nodrošināt 
optimālo siltumapgādes temperatūru pa-
tērētājiem. 

Šobrīd Centrālajā Finanšu līgumu 
aģentūrā tiek izsaktīti 2 projekti program-
mā 4.3.1. „Veicināt energoefektivitāti un 
vietējo AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē”. Projektu ietvaros tiek plā-
nots:

Jaunatnes ielas katlu mājā uz-
stādīt ar šķeldu kurināmus 3MW apkures 
katlus ar kustīgo skrēperu grīdas izveidi. 
Šim projektam ir notikusi publiskā iepir-
kuma procedūra, noslēgts līguma ar SIA 

„Rūpnīca Orions” par katlu un grīdu pie-
gādi un uzstādīšanu. Katli jau tiek ražoti 
un šīs vasaras laikā tiks uzstādīti.

Rīgas ielas 21 katlu māju likvi-
dēt un celt jaunbūvi – angāru Skolas ielā 
49 katlu mājas vajadzībām. Projekta re-
zultātā tiks uzstādīts ar šķeldu kurināms 
0.5 MW liels katls. 

Pēc veiksmīgas projekta realizācijas 
Pils ielas katlu mājas siltumapgādes sis-
tēma tiks savienota kopā ar Jaunatnes 
ielas katlu mājas siltumapgādes sistēmu, 
kas ļaus optimizēt uzņēmuma darbību 
siltuma piegādē. 
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Top Amatniecības centrs
Pagājušajā gadā tika nodibināta „Va-

rakļānu novada kultūrizglītības atbalsta 
biedrība”. Tās mērķis – attīstīt kultūrizglītī-
bu dažādām iedzīvotāju kategorijām – gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Biedrība 
piedalījās Madonas novada fonda izslu-
dinātajā konkursā – Eiropas lauksaimnie-
cības fonda Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. apakšpasākums; darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju.

Tika iesniegti 3 projekti:
- amatniecības centra izveidošana;
- aušanas apmācības;
- klūdziņu pīšanas apmācības.
Ar prieku un milzīgu gandarījumu 

biedrība saņēma visu triju projektu apstip-
rinājumu.

Darbs virzās uz priekšu. Amatniecī-
bas centra izveidei iegādātas 4 jaunas 
stelles, klūdziņu pīšanas inventārs: klū-
dziņu vārāmais katls, klūdziņu mizošanas 
iekārta, klūdziņu ēvelēšanas darbgalds, 
darbgalds sloksnīšu platumam. Projekta 
ietvaros jāveic arī telpu remonts.

Aktīvi strādā audējas, kuras vada 
apmācību meistare Iveta Gabrāne no 
Baltinavas. Projekta ietvaros jāiemācās 
uzaust lupatu deķis, plecu lakats un linu 
galdautiņš. Projekta dalībnieces mācās 
veidot krāsu salikumu, nu jau aktīvi auž. 
Darbs prasa milzīgu pacietību, koncen-
trēšanos, aušanas iemaņas nāk ar laiku, 
tāpēc audējas joko, ka pa viņu austajiem 
lupatu deķiem nevienam neļaušot staigāt 
netīriem zābakiem. Meistare gan izvirza 
augstāku mērķi – varbūt ar laiku audējas 
sadūšosies un uzaudīs savus tautiskos 
brunčus. Lai nu kā, bet projekta dalībnie-
ces priecājas par iespēju mācīties šo seno 
arodu un katru sestdienu velta savu pras-
mju izkopšanai.

Iedzīvotāju vidū liela interese arī par 
klūdziņu pīšanu, katru piektdienu 10 da-
lībnieku aktīvi piedalās nodarbībās, ko 
vada Aleksandrs Doroščonoks no Rēzek-
nes – pats pinējs, pats materiālu sagata-
votājs. Jau tapuši pirmie darbiņi, kas prie-
cē jaunos autorus. Klūdziņu pīšana prasa 
ne tikai daudz zināšanu, bet arī spēcīgas 
rokas un mākslinieciskās gaumes izjūtas 
attīstīšanu. Tikai tad, kad esi uzpinis savu 
pirmo groziņu, saproti, cik daudz darba, 
spēka un prāta vajag, lai to paveiktu – tā 
par klūdziņu pīšanu saka Mūzikas skolas 
direktore Ieva Melne-Mežajeva. 

Gan audējas, gan klūdziņu pinēji 
darbu uzsāka novembrī un nodarbības 
turpināsies līdz vasarai, bet jau tagad ir 
daudz interesentu, kas arī vēlētos pieda-
līties šādos projektos.Tātad Amatniecības 
centram ir nākotne.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Audējas mācās dažādu krāsu salikumu.

Pie stellēm, top lupatu deķi.

Klūdziņu pinēji.
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Musu vesture fotografijas

1928. gadā Varakļāni ieguva pilsētas tie-
sības un sāka darboties vēlēta pilsētas valde 
ar valdes vecāko priekšgalā.

Valsts vēstures arhīvā dokumenti par 
Varakļānu pilsētas valdi 20. – 30. gados nav 
atrodami. Pēc cilvēku atmiņām zināms, ka 
no 1934. gada pilsētas galvas amatā bijis 
Donāts Zeps, vēlāk tie bieži mainījušies. No 
1955. gada par priekšsēdētājiem strādājuši: 
Izidors Leiņa (1955. – 1958.), Vladislavs Sale-
nieks (1958. – 1976.), Pēteris Balodis (1976. 
– 1984.), Jānis Salenieks (1984. – 1986.), 
Oskars Kančs (1987. – 1994.), Juris Vēvers 
(1994. – 2005.), Ivars Ikaunieks (2005. – 
2007.), Māris Justs (2007. – 2009.). Materiāli 
no grāmatas „Varakļāni un varakļānieši”.

Laiku lokos Varakļānu pilsētas un lau-
ku teritorijas pašvaldību nosaukumi ir mai-
nījušies no zemstes uz pilsētas un pagasta 
valdēm, tad no ciema padomēm uz pilsētas 
valdi, pašreiz novada domi.

Pēc Otrā Pasaules kara, 1949. gada bei-
gās, pagasti tika likvidēti un izveidojās ciema 
padomes. 50-tajos gados mazās ciema pa-
domes tika apvienotas, pievienojot tās pilsē-
tai un izveidojot Varakļānu pilsētas darbaļau-
žu deputātu padomi. Padomē tika ievēlēti 50 
deputāti un no šiem deputātiem ievēlēja pil-
sētas izpildkomitejas priekšsēdētāju un sek-
retāru. Izpildkomitejā strādāja vēl 4 darbinie-
ki: grāmatvede, rēķinvede – kasiere (iekasēja 
nodokļus), darbvede un apkopēja – kurjers, 
vēlāk arī kara uzskaites darbinieks.

 Ar 1967. gadu tika likvidēta arī Stirnienes 
ciema padome un pievienota Varakļāniem.

1973. gadā lauku teritoriju ar kolhozu 
„Latgale” atdalīja no pilsētas un izveidoja Va-
rakļānu ciema padomi.

1990. gadā no DDP izveidojās Varakļānu 
pilsētas Tautas deputātu padome, kurā ievē-
lēja 30 deputātus.

1994. gada vēlēšanās pilsētas domē – 9 
deputātus.

70. – 80. gados Varakļānu pilsētas IK 
izveidojās ļoti cieša sadarbība ar „Rīgas Mo-
des” kolektīvu sporta dienu organizēšanā. 
Katru gadu notika Ziemas un Vasaras sporta 
dienas. Tika iesaistītas visas pilsētas iestā-
des, uzņēmumi, visu vecumu pilsētas iedzī-
votāji.

Pilsētas izpildkomitejas un pagasta dar-
binieki organizēja un piedalījās visos tradi-
cionālajos pasākumos – Bērnības svētkos, 
Pilngadības svētkos, kāzās, Latvijas Tautas 
Frontes pasākumos, „Baltijas ceļā”, barikāžu 
dienās, Dziesmu un Deju svētku organizēša-
nā un daudzos citos.

Anna Strode

Varakļānu pilsētas 
izpildkomiteja

 Varakļānu pagasta padomes darbinieki 1923. g. 3. maijā. 

Pagasta valdes darbinieki 1924. g. 
Fotogrāfijā skrīveris D. Broks un palīgs J. Strods.

Pagasta valdes darbinieki 1926. g.
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Pilsētas izpildkomitejas ēka Daugavpils ielā 31 no 1949. līdz 1995. 
gadam. Sēž no kr. Sekretāre Paulīne Bričeva un grāmatvede Tekla 
Strode, stāv darbvede Anna Leiša un grāmatvede Leontīne Broka.

70-gadi, laulības 
ceremoniju vada 

Pēteris Balodis un 
Anna Strode.

1965. gads, deputāti pēc vēlēšanām 1. sesija, vidū IK prikešsēdētājs 
Vladislavs Salenieks.

1966. gads. 
1. rindā Veronika 
Strode, Vladislavs 
Salenieks, Anna 
Strode, Anna Leiša, 
2. rindā Leontīne 
Beča, Paulīne 
Tāraude, Paulīna 
Zalāne, Veneranda 
Cvetkova.

Pēteris Balodis

Jānis Salenieks

Ivars Ikaunieks 

Māris Justs

Izidors Leiņa

Oskars Kančs1985. gads Vasaras sporta svētki 
Varakļānos. 

Juris Vēveris

Vladislavs Salenieks

1984. gads, priekšsēdētāju 
Pēteri Balodi sveic Madonas 
rajona IK pārstāvis 
Jankovskis.

1984. gads, Ik priekšsēdētāja 
Pētera Baloža atvadu balle.

Bijusī pagasta valdes un skolas ēka 
1930- tajos gados, bērnudārzs 1960. – 
1970-tajos gados.

Varakļānu pilsētas valdes locekļi 1930- tajos gados. 
Fotoattēlā no kreisās: Nikolajs Stuķēns – Varakļānu 
slimnīcas ārsts, Donāts Zeps – Varakļānu pilsētas galva, 
neatpazīts.

Darbvedis D. Broks (2. no kreisās), 
darbveža mācekļi Strods Jāzeps 
(1. no labās) un Jānis Zeps (1. no 
kreisās). Visi 1941. g. 14. jūn. izsūtīti 
uz Sibīriju.

Varakļānu pilsētas valdes locekļi 1920- tajos gados.
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„Baltijas ceļam” gatavojas Ik un kultūras nama darbinieki 1989. gada 23. 
augusts.

Kāzu ceremonija Jānim un Zinaidai Mālniekiem, laulības reģistrē 
sekretāre Anna Strode, IK priekšsēdētājs Vladislavs Salenieks.

1965. gads, 1. rindā no kr. rēķinvede – kasiere 
Veronika Strode (Dūda), apdrošināšanas aģente 
Paulīne Tāraude (Bričeva), 2. rindā Aleksandra 
Slūka, Anna Strode, Tekla Strode.

1957. g., no kr. Paulīne Bričeva, Tekla Strode, 
Leontīne Broka, Anna Leiša.

50-tie gadi, no labās IK sekretāre Paulīne 
Bričeva, grāmatvede Tekla Strode, darbvede 
Anna Leiša, grāmatvede Leontīne Broka.
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Mēs mīlam Latviju! Par to 20. janvārī 
Varakļānos pārliecinājās katrs no Varakļā-
nu, Madonas, Līvānu un Ērgļu, no Preiļu, 
Lubānas, Rēzeknes un Viļānu novadu 
iedzīvotājiem, kurš apmeklēja EAPN-Lat-
via (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas 
organizācijas) un Varakļānu Pieaugušo 
attīstības projekta organizēto pasākumu 
Latvijas 100-gades ieskaņai.

Skaistajā Varakļānu kultūras namā 
pulcējās 130 Latvijas iedzīvotāji – nevals-
tisko organizāciju, pašvaldību, izglītības 
un kultūras iestāžu, uzņēmumu un citi 
pārstāvji, lai paustu atbalstu savai valstij, 
pateiktos Pieaugušo attīstības projektam 
par 10 darba gadiem Staņislavas Počes 
vadībā, novērtēto nevalstisko organizā-
ciju ieguldījumu cilvēku labklājības stip-
rināšanā.

EAPN-Latvia veicinātā Latvijas 100-
gades atzīmēšana ar pašu resursiem Va-
rakļānos pārauga nozīmīgā pasākumā, 
kurā vienlīdz aktīvi iesaistījās latvieši, krie-
vi, ukraiņi, baltkrievi un citi minēto nova-
du iedzīvotāji.

Varakļānu novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Māris Justs veltīja daudz 
labu vārdu nevalstiskajām organizācijām, 
kas palīdz novadam attīstīties. Modras 
Vilkaušas vadītajā programmā dalībnieki 
– lieli un mazi – ar dziesmām un dejām 
pauda savu mīlestību pret Latvijas valsti 
un cilvēkiem, kuri to uztur. Cilvēku nesav-
tību apliecināja ziedu „kalni”, skaistās, 
vērtīgās un interesantās dāvanas, kā arī 
garšīgie „groziņi”, kas viss bija noformēts 
mums pazīstamajā sarkanbaltsarkanajā 
krāsā un latviskajos simbolos.

Viesu delegācija no Rīgas – Laila 
Balga un Lelde Cālīte, EAPN-Latvia val-
des pārstāves, Iveta Valeine, Garkalnes 

Latvijas 100-gades ieskaņa Varakļānos

Dejo „Vēlziedes”.

Dzied Raimonds Haritonovs.

sieviešu biedrības „Mūsmājas” valdes 
priekšsēdētāja, Jānis Stjadja, Dobeles 
invalīdu biedrības pārstāvis, un Māris 
Graudiņš, partijas „Progresīvie” priekš-
sēdētājs, aicināja pasākuma dalībniekus 
atbalstīt tādu politiku un tādas organizā-

cijas, kuras darbojas labklājīgas un izglītī-
bu veicinošas valsts attīstības labā.

Laila Balga,
EAPN-Latvia (Eiropas

Pretnabadzības tīkla Latvijas 
organizācijas) valdes priekšsēdētāja
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Brīvības iela 1 Varakļānos.

Pievienojoties Brīvības ielas stāstiem 
Latvijā, sākam ar Brīvības ielas 1 daudz-
dzīvokļu māju Varakļānos. 

Tā uzcelta 1971. gadā, tautā saukta 
par Kremli (vienīgā 4-stāvīgā daudzīvokļu 
māja Varakļānos). Daudzus gadus kopā 
dzīvojot, izveidojušās jaukas tradīcijas, 
mājas pagalmā tiek kopīgi svinēti svētki, 
šī māja ir viena no nedaudzajām, kuru 
iedzīvotāji paši apsaimnieko, vienmēr 
sakopta, daudz košumkrūmu un puķu, 
izveidots bērnu rotaļu laukumiņš. Ilgus 
gadus mājas vecākā pienākumus pildīja 

Brīvības ielas stāsti

Mūsu vecumā steigties ir bīstami, 
nervozēt – kaitīgi, uzticēties – muļķīgi, bet 
baidīties – par vēlu. Atliek tikai dzīvot, pie 
tam – sev par prieku.

Tie seniori, kas dzīvo pēc šādiem 
principiem, 3. februāra pēcpusdienā pul-
cējās Varakļānu kultūras namā, lai paprie-
cātos par dejojošajiem un dziedošajiem 
līdzcilvēkiem, sevi parādītu, uz citiem pa-
skatītos, vienkārši jauki pavadītu laiku.

Tas bijā tā vērts, jo savu varēšanu rā-
dīja vairāki kolektīvi. 

„Bokonu bryuklenes” dejo jau 13 
gadus, un vadītāja Dzidra Bruzgule pa-
stāstīja, ka visus šos gadus viņas aktīvi 
darbojas, piedalās dažādos pasākumos. 
Viņu sniegums ir radošs, ar sižetisku pie-
sitienu.

Senioru deju kopa „Vēlziedes” dejo 
no 2002. gada, vadītāja Valentīna Briška. 
No līdzšinējā sastāva ilgākais deju stāžs 
ir Lilijai un Janīnai.

Pirms 5 gadiem aktīvākās Atašienes 
dāmas nolēma organizēt senioru bied-
rību „Pīlādzītis”. kā viens no biedrības 
pamatakmeņiem bija organizēt deju gru-
pu. Tā tapusi un aktīvi darbojas senioru 
Eiropas deju grupa „Pīlādzītis” Rudītes 

Senioru pēcpusdiena

Beinerovičas vadībā.
Pirms 2 gadiem tapusi Barkavas 

deju kopa „Zīles” Ilzes Purplevičas vadī-
bā, dejotājas ar prieku gaida katru mēģi-
nājumu, brauc ciemos un labprāt uzņem 
ciemiņus. Vasarā piedalīsies sieviešu 
deju kopu festivālā „Spīganu dejas ezera 
atspulgā” pie Lubānas ezera.

Ar savām skanīgajām dziesmām mūs 
priecēja Sīļukalna senioru vokālais an-
samblis „Atbalss" Agneses Solozemnie-
ces vadībā. Žiperīgās, dziedāt gribošās 

sievas atzīst, ka jādzied tādas dziesmas, 
kas viņu vecumam piemērotas, tad tās 
labi skan, patīk pašām un klausītājiem.

Varakļānu senioru tautu deju kolek-
tīvs „Varavīksne” šogad jau svin 40 gadu 
jubileju, notiek aktīvi mēģinājumi, gatavo-
joties 16. Deju svētkiem. Vadītājai Marijai 
Madžulei šie būs jau desmitie svētki. Lai 
pietiek spēka un izturības deju skatēs un 
svētkos!

A. Jaunzeme, teksts un foto.

Jevģenijs Dudars, viņa nopelns, ka mājai 
nomainīts jumta segums, sastādīti apstā-
dījumi, kāpņu telpās un pagrabos vien-
mēr ideāla kārtība.

„Sakoptākās sētas” konkursos no-
minācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 
Varakļānu pilsētā” Brīvības ielas 1 māja 
2010.un 2013. gadā ieguva pirmo vietu. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

Brīvības iela 1 iedzīvotāju sapulce.
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Atmiņas kā skanoša stīga
Šī rakstiņa idejas autores 

ir sievas, kam pašām jau 80 
un tā izlolota septembrī, kad 
mūžībā aizgāja Marija Cīrule 
(Kokare). 

Janvārī Marija būtu svinē-
jusi astoņdesmito dzimšanas 
dienu, taču liktens bija lēmis 
citādi...

Marijas Kokares dzīves 
gaitas sākušās Monikas un 
Izidora ģimenē Varakļānu 
pagasta „Saules dārzā”. Viņa 
mācījusies Varakļānu 1. pa-
matskolā, beigusi vidussko-
lu, ar izcilību pabeidza Rīgas 

1. medicīnas skolu un visu darba mūžu no-
strādāja Varakļānu slimnīcā par vecmāti un 
medmāsu. 

Monika Strušele (Juste) – 5. – 7.klasē 
mācījāmies vienā klasē. Marija bija laba dzie-
dātāja un dancotāja. Mūsu klases centrs, 
nebija lepna, vienmēr atsaucīga. Kad sāka 
strādāt Varakļānu slimnīcā, es biju pirmais 
pacients, viņa saņēma manu dēlu Andri.

Leonija Locāne (Nagle) -– Ar Mariju bi-
jām kopā pamatskolā, draudzējāmies, viņa 
bija vienmēr dzīvespriecīga, atsaucīga, ļoti 
laipna. Dažreiz nāca pie mums uz dzerauni, 
un tad lielu prieku mums sagādāja lēkāšana 
pa sienu. Viņa saņēma manus bērnus – gan 
dēlu, gan meitu.

Staņislavs Cakuls – mācījāmies kopā 
5. – 11. klasei. Bija klases favorīte, labi mā-
cījās, skolotāji vienmēr lika par piemēru, 
kārtīga. Mums, zēniem, viņa ļoti patika. Labi 
dziedāja, kopā dejojām deju kolektīvā.

Silvija Solzemniece (Cakule) – Marija un 
Jūlija Broniča piecus gadus dziedāja kolhoza 
„Vienība” vokālajā ansamblī. Ansamblis pie-
dalījās rajona skatē, kur izcīnīja pirmo vietu, 
uzstājās Rīgā VEF pilī, rādījuši pa televīziju.

Marijas Cīrules dzīvē dziesmai bija no-
zīmīga vieta, viņa dziedāja korī, ansambļos, 
ja sirmā vecumā senioru vokālajā ansamblī 
„Sudrblāses”.

Nu viņai savu dziesmu dzied dzimtenes 
vēji un priežu šalkas...

Atmiņas apkopoja A. Jaunzeme
Foto: Marija Cīrule (Kokare) Varakļānu pamatskolas 6. klase. 

Varakļānu pamatskolas 5. klases meitenes.

Ginekoloģijas nodaļas darbinieces.
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Ik solī, ko speru,
Veras debesu vārti
Tepat, virs Latvijas zemes 
 (R. Mūks)

Noslēdzies dzejniekam un reliģiju 
pētniekam Robertam Mūkam veltītais 
Latvijas skolēnu jaunrades konkurss. Arī 
Varakļānu vidusskolas skolēni aktīvi tajā 
piedalījās, un konkursam tika nosūtīti 
42 dažādu klašu skolēnu darbi. Prieks 
par emocionālajiem, interesantajiem un 
augstvērtīgajiem sacerējumiem.

Pateicības ieguva: Agija Irbīte, Kat-

Varakļānu vidusskolas skolēni noslēguma pasākumā Galēnos.

Prasme uzstāties un runāt audito-
rijas priekšā veidojas jau no mazotnes, 
skolā to iespējams attīstīt dažādos pa-
sākumos un stundās. Kā viens no emo-
cionālākajiem ir skatuves runas kon-
kurss, kurā dalībnieki runā savu izvēlēto 
dzejoli, fi nālā arī prozas fragmentu. Nav 
nemaz viegli dažās minūtēs parādīt dze-
joļa domu atklāsmi, spilgtu priekšstatu 
gleznu esamību, kontaktu ar klausītāju, 
norunāt ar skaidru dikciju un artikulāciju. 
Šogad daudzi jaunie lasītāji bija izvēlēju-
šies brīnišķīgus dzejoļus par Latviju, par 
sevi, savu ģimeni, dzīves jēgu.

Tradicionālais skatuves runas kon-
kurss Varakļānu vidusskolā notika 31. 
janvārī, kurā piedalījās audzēkņi no 1. 
līdz 8. klasei. Pirmās vietas savā vecu-
mā grupā izcīnīja Eduards Āboliņš, Gus-
tavs Naglis, Laura Kassaliete, Ernests 

Skatuves runas konkursa dalībnieki.

Skatuves runas konkurss Varakļānu vidusskolā

Kokars, Deina Svilāne. Februārī notiks 
skatuves runas konkurss novadā un tad 
labākie piedalīsies konkursā Madonā. 

Vēlam veiksmi!
A. Jaunzeme, teksts un foto

rīna Skutele, Everita Zvejniece, Rinalds 
Latkovskis, Ieva Ikauniece, Elīza Kanča, 
Patrīcija Masaļska, Indra Grudule, Aman-
da Ikauniece, Kristaps Kostukevičs, Si-
mona Pastare, Beatrise Svilāne, Saman-
ta Sparāne, Lauris Svilāns, Samanta 
Mediniece, Denīze Strode, Laurita Sku-
rule, Evita Upīte, Dina Ikauniece, Nikola 
Benislavska, Deina Svilāne, Samanta 
Sondore, Ance Broniča, Inita Upīte.

Atzinības saņēma: Karīna Vingre, 
Artis Strods, Sigita Kanča, Reinis Mel-
nis, Anna Mālniece, Inta Marija Savicka, 
Ileāna Halturina, Kristīne Krista Ubagov-

ska, Katrīna Ubagovska, Raivis Ščuckis, 
Laima Melne, Jānis Niks Kaļinovskis, 
Kristīne Vīča, Santa Tropa, Sintija Ikau-
niece.

III vieta savā vecuma grupā ir Laurai 
Kassalietei un Samantai Strodei.

Vidusskolu grupā II vietu izcīnīja Ju-
ris Erels.

Paldies skolotājām: Ingrīdai Melnei, 
Inārai Laurai, Ilzei Eidukai, Anitai Sale-
niecei, Aijai Caunei, Ainai Jaunzemei.

 Foto – Aina Jaunzeme
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INFORMĀCIJA!
Vēlamies informēt, ka Varakļānu KN 
paredzētais VARAKĻĀNU pilsētas 
90-gades ieskaņu pasākums 
21.02.

Pilsētas svētkus svinēsim kā katru gadu augustā – šogad 
tie norisināsies no 10. līdz 12. augustam!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Cerot uz sapratni, 
Varakļānu KN vārdā KN direktores p.i. Līga Rubīne

Varakļānu KN 24. martā plkst. 17.00

Mazo vokālistu konkurss

„VARAKĻĀNU CĀLIS –2018”
Konkursā aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni līdz 6. gadu 
vecumam (ieskaitot) ar divām dziesmām, kuras veltīsim Latvijas 
dzimšanas dienai (latviešu tautasdziesmu un dziesmu par Latviju)

Pieteikšanās līdz 14. martam iesniedzot anketu Varakļānu KN 
vai e-pastā: varaklanukn@inbox.lv
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.varaklani.lv
Info pa tālruni 26605778; 26363034

NENOTIKS!
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Piedošana
Pr. Juris Zarāns, Dr. Iur. Can.
/no uzrunas Stirnienes baznīcā 10.02.2017. 
Latvijas Simtgadei veltītā koncerta „Par tevi, 
Latvija, lūdzamies, dziedot” sākumā/ 

Boļeslavs Sloskāns ir viens no Latvi-
jas dēliem, kas sevī izcili apvieno daudzus 
Latvijas likteņa aspektus. Izcelsim dažus 
no tiem. Piedzimis cariskajā Latgalē, viņš 
piedzīvo Latvijas neatkarības pasludināša-
nu. 1917. gadā Pēterpilī kā teoloģijas stu-
dents viņš redz un sajūt pirmās revolūcijas 
vēsmas, kas izraisa pārmaiņas Krievijā – 
sagrauj visas sabiedrības pamatus un no-
galina vairākus miljonus iedzīvotājus. Bo-
ļeslavs Sloskāns to piedzīvo, tiek izsūtīts 
1927. gadā uz Solovkiem un vēlāk uz Sibī-
riju, piedzīvo komunisma totalitārisma va-
jāšanas un teroru. Atgriezies Latvija 1933. 
gadā, viņš piedzīvo Latvijas uzplaukumu, 
bet arī Padomju Savienības draudus pret 
Latvijas neatkarību. Latvijā viņš ir liecinieks 
divām okupācijām, kas viņu piespiež kļūt 
pa trimdinieku līdzīgi kā daudzus citus lat-
viešus Otrā pasaules kara laikā. Pēc kara 
brīvajā pasaulē viņš kļūst par liecinieku 
Eiropā. Viņš liecina par notiekošo ne tikai 
Latvijā, bet arī visā Krievijā, kurā savukārt 
notiek vislielākā kristiešu vajāšana kopš 
kristietības piedzimšanas. Kur vien iespē-
jams, Boļeslavs Sloskāns iestājas par Lat-
viju, runā par reliģijas brīvības un sirdsap-
ziņas brīvības ierobežošanu visā Padomju 
Savienībā, kas tik dziļi ievaino cilvēkus un 
Baznīcas dzīvi. Viņam sāp Latvijas liktenis, 
viņam sāp Baltkrievijas un Krievijas tautas 
un ticīgo liktenis. Rietumos viņš piedzīvo 
sabiedrības ātro attīstību 50. gados, kas 
noved pie 60. gadu ekonomiskā uzplau-
kuma. Sloskāns redz, kā cilvēks labklā-
jības sabiedrības iespaidā attālinās no 
mantotajām vērtībām.  Redzot, kā latviešu 
trimdinieki aizmirst saknes ar Latviju, attā-
linās no saņemtajām garīgajām vērtībām 
un piemērojas patērētājsabiedrības jau-
najiem dievekļiem, viņš klusībā sevi upu-
rēja Keizersberga abatijā, lēnām sadegot 
par visiem saviem tautiešiem, par atstāto 
ganāmpulku Mogiļevas un Minskas die-
cēzēs Baltkrievijā, par visiem vajātajiem 
Padomju Savienībā, par savu dzimteni.

Pieminot šos faktus, mēs saprotam, 
ka Sloskāns pravietiskā veidā piedzīvo 
to, ko latviešu tauta ir piedzīvojusi pēdē-
jos 125 gados. Mūsdienu latvietis var mā-
cīties no viņa, kā apvienot šos dažādos 
aspektus, kas caurstrāvo mūsu tautas 
traģisko likteni. No Boļeslava Sloskāna 
var mācīties arī jaunais latviešu pilsonis, 
kas godīgi vēlas integrēties mazajā tautas 
kopienā, kurš cīnās par savu izdzīvošanu, 
respektējot tās trauslo identitāti. Atbilde uz 
jautājumu, kā apvienot dažādus Latvijas 
tautas aspektus, lai nekļūtu par šizofrē-

niķi (kas ir slimība, kas raksturo cilvēku, 
kurš nespēj atrast savu identitāti), atbilde 
ir atrodama pie Boļeslava Sloskāna, kurš 
mums rāda zelta ceļu, kuru mums visiem 
ir iespējams iet un kurš ir ejams – tas ir 
Mīlestības ceļš.         

Daži piemēri no B. Sloskāna dzīves.
Baltkrievijā viņš bija baltkrievs ar pā-

rējiem ticīgiem baltkrieviem un kalpoja 
savam ganāmpulkam, atdodot tam visas 
savas garīgās asinis un spēkus.

Izsūtījumā mīlestības vārdā viņš palī-
dzēja, cik vien bija iespējams visiem ieslo-
dzītajiem. 

Mīlestības vārdā Sloskāns spēj pat 
mīlēt tos, kas viņam ir darījuši pāri. Viņš 
pats vēstulē vecākiem uzsver, ka ir jāmīl 
visi bez izņēmuma, un to Sloskāns arī pa-
rāda, konkrētā veidā ar mīlestību izturoties 
pret saviem vajātājiem. 

Mīlestības vārdā viņš spēja turpināt 
mīlēt ļauno cilvēku, neidentifi cējot viņu ar 
tā vājumu vai ļaunumu.

Mīlestības garā Sloskāns 1933. gada 

18. februārī rakstīja atklātu vēstuli sabied-
rībai, kurā pateicās par lūgšanām un aici-
nāja visus “pie kopējā darba Baznīcas un 
tautas druvā”. Viņš nenoskatījās no malas 
uz Latvijas tautas likteni, it kā tas viņam 
nebūtu svarīgi, jo viņa ganāmpulks palika 
Baltkrievijā. Boļeslavs Sloskāns paturēja 
viņus nemitīgi savā sirdī, un dzīvoja, mīlot 
savu dzimteni, iestājoties par tās garīgo 
un sabiedrisko uzplaukumu.

Mīlestības vārdā viņš aicināja nojaukt 
mūrus, ko cilvēki savstarpēji uzceļ un at-
taisno, lai nebūts vienam otrs jāmīl.

Viņš vienmēr mudināja uz izlīgšanu, 
vadoties pēc Kristus parauga, kurš mīlēja 
līdz galam un pirms piesišanas krustā lū-
dza, lai viņi būtu viens.

Neattaisnojot ļaunumu, paturot vien-
mēr prātā, ka labs ir labs un ļauns ir ļau-
ns, tātad patiesības gaismu, viņš spēja 
pavadīt otru cilvēku, skatīdamies uz viņu 
ar mīlestības skatienu. Patiesības gaisma 
Sloskānam bija no vienas puses ticības 
gaisma, no otras – dabīgais likums, tas 
ir, prāta gaisma, kas atspīd katra cilvēka 
sirdsapziņā. Piedot cilvēkam patiesībā, 
B. Sloskānam nozīmēja mīlēt otru, pat 
tad, ja viņš paveica vissmagākos pārkā-
pumus, parādot cilvēkam ceļu uz patiesī-
bu un pavadot viņu uz šī ceļa, neatstājot 
vienu vai ignorējot. Tas pats attiecās arī 
uz komunistiem, kuri Sloskānu vajāja un 
kurus viņš uzskatīja pa visnelaimīgāka-
jiem.(..)

Bīskaps Sloskāns bija atbildīgs cil-
vēks, kurš juta atbildību pret tuvāko, pret 
ģimeni, pret uzticēto draudzi, pret Latvijas 
tautu, pret Vajāto Baznīcu. Atbildība par 
otru cilvēku un tuvība ir vienīgie ceļi, kas 
var mums palīdzēt iziet no mūsu „es gūs-
ta”, kurā esam nokļuvuši, domādami tikai 
par sevi un savu draugu labklājību, aiz-
mirstot, ka neviens nevar izdzīvot bez ko-
pienas un piederības sajūtas tāpat, kā bez 
savas ģimenes, tautas, ticības kopienas.

(turpinājums sekos)
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Izcilais katoļu garīdznieks 
un Tēvzemes dēls Aloizijs Broks 
dzimis 1898. gada 1. martā Vara-
kļānu pagasta Silinīkos zemnieku 
Aloizija un Elizabetes Broku ģime-
nē. Pēc ļoti sekmīgām mācībām 
Varakļānu pagastskolā, Rēzeknes 
Tirdzniecības skolā un studijām 
seminārā, kas sāktas Pēterpilī, 
turpinātas Viļņā un beigtas jaundi-
binātajā Aglonas Katoļu garīgajā 
seminārā, 1921. tiek iesvētīts par 
priesteri, tad turpina izglītību Vī-
nes universitātē, kur pirmais no 
latviešiem iegūst katoļu teoloģijas 
doktora grādu, un atgriežas dzim-
tenē, lai savas zināšanas un ener-
ģiju pilnībā atdotu tautai.

Ar 1925./26. mācību gadu Dr. 
A. Broks sāk strādāt par skolotāju 
Aglonas ģimnāzijā, pēc tam par 
inspektoru, 1929. gadā tiek iecelts 
par Aglonas un Jaunaglonas ģim-
nāziju direktoru un šinī amatā pa-
liek līdz padomju varas nodibinā-
šanai Latvijā 1940. gadā. Šai laikā 
Aglonas ģimnāzija kļūst par vienu 
no lielākajām vidusskolām Latvijā, jo tanī 
saplūst skolēni ne tikai no dažādiem Lat-
gales apvidiem, bet pat no Zemgales un 
Rīgas, arī tāpēc, ka ģimnāzijā izveidojas 
divi nozarojumi – klasiskais un huma-
nitārais, gan arī tādēļ, ka tai ir viena no 
lielākajām un modernākajām skolu ēkām 
visā valstī. Skolas ir populāras arī kato-
liskās audzināšanas un tajās strādājošo 
izcilo pedagogu dēļ. Starp redzamāka-
jiem Aglonas un Jaunaglonas ģimnāziju 
pedagogiem Dr. A. Broka laikā jāmin Dr. 
Izidors Ancāns, priesteris Jāzeps Pudāns, 
dabaszinātnieks V. Terenkevičs, valodnie-
ki un literāti L. Latkovskis un M. Bukšs, 
mākslinieks Leonīds Tomašickis, mate-
mātiķis pr. Valerijans Zondaks u.c.

Dr. A. Broka vadībā tiek uzcelta Ag-
lonas ģimnāzijas lielā ēka, inženieriem 
vairākkārt labojot plānu pēc viņa norā-
dījumiem. Dr. A.Broks pārrauga Aglonas 
dekanāta draudzes,  pārzina Aglonas 
baznīcas plašo saimniecību, ceļ vietējo 
spēkstaciju (!!!), vēlāk arī Jaunaglonas 
ģimnāzijas ēku. Un kalpojot kā priesteris, 
veicot neskaitāmos saimnieciskos dar-
bus, rod iespēju darboties arī literatūrā, 
kultūras un sabiedriskajās organizācijās, 
bijis žurnāla „Draugs” (1928 – 1931) un 
„Zīdūnis” (1931 – 1933) redaktors. 1937. 
gadā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. 
Baznīca viņam piešķīrusi monsinjora ti-
tulu. 

Pēc bīskapa Boļeslava Sloskāna 
atbrīvošanas no ieslodzījuma Padomju 
Savienībā un atgriešanās Latvijā 1933. 

gadā, Sloskāns piedalījies arī Aglonas 
un Jaunaglonas ģimnāziju rekolekcijās, 
ticības mācības skolotāju kursos, pro-
tams, ticies ar Dr.A.Broku. Savā ikdienas 
kalpojumā aktīvais saimniecisko lietu 
darītājs priesteris Alozijs Broks bieži pār-
domājis viņam teiktos bīskapa Boļeslava 
Sloskāna apcerīgos vārdus: „Nav nekā 
skaistāka uz šīs zemes kā svētā Mise.”

Sastādīta un izdota dziesmu grā-
mata „Stuņdaiņas dzīsmes” un lūgšanu 
grāmata „Paleigs ticeigūs dvēselem vai 
lyugšonas par nūmyrušajim” (1934.). 
Galvenais devums rakstu jomā – pir-
mais pārtulkojis no grieķu oriģināla labā, 
pareizā un modernā latgaliešu valodā 
visu Jauno Derību „Svāti Roksti. Jezus 
Kristus Evangelijs un Apostolu dorbi” 
(1933.), „Apostolu vēstulis” un „Apoka-
lipsis” (1937.). Sācis tulkot arī Veco Derī-
bu, diemžēl vācu okupācija to pārtrauca 
un tulkojums gājis zudībā. 

Dr. A.Broks aktīvi līdzdarbojies Ag-
lonas lauksaimniecības biedrībā, bijis 
Latvijas lauksaimniecības kameras kop-
darbības sekcijas priekšsēdis, atbalstījis 
Latvijas katoļu jaunatnes pasākumus, 
piedalījies katoļu ticības mācības sko-
lotāju kursu organizēšanā un vadīšanā, 
kopš 1935. gada darbojies biedrības 
„Latgales centrālais muzejs” valdē u.t.t. 
1940. gada februārī Aglonā atklājis Lat-
gales Tautas universitātes nodaļu. Gata-
vojoties 1940. gada plašajiem dziesmu 
svētkiem Daugavpilī, Dr. A. Broks ir viens 
no svētku rīcības komitejas prezidija 14 

locekļiem.
1940. –1941. gada padomju 

periodu (pēc kāda lojāla čekas dar-
binieka brīdinājuma) pavada Kur-
zemē Lēnu draudzē un tur uzzina 
par sarkanās varas nomocītajiem 
Aglonas ģimnāzijas audzēkņiem un 
nobendēto Višķu draudzes pries-
teri Vladislavu Litavnieku, ko vēlāk 
atrod apraktu Daugavpils cietuma 
pagalmā ar dzeloņdrāšu vainagu 
galvā un uz krūtīm dziļi iededzinātu 
lielu krustu.

1941./1942. mācību gadā Dr. 
A. Broks atkal uzņēmies Aglonas 
ģimnāzijas vadību, būdams Latvijas 
Universitātes Romas katoļu teoloģi-
jas fakultātes ārkārtas profesors. 

1941. gada augustā Dr. Aloizijs 
Broks piedzīvo Daugavpils bērnu 
nama 250 bērnu (vecumā no čet-
riem līdz vienpadsmit gadiem) no-
šaušanu Aglonas ģimnāzijas pagal-
mā. Augusta beigās tur apšauj 750 
Daugavpils psihiatriskās slimnīcas 
slimniekus. 1941. gada 23. augus-
tā Aglonas baznīcā viņš norunā 

skarbu un drosmīgu sprediķi par piekto 
bausli „Tev nebūs nokaut”. Pēc tā viņu 
arestē vācu drošības dienests, decem-
brī pēc ietekmīga un priesterim labvē-
līga vācu policijas priekšnieka pavēles 
atbrīvo, atkal apcietina 1942. gadā, jo no 
nāves drosmīgi izglābtas divas ebreju 
sievietes, kuras pārgājušas katoļticībā. 
Seko ieslodzījums Rīgas un Daugavpils 
cietumā. Pēc liecinieku stāstītā, aizvests 
uz Vāciju, bijis Štuthofas un vēlāk No-
iengemas nāves nometnē, kur arī 1943. 
gadā sadedzināts.

1988. gadā, atzīmējot Dr. Aloizija 
Broka deviņdesmitgadi, Sila kapos at-
klāts tēlnieka B. Buļa veidots piemineklis 
un no Noiengemas atvesta sauja ze-
mes.

Stirnienes tautas namā sestdien, 
17. martā 15.00 piemiņas pasākums 
„Novadniekam priesterim Aloizijam 
Brokam 120” – ar dzimtas piedalīša-
nos, bērnu garīgās mūzikas ansambļa 
un kora „Reversium” dalību. Visi mīļi 
aicināti atcerēties dižo novadnieku!

Sagatavoja I. Zepa

Broks J. Latgales kultūras darba en-
tuziasti. Rīgas Metropolijas kūrija. 1995.

Svilāns J., Budže A. Latvijas Romas 
katoļu priesteri. LKCI Rēzeknē, 2008.

Latgales kultūras darbinieki. Juma-
va, Rīga. 2008.

Varakļāni un varakļānieši. LKCI Rē-
zeknē, 2002.

Priesterim Aloizijam Brokam 120
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Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
RUTAI OPULEI ar ģimeni, mammīti 

smilšu kalniņā pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
RUTAI OPULEI un viņas ģimenei, 

māmiņu smiltājā pavadot.
Mini „TOP” kolektīvs

Izgaist mūžs kā sveces liesma,
Izdziest tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma,
Kas vairs sirdi neaizskars.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
LINARDAM, vecmāmiņu mūžībā 

pavadot.
Varakļānu vidusskolas 5.a klases 

skolēni, vecāki un audzinātāja

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA
pērk MALKU

Informācija pa tālruņiem: 
29487102; 28377852

Murmastienes KC 
piedāvā iznomāt zāli:
Saviesīgiem pasākumiem līdz • 
100 cilvēkiem
Konferencēm, semināriem, • 
lekcijām līdz 180 cilvēkiem

Uzziņas pa tālruni 27790027

Policijas informācija
01.01. Varakļānos, 1 Maija laukumā 

4, pie kultūras namā konfl ikta laika fi ziski 
aizskartas pils. B.M. un pils. K.Ū. 

01.01.Varakļānos, 1 Maija laukumā 4, 
kultūras nama telpās notika konfl ikts starp 
pils. I.R. un pils. I.P.

02.01. Varakļānu pag., „Pirtnieki”, SIA 
„V 55”, darba laikā traumu guvis pils. M.V.

03.01. Murmastienē, Jaunatnes ielā 
9, sabojātas pils. I.M. pagraba durvis.

03.01. Varakļānos, Mehanizatoru ielā 
17, iemetot ar akmeni, izsistas divas loga 
stikla rūtis.

05.01. Varakļānos, Jaunatnes ielā 16, 
skurstenī dega sodrēji.

07.01. Varakļānos, Zaļā ielā 11, at-
rasts pils. J.S. līķis bez vardarbīgas nāves 
pazīmēm.

08.01. Varakļānu pag., „Pirtnieki”, SIA 
„V 55”, darba laikā traumu guvis pils. I.Č.

10.01. Murmastienē, uz Jaunatnes 
ielas, pret ēku Nr. 2, pils. A.K. cilvēka cie-
ņu aizskarošā alkohola reibumā gulēja uz 
ielas.

12.01. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
autoostas telpām, pils. J.F.  cilvēka cieņu 
aizskarošā alkohola reibumā gulēja uz ze-
mes.

13.01. Murmastienē, uz Jaunatnes ie-
las, pils. E.P., būdams alkohola reibumā, 
nokrītot guvis ķermeņa traumas.

15.01. Varakļānos, Daugavpils ielā 
31, trīs nepilngadīgie jaunieši iekļuva ne-
apdzīvotā mājā.

16.01. Varakļānos, Miera ielā 12-2, 
dega neapdzīvots dzīvoklis. 

16.01. Varakļānos, Lubānas ielā 3, 
dega neapsaimniekotas ēkas viena no 
pirmā stāva telpām. 

17.01. Varakļānos, Jaunatnes ielā 
2, nepilngadīgā A.J., nokrītot uz trepēm, 
guva smagu galvas traumu.

20.01. Varakļānos, Pils ielā 7D, pils. 
P.B. atradās cilvēka cieņu aizskarošā alko-
hola reibuma stāvoklī.

22.01. Varakļānos, Pils ielā 17, kāpņu 
telpā atrasts miris pils. J.K.

24.01. Murmastienē, Muižas ielā 6, 
SIA „GB Koks”, pils. R.P. darba laikā guvis 
traumu.

25.01. Murmastienē, Muižas ielā 6, 
pils. M.A. guvis sejas traumu.

30.01. Varakļānu pag., „Eglītes”, mi-
rusi pils. B.M.

31.01. Varakļānos, Lubānas ielā 15-2, 
atrasts pils. J.K. līķis bez vardarbīgas nā-
ves pazīmēm.

31.01. Varakļānos, Rēzeknes ielā 13A, 
pie veikala telpām „Mini top”, tika aizturēts 
pils. J.G., kurš no veikala „Mini top”29.01. 
nozaga dažādas preces.

M. Lindāns

Stirnienes TN
No 26. februāra līdz 3. aprī-

lim darbdienās no 9.00 līdz 15.00 
aplūkojama metālmākslinieka, LMA 
profesora Jura Gagaiņa piemiņas 
izstāde. Sestdienās un svētdienās ie-
priekš vienojoties pa tel. 29678002.

Sestdien, 3. martā 15.00 ko-
pīga psalmu dziedāšana par visiem 
mūžībā aizgājušajiem.

Sestdien, 17. martā 15.00 pie-
miņas pasākums „Novadniekam 
priesterim Aloizijam Brokam 120” un 
prof. Jura Gagaiņa rotu izstāde.

Svētdien, 18. martā 15.00 „Je-
zupa dīnas teijāteri” ar apkaimes 
amatierteātriem un folkloras ansam-
bļiem.

14. febr. 13.00 Palnu dīnas sv. Mise
16. febr. 11.00 sv. Mise pansionātā
18. febr. 13.00 Gavēņa I svātdīnas sv. Mise
25. febr. 13.00 Gavēņa II svātdīnas sv. Mise
4. marts 13.00 Gavēņa III svātdīnas sv. Mise
11. marts 13.00  Gavēņa IV svātdīnas sv. 
Mise
18. marts 13.00  Gavēņa V svātdīnas sv. 
Mise
19. marts 13.00 sv. Jezupa dīnas sv. Mise
20. marts 11.00 sv. Mise pansionātā
25. marts 13.00  Pyupūlsvātdīnas sv. Mise
29. marts 16.00 Lelōs Catūrtdīnas 
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes 
30. marts Lelō Pīktdīna 
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
31. marts Lelōs Sastdīnas dīvkolpōjums 
11.30 Krystaceļš, Ryugtōs sōpes
13.00 dīvkolpōjums, svētej guni, yudini, 
Lēldiņu ēdīņus 
1. aprelī 7.00 Leldīnu procesija un 
dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu ēdīņus 

Lyudzu aicinojit prīsteri pi slimnīkim 
un godūs vacajim, kuri navar apmeklēt 
bazneicu un pījimt svātūs Sakramentus, kai 
ari laiceigi apmeklejit Gavēņa grāksyudzi un 
naalīcit uz pēdējū Gavēņa nedeļu un svātku 
dīnom.
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis, 28277839.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999


