
PRIECĪGAS 
LIELDIENAS!

Katrs pavasaris mūsu dzīvē ienāk ar savu 
svaigumu un priecē ar dabas atmošanos. Neap-
šaubami skaistākie šajā laika posmā ir Lieldienu 
svētki, kas kristiešiem asociējas ar neparasto 
vēsturisko brīnumu – Kristus augšāmcelšanos. 
Līdz tam un pēc tam kaut ko līdzīgu neviens no 
cilvēkiem nav piedzīvojis, kā tikai Dievs un vien-
laicīgi Cilvēks, kurš saviem spēkiem trešajā dienā 
pēc miesīgas nāves izgāja no kapa dzīvs. Kaut 
arī pārdabiskais notikums norisinājās  gandrīz 
pirms diviem tūkstošiem gadu, tomēr savu aktu-
alitāti nav zaudējis mūsdienās, jo tas katru gadu 
dvēselē ienes atspridzinājumu un atsvaidzināju-
mu. Mūsu domas, prātu un jūtas paceļ uz aug-
šu. Apustulis Pāvils jau pirmajā gadsimtā jaunos 
kristiešus dedzīgi aicināja raudzīties uz augšu: 
„Domājiet par to, kas augšā, bet ne par to, kas 
virs zemes!”(Kol. 3.2). Kad cilvēks pievērš lielā-
ku uzmanību Dievam, spēj labāk sakārtot ne tikai 
garīgo dzīvi, bet arī visu, ar ko saistīts  laicīgajā 
realitātē.  Kristus augšāmcelšanās labvēlīgās se-
kas pārsniedz šīs zemes robežas. Tāds Dievam 
bija un ir cilvēces atpestīšanas plāns, lai visi, kas 
Viņam tic un no mīlestības cenšas pildīt visu, ko 
mācīja Jēzus, nonāktu tur, kur ir iegājis mūsu la-
bais Mācītājs. 

Pavasarī vairāk kā citā laikā perioda sakon-
centrējamies uz nākotni. Domājam par to, ko 
sēsim, ko stādīsim, ar kādām metodēm apstrā-
dāsim laukus, lai vēlāk sagaidītu cerētos darba 
augļus. Kristus augšāmcelšanās liek skatīties ar 
cerību ne tikai tuvākajā nākotnē, bet arī tajā, kura 
mūs gaida ārpus fi ziskās pasaules. Katrā ziņā 
mūs interesē gaiša perspektīva. Tāpēc ārkārtīgi 
svarīgi  gan  šajā dabas atmošanas mēnesī, gan 
visu atlikušo dzīvi virs zemes domāt un rūpēties 
par savas dvēseles lauku, iesējot tajā skaistu 
tikumu ziedu sēklas, kas nestu bagātīgus Dieva 
un tuvākā mīlestības darba augļus, par kuriem 
varētu priecāties tagad un vēlāk augšāmcēluša 
Kristus klātienē.

To novēlu visiem kristiešiem un visiem la-
bas gribas cilvēkiem, kuri meklē patiesību un 
vēlas taisnīgi dzīvot. 

Priesteris Česlavs Mikšto
Varakļānu draudzes dekāns

Mūsu kristīgās ticības lielākie svētki, Jēzus 
Kristus augšāmcelšanās svētki ir apsolījuma 
svētki, ka katrs no mums, kas tic Jēzum Kristum, 
pastarā dienā celsies augšā, lai savā miesā ska-
tītu Pestītāju un ieietu mūžīgajā dzīvē. 

Brāļi un māsas Kristū, Mūsu pestītājs mīl 
katru no mums. Jēzus atdeva dzīvību par katru 
no mums. Viņš atnāca, lai mēs varētu būt Viņa 
Tēva dēli un meitas. Mūsu Pestītājs mums uz-
dāvināja debesu valstību, lai mēs varētu būt tās 
bērni.

Novēlu Jums izturību kārdinājumos, kuri 
nāk no mūsu ienaidnieka – sātana, mūsu ticības 
dzīvēs, mīlestību pret pazudinātajiem un sadrau-
dzību starp brāļiem.

Pazudinātajiem – ja tava galva ir pilna ar cita 
cilvēka  vai  tevis paša pārgudrībām un tu droši 
nevari sev teikt – es pazīstu pestītāju Jēzu Kristu,  
viņš ir Dieva dēls, tad tu esi pazudināts! 

 Ja lasot šo, tevi pārņem dusmas, tad zini, 
tu esi pazudināts! Tev nepieder mūžīgā dzīvība 
un Jēzus Kristus Tēvs, debess un zemes radītājs, 
nav tavs Tēvs.

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES!
Katram no jums novēlu, iepazīt manu pes-

tītāju Jēzu Kristu. Iepazīt Jaunu brīnišķīgu dzīvi, 
kur jūsu Tēvs būs Jēzus Kristus.

 Jēzus atnāca, lai tev teiktu, ka tu vari  at-
griezties sava Tēva mājās  no jebkuras vietas 
savā dzīvē, no jebkura ļaunuma, neatrisinātas 
problēmas vai atkarības.

 Vienmēr ir grūti noticēt, ka dzīve var mai-
nīties un kļūt mīlestības un prieka pilna katram. 
Jēzus ir mūsu Dievs. Tikai ar viņu visas lietas 
iespējamas, arī mainīt pazudinātā dzīvi.

Mēs  lūdzam, lai tu atrastu Jēzu un tiktu 
pārmainīts tāpat, kā reiz  Kristus izmainīja katra 
izredzētā dzīvi. 

Kristus augšāmcēlies!

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas – 
Ļaudonas, Kalsnavas, Rēzeknes, Varakļānu, 

Viļānu, Ludzas draudžu 
gans – palīgmācītājs 

Guntars Agate Paeglis       

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
5. aprīlī  Valmierā notika Latvijas izglītības iestāžu II kārtas koru konkurss 
5. – 9. klašu un 5. – 12. klašu koriem Vidzemes novadā.
Varakļānu vidusskolas 5. – 9. klašu koris (diriģente Ārija Tumane) ieguva 1. pakāpi.
Apsveicam! 

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
NOVADA 
LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
28.03.2019. Nr.3

1. Par saistošo noteikumu Nr. 3  „Sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Varakļānu novadā” apstiprināšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. 4  „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļā-
nu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

3. Par noteikumu „Kārtība, kādā at-
savināma Varakļānu novada pašvaldības 
kustamā manta” apstiprināšanu.

4. Par Spodrības mēneša izsludinā-
šanu Varakļānu novadā.

1. Izsludināt Spodrības mēnesi Vara-
kļānu novadā laika periodā no 2019.gada 
1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

2. Noteikt, ka Spodrības mēneša lai-
kā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā 
tiek pieņemti bez maksas tam paredzēta-
jās pieņemšanas vietās;

2.1. Lielās talkas (27. aprīlī) laikā īpa-
šajos maisos savāktie atkritumi tiek pie-
ņemti un transportēti bez maksas.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Varakļānu novada pašvaldības izpilddi-
rektoram I. Ikauniekam.

5. Par siltumapgādes avansa maksā-
jumiem 2019./2020. gada apkures sezo-
nai 

1. Noteikt, ka 2019. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotājiem 
– centralizētās siltumapgādes pakalpo-
juma saņēmējiem – veicamais fi ksētais 
maksājums uzskatāms par avansa ie-
maksu 2019./2020. gada apkures sezo-
nas pieciem mēnešiem (novembrim, de-
cembrim, janvārim, februārim, martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mē-
nesī noteikt:

Brīvības iela 1  0,57 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,48 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,38 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,63 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,57 EUR/m2

Pils iela 18  0,63 EUR/m2

Pils iela 20  0,65 EUR/m2

Pils iela 28A  0,58 EUR/m2

Pils iela 30  0,82 EUR/m2

Pils iela 32  0,77 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,68 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,58 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,79 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,79 EUR/m2

2.1. fi ksētais (avansa) maksājums 
nav uzskatāms par obligātu maksājumu 
un par tā kavējumu netiek piemērotas 
soda sankcijas;

3. Uzsākot 2019./2020. gada apkures 

sezonu, avansa maksājums tiks ņemts 
vērā, veicot aprēķinu par siltumapgādi 
pēc spēkā esošā pamattarifa.

6. Par domes priekšsēdētāja 
22.03.2019. rīkojumu Nr. 7 „Par naudas 
balvu izmaksu politiski represētajām per-
sonām”;

1. Akceptēt Varakļānu novada do-
mes priekšsēdētāja M. Justa 22.03.2019. 
rīkojumu Nr. 7 „Par naudas balvu izmak-
su politiski represētajām personām”, 
ar kuru naudas balvas apmērs politiski 
represētajām personām noteikts 50,00 
EUR (piecdesmit).

7. Par līdzekļu piešķiršanu informāci-
jas iekļaušanai tūrisma bukletā „Lubāna 
ezera noslēpumi”. 

8. Par piekrišanu SIA „Preiļu slimnī-
ca” Rehabilitācijas nodaļas fi liāles reģis-
trācijai  adresē Pils iela 25A, Varakļāni.

9. Par nekustamā īpašuma „Lejiņas” 
sadalīšanu.

10. Par adreses noteikšanu.
11. Par zemes nomas līguma pār-

traukšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Latgales 

prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, 
Varakļānu novads, izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atsavināšanas procesa 
turpināšanu.

13. Par dzīvokļa Pils ielā 20-7, Vara-
kļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas 
noteikšanu.

14. Par dzīvokļa „Zosēni” 1, Varakļā-
nu pagasts, nodošanu atsavināšanai un 
nosacītās cenas noteikšanu.

15. Par dzīvokļa „Zosēni” 2, Varakļā-
nu pagasts, nodošanu atsavināšanai un 
nosacītās cenas noteikšanu.

16. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
20-25, Varakļāni, atsavināšanas ierosinā-
jumu.

17. Par īres līguma pagarināšanu.
18. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
19. Par dienesta dzīvokļa statusa no-

teikšanu.
20. Par dienesta dzīvokļa piešķirša-

nu.
21. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-

līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
23. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
24. Par Varakļānu Vissvētās Jauna-

vas Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu draudzes projektu baznīcas kāpņu 
rekonstrukcijai.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Paziņojums par izsoli
Varakļānu novada pašvaldība pār-

dod atklātā izsolē (ar nomaksu līdz 
pieciem gadiem) ar augšupejošo soli 
nekustamo īpašumu Latgales prospekts 
12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļā-
nu novads, kadastra Nr. 7094 004 0254, 
kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgē-
kas un zemes gabala.  Izsoles sākumce-
na – 7280,00 EUR, solis – 50,00 EUR.  

Izsoles reģistrācijas nauda – 5,00 
EUR un drošības nauda – 728,00 EUR 
jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības  
(reģ. Nr. 90000054750) kontā vai pašval-
dības kasē. Izsolei reģistrēties var katru 
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no 13.00 līdz 16.00 pēdējā reģistrācijas 
diena 2019. gada 13. maijs līdz plkst. 
16:00.  Izsole notiks  2019. gada  14. 
maijā  plkst. 13:00 Varakļānu novada 
pašvaldības  ēkā, 102. kab., Rīgas iela 
13, Varakļānos.  

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Varakļānu novada mājaslapā www.
varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. Sa-
ņemt informāciju vai apskatīt objektu 
dabā var iepriekš sazinoties pa tālruni 
64860840, 29427589. 

SĀKAS PIETEIKŠANĀS 
PLATĪBU MAKSĀJUMIEM 

2019.GADĀ
No 10. aprīļa līdz 22. maijam varēs 

pieteikties platību maksājumu saņemša-
nai Varakļānu novadā pie LLKC novada 
lauku attīstības konsultantes (iesnieguma 
aizpildīšana EPS kā iepriekšējos gados ir 
maksas pakalpojums).

Iepriekš precizēt tikšanās laiku pa 
mob. tālruni 26543747, Janīna Grudule, 
Varakļānu novada LAK. Varakļānu pagas-
ta pārvaldes telpās saistībā ar platībmak-
sājumiem būšu 8. maijā no plkst. 9.00 
līdz plkst. 15.00.

Pēdējā diena, kad atbalsta maksāju-
miem var pieteikties ar kavējuma sankci-
ju, šogad ir 17. jūnijs. Dīzeļdegvielas ar 
samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma 
iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikša-
nos platību maksājumiem – no 10. aprīļa 
līdz 3. jūnijam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā  
klātienē, kā arī rakstot e-pastu:klienti@
lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālru-
ni 67095000.

Vēlu visiem novada lauksaimniekiem 
veiksmi un izturību pavasara darbos, lai 
sagaidītu bagātu un raženu rudeni. Uz 
sadarbību!

   J. Grudule,
 Novada lauku attīstības konsultante
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Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas ap-
liecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem 
varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284538, 29185417, e-pasts: madona@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Ma-

donas un Varakļānu novados

Novads Apdzīvotas vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Madonas

Zalgauska 29.05. 10:30   Bijušās meh.darbn. („Zalgauska”)
Lautere 30.05. 11:00   Bērzu 4, Beitāni, Kupri
Kusa 29.05. 12:00   Angārs „Kaniņas”
Sauleskalns 05.04. 09:30   Kārļa iela 11 (pie katlumājas)
Bērzaune 05.04. 11:00   „Dzirnaviņas” (SIA „Upmaļi A”)
Stalidzāni 24.04. 11:00 11.07. 11:00 Meh. darbn. (zs „Tornis”)
Barkava 25.04. 11:00 12.07. 10:00 Meh. darbn. (zs „Jānīši”)

Cesvaines
Kraukļi 26.04. 09:00   Meh. darbn. (SIA „Cesvaines KU”)
Cesvaine 26.04. 15:30   Rīgas 4 (pagalmā)

Madonas Dzelzava 20.05. 11:00   Kļavu 6 (pie katlumājas)
Ērgļu Ērgļi 18.04. 11:00 05.07. 10:00 Gaismas 1 (bijušie „Sadales tīkli”)
Lubānas Meirāni 12.04. 15:00   Pie bijušām meh.darbn. (Berlīne)
Ērgļu Jumurda 11.04. 12:00   Pie bijušām meh. darbn. (serviss)

Madonas

Jaunkalsnava 03.04. 11:00 22.07. 11:00 Meža pētīš. stacija (Pārupes 7)
Apšuriņķis 31.05. 10:00   Pie kaltēm (SIA „Centa L”)
Jāņukalns 31.05. 13:30   Pie bijušām meh. darbn. (Stalunēni)
Lazdona 02.05. 11:00   SIA „Temtogs” teritorija
Kalnakrogs 08.05. 11:00   Pie bijušām meh. darbn.
Liezēre 08.05. 12:00 03.07. 11:00 Pie veikala – ēdnīcas laukumā
Ozoli 09.05. 11:00 03.07. 12:00 Dziļūkstes 2 (pie garāžām)

Lubānas Lubāna 10.05. 10:00 01.07. 11:00 Meh. darbn. (ks „Lubāna”)

Madonas

Sāviena 17.05. 10:00   Pie garāžām
Ļaudona 17.05. 12:30 17.07. 11:00 Darbnīcas (Ļaudona, LAU)
Mārciena 03.05. 10:00   Jaunā 1 (pie pagastmājas laukumā)
Mētriena 13.05. 11:00 24.07. 11:00 Meh.darbn. (zs „Vīkšņi”)

Varakļānu
Silagals 15.05. 11:00   Pie bijušām meh. darbn.

Murmastiene
15.05. 14:00 10.07. 11:00 Pie bijušām meh. darbn.
16.05. 11:00   Brencēni, Dzimtenes, Rutki

Madonas

Ošupe 04.04. 11:30 04.07. 11:00 Pie bijušām meh. darbn. (Prodi)

Degumnieki
08.04. 11:00 08.07. 11:00 Zvidzienas 10, darbn. (zs „Apšusala”)
10.04. 11:00   Skolas 5B (serviss)

Prauliena 12.04. 09:30   Alejas 9, meh. darbn.
Saikava 12.04. 13:00   Meh. darbn., Lapiņas
Biksēre 29.04. 11:00   Meh.darbīcas (SIA „Stars-93”)

Ērgļu
Sausnēja 15.04. 11:00   Pie bijušām meh. darbn.
Sidrabiņi 17.04. 11:00   Meh.darbn. (ks „Sidrabiņi”)
Liepkalne 17.04. 14:00   „Ieviņas” (centrs)

Varakļānu

Grozas 22.05. 11:00   Stāvlaukums (pie angāra)
Stirniene 23.05. 11:00   Pie bijušām meh. darbn.

Varakļāni
27.05. 11:30   Rīgas 13 (pilsētas dome, pagalms)
24.05. 10:00 18.07. 12:00 Meh. darbn. (Kokari)
  19.07. 10:00 Meh. darbn. (Kokari)

Madonas Vestiena 01.04. 11:00 15.07. 11:00 Meh. darbn. (k/s „Vestiena”)



„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada aprīlis4

02.05. plkst. 17:00 svētā stunda, sv. Mise 
plkst.18:00
03.05. pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, 
Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9:00 sv. Mise
plkst. 17:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, 
Vissvētās Jaunavas Marijas litānija
plkst. 18:00 sv. Mise nodomā par Latvijas Valsti 
un Varakļānu novadu, par Latvijas ļaudīm  
05.05. – ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
sv. Mise plkst. 9:00, Vissvētāka Altāra 
Sakramenta adorācija, Vissv. Jēzus Sirds 
godināšana 
sv. Mise plkst.  11:00
30.05. Kunga Debeskāpšanas svētki
sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00
31.05. sv. Mise plkst. 18:00 nodomā par 
Varakļānu pilsētas un novada ļaudīm

Darbadienu sv. Mise un maija mēneša 
dievkalpojumi P – P plkst. 18:00, 
S – plkst. 8:00

18.04. – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS 
DIENA
plkst. 18:00  sv. Mise
Vissvētāka Sakramenta  adorācija
19.04. – KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS 
DIENA
plkst. 8:00 Jēzus krusta ceļa apcere
plkst. 9:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums,
Vissvētāka Sakramenta  adorācija pie „Kristus 
kapa” 
(jāievēro stingrais gavēnis)
20.04. – Lieldienu ēdienu svētīšana plkst. 
9:00,12:00,15:00
20.04. – KUNGA  AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKU 
VIGILIJA
plkst. 18:00 – Lielās Sestdienas dievkalpojums 
(atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša)
21.04. – KUNGA  AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKI
Euharistiskā procesija plkst. 11:00,  svētā Mise,
22.04.  – OTRĀS LIELDIENAS
plkst. 9:00 sv. Mise
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, SVĒTĀ 
MOCEKĻA VIKTORA GODAM VELTĪTAS 
ATLAIDAS
27.04. sv. Mise plkst.  18:00 svētā Viktora 
kapellā, vesperes
28.04. sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00
Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka Sakramenta  
adorācija. Rožukronis
Pēc otrās sv. Mises Euharistiskā procesija

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA MAIJĀ

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
VARAKĻĀNU LUTERĀŅU 
DRAUDZĒ

18. aprīlī plkst. 16:00 Lelōs Catūrtdīnas dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes 
19. aprīlī Lelō Pīktdīna 
plkst. 10:00 Krystaceļš
plkst. 11:30 dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes
20. aprīlī Lelōs Sastdīnas dīvkolpōjums 
plkst. 11:30 Krystaceļš, Ryugtōs sōpes
plkst. 13:00 dīvkolpōjums, svētej guni, yudini, Lēldiņu ēdīņus
21. aprīlī plkst. 7.:00 Lēldiņu procesija un dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu ēdīņus 
28. aprīlī plkst. 13:00 sv. Jura atlaidas un procesija, svētej vysa veida transportleidzekļus
Dīvmōtes mēnesī maijā īpaši sakūpit sādžu krystus un, kur īspējams, tur pulcejitēs uz 
lyugšonom un maija dzīdōjumim.
5. maijā plkst. 13:00 sv. Mise 
7. maijā plkst. 10:30 sv. Mise pansionātā
12. maijā plkst. 13:00 sv. Mise
19. maijā plkst. 13:00 sv. Mise
26. maijā plkst. 13:00 sv. Mise
30. maijā Kunga Debesskōpšonas svātki plkst. 13:00 sv. Mise
Lyudzu aicinojit prīsteri pi slimnīkim un godūs vacajim, kuri navar apmeklēt bazneicu un 
pījimt svātūs Sakramentus. 
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis, 28277839.

LIELDIENU 
DIEVKALPOJUMU 

KĀRTĪBA

SVĒTDIEN, 
21. APRĪLĪ plkst. 9:00

Stērnīnes draudzē
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Saulainajā 3. apriļa pēcpusdienā 
Varakļānu novada sākumskolas bērni 
pulcējās skolas zālē, lai satiktos ar dažā-
diem pasaku varoņiem. Viņus sagaidīja 
Ronja (Elīna Ozoliņa 6.b), Sarkangalvīte 
(Samanta Stiuriniece 6.b) un Sniegbaltī-
te (Beāte Kuzņecova 6.b). Meitenēm bija 
čemodāns ar pasaku grāmatām, kuras 
ir izlasītas, tāpēc viņas aicināja skolēnus 
pastāstīt par savām mīļākajām pasakām. 
1. klase pastāstīja „Kāpēc kaķis pirms 
brokastīm mazgā muti”, 2. klase pasaku 
„Rācenis" , 3. klase „Buratino”, 4. klase 
„Cukurpasaku”, Murmastienas skolēni 
pasaku par rūķiem.

Pasaku pēcpusdiena

Pienākot siltākam laikam un sākoties 
velosipēdistu sezonai, ir sarosījušies arī 
divriteņu zagļi, tāpēc zādzības pēdējā lai-
kā nav retums. Policija ikvienu velosipēda 
īpašnieku aicina domāt par sava īpašuma 
drošību.

2018. gadā Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā 
kopumā reģistrētas 146 velosipēdu zā-
dzības, 66 gadījumos uzsākts krimināl-
process, savukārt 2019. gada pirmajā 
ceturksnī – uzsākti 8 kriminālprocesi par 
velosipēdu zādzību. Par zādzību iemes-
liem bijuši gan nedrošā vietā novietoti 
velosipēdi, gan nepieslēgti velosipēdi un 
pat sliktas kvalitātes slēdzenes. 

 Laika posmā no 2018. gada janvā-
ra līdz 2018. gada decembrim Valmie-
ras iecirknī reģistrētas 36 velosipēdu 
zādzības, Cēsīs – 28, Limbažos – 23, 
Gulbenē – 20, Valka – 21, Madonā – 12 
un Alūksnē – 6. 48 gadījumos velosipēdi 
nozagti no daudzdzīvokļu ēku kāpņutel-
pām un daudzdzīvokļu ēku pagalmiem, 
26 gadījumos zādzības konstatētas pie 
tirdzniecības vietām,  18 gadījumi brīvi 

Policija aicina velosipēdus sargāt no zagļiem
piekļūstot un 54 gadījumi bijuši, kad ve-
losipēds nav ticis pieslēgts.

Policija atgādina, ka zagļi spēj būt 
radoši un situācijās, kad nav iespējams 
nozagt pašu divriteni, viņi var mēģināt 
nozagt tā vērtīgākās daļas, tādēļ būtiski 
ir nodrošināties, neatstājot uz velosipē-
da neko, kas būtu viegli aiznesams. Ja 
divritenis tomēr ir nozagts, nekavējoties 
ir jāziņo policijai, informējot policijas dar-
biniekus par nozagtā velosipēda ārējām 
pazīmēm, sērijas numuru un citām pa-
zīmēm, kas palīdzētu transporta līdzekli 
identifi cēt

Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Prevencijas grupas vecākā 
inspektore Sintija Gulbe: „Lai nosargātu 
savu velosipēdu, būtiski atcerēties vai-
rākus nosacījumus: uzreiz pēc divriteņa 
iegādāšanās jāpieraksta tā sērijas nu-
murs, modelis un jānoglabā drošā vietā. 
Šāda rīcība zādzības gadījumā palīdzēs 
policijas darbiniekiem atrast un identifi cēt 
velosipēdu.” 

Lai palielinātu velosipēdu īpašnieku 
aizsardzību pret velosipēdu zādzību, kā 

arī, lai nodrošinātu reģistrēto velosipē-
du papildu identifi kāciju, Valsts policija 
aicina iedzīvotājus reģistrēt savu velo-
sipēdus, kas ir izdarāms Valsts akciju 
sabiedrības „Ceļu Satiksmes Drošības 
Direkcija” interneta vietnē https://www.
csdd.lv/velosipedu-regist…/vispariga-
informacija, velosipēda īpašniekam šajā 
gadījumā ir iespēja saņemt velosipēda 
reģistrācijas uzlīmi.

Valsts policija iedzīvotājiem atgādi-
na arī par Valsts policijas mājaslapā iz-
vietoto sadaļu „Atrastās mantas” http://
www.vp.gov.lv/?id=737, kurā atrodama 
informācija par visām Valsts policijas at-
rastajām mantām, šajā sadaļā aicinām 
ieskatīties arī personām, kurām nozagti 
velosipēdi, iespējams, pie mums jau atro-
das Jūsu velosipēds, bet tas ir pārkrāsots 
vai tam nomainītas kādas detaļas, līdz ar 
ko to nevaram identifi cēt kā iepriekš no-
zagtu.

Zane Vaskāne
VP Vidzemes reģiona pārvaldes 

Vecākā speciāliste
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Katru gadu pavasarī Murmastienes 
pamatskolas saime  aicina uz skolu bēr-
nu vecākus.

27. martā Mur-
mastienes pamatsko-
lā  notika Vecāku die-
na, kura sākās ar pa-
vasarīgu sveicienu. 

Dienas gaitā ve-
cākiem bija iespēja 
ne vien uzzināt par 
savu bērnu ikdienas 
gaitām, bet arī  iejus-
ties skolotāja lomā un  
ņemt aktīvu dalību 
nodarbību organizē-
šanā un vadīšanā. 

„Cālīšu” grupiņā šogad ciemojās 
Laura Bērziņa, viņas vadībā tapa gardi 
augļu iesmiņi. 

Rūtas un Matīsa Grudulu  mamma 
Edīte mācīja pagatavot gan sātīgus siera 
groziņus, gan kopīgi ar bērniem pagata-
voja gardu augļu ezīti. Savukārt 4. klases 
skolēni Mairas Ferčukas vadībā izcepa 
gardas un kraukšķīgas vafeles.

 Kamēr daži vecāki vadīja nodarbī-
bas bērniem, citiem bija iespēja izpaus-
ties radošajā darbnīcā, ko šogad vadīja 
Signija Zvaigzne. Darbnīcā tika pagata-
vota skaista, individuāla dizaina dāvanu 
aploksne.

Kad aktivitātes radošajās darbnīcās 
bija beigušās, vecāki iesaistījās nopiet-
nās sarunās un diskusijās. 

  Ar inovitātēm  sociālo pakalpojumu 
un atbalsta jomā vecākus iepazīstināja 
Varakļānu sociālā dienesta vadītāja Aina 
Kanča un sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem Līga Ančeva.

Vecāku  interesi piesaistīja arī  titula 
„Sieviete Latvijai 2011” ieguvējas, ārstnie-
cības augu tēju un garšvielu speciālistes 

Aktivitātes Murmastienes pamatskolā

Līgas Lieplapas  lekcija . Patīkamā gaisot-
nē ritēja sarunas par ārstniecības augu 
vākšanu un tēju lietošanu ikdienā. 

Paldies vecākiem par bērniem veltīto 
laiku un  līdzdalību skolas organizētajā 
Vecāku dienā!

Arī skolēnu ikdiena marta mēnesī bija 
gan interesanta, gan spriedzes pilna.

arī Murmastienes pamatskolas 6. – 9. kla-
šu deju kolektīvs. Kopvērtējumā ieguvām 
37,7 punktus un 2. pakāpes diplomu. 

Paldies deju skolotājai Vijai Pelsei  un 
visiem dejotājiem par pacietību un  iegul-
dīto darbu, iestudējot dejas un veiksmīgi 
startējot skatē!

Jau kļuvis par tradīciju, ka katru 
gadu „Sprīdītis” atbalsta makulatūras 
vākšanas projektu „Tīrai Latvijai”. Ģi-
menes, kas piedalās konkursā, ar lielu 
atbildību meklē, krāj, vāc papīru pie pa-
pīra, līdz sakrājas tonnas!

Makulatūras projekts!

Mācību darbs mijās ar 
konkursiem, olimpiādēm, 
sporta sacensībām un da-
žādiem ārpusstundu pasā-
kumiem.

Murmastienes pamat-
skolas 1. – 4. klašu skolēni 
piedalījās teātra svētkos Va-
rakļānu vidusskolā.

Gatavojoties Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, 23. martā Ma-
donā  notika tautu deju ko-
lektīvu  skate, kurā piedalījās 

Šogad esam pārspējuši pagājušā 
gada kopējo svaru – savāktas četras 
tonnas makulatūras, labi Latvijai, jo 
ietaupīsim dažus desmitus koku, labi 
mums, jo saņemsim 20 kilogramus pa-
pīra – būs bērniem darbiņiem! Paldies 

visiem, kuri iesaistījās, piedalījās, at-
balstīja – čaklākos makulatūras vācējus 
publicēsim mēneša beigās „Sprīdīša” 
majas lapā!

Aija, metodiķe
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Panākums
Santis Sprūdžs ieguva 2. 

vietu Bērnu un jauniešu zīmē-
jumu konkursā „Mana novada 
dārgakmens – jaunā būve”.  
Šogad konkursam tika iesniegti 
326 zīmējumi no visas Latvijas. 
Zīmējumus izvērtēja Latvijas 
Mākslas akadēmijas studenti un 
būvnieki, kuri ir gandarīti par to, 
ka bērni un jaunieši pamana un 
novērtē viņu darbu. Zīmējumu 
konkursa godalgoto vietu ie-
guvēji tika aicināti un apbalvoti 
skates „Gada labākā būve Latvi-
jā 2018” noslēgumā 2019. gada 
28. martā Pasaules tirdzniecības 
centrā „Rīga”, kur „Būvniecības 
dienas” laikā notika visu zīmē-
jumu virtuālā izstāde. Labākie 
darbi ar autoru un skolotāju 
vārdiem, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados, tika publicēti prestiža-
jā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2018”, kuru 
zīmējumu konkursa uzvarētāji saņēma dāvanā.  Tāpat arī 
kopīgi apskatījām Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja lat-
viešu mākslas patstāvīgo ekspozīciju, sniedzot katram ie-
dvesmu turpmākajai radošajai darbībai. Lai mums katram 
izdodas saskatīt un novērtēt patīkamo apkārt! Lai ceļi ved 
mūs augšup!

Madara, skolotāja 

29. martā Varakļānu kultūras namā 
pašdarbības kolektīvs „Ūbeles” pulcinā-
ja skatītājus uz pirmizrādi „Deviņsievu 
spēks”.

Luga stāsta par vienu no Latvijas 
valsts vēstures tumšākajām lappusēm, 
ko mēs nevaram un nedrīkstam aizmirst. 
Par 1949. gada sākumu, kad Latvijā tika 
izvērsta plaša sovjetizācijas un lauk-
saimniecības kolektivizācijas politika. 
Neraugoties uz propagandu par kolhozu 
priekšrocībām, latviešu zemnieki negribī-
gi stājās kolhozos un joprojām pastāvēja 
individuālās zemnieku saimniecības. Par 
vienas  šādas  saimniecības cilvēkiem  arī 
ir stāsts. Kā mums pastāstīja lugas autors 
Andris Niedzviedzis, viņš ir aprakstījis 
dzimtu, kas kādreiz dzīvojusi un strādāju-
si Madonas pusē. Vēstures brutālā gaita 
veido šīs dzimtas dzīves stāstu – arests, 
deportācija, izsūtījums un atgriešanās 
dzimtenē.

 Autors pats arī bija ieradies uz izrā-
di un pēc tās deva mums savu vērtēju-
mu. Izrādes tapšana  mums, aktieriem 
un režisorei D. Ceipiniecei, bija darbie-
tilpīgs process, daudz bija jādomā par 

Varakļānu amatierteātra pirmizrāde 
„Deviņsievu spēks”

atbilstošiem tērpiem, dekorācijām. Arī 
emocionāli tas nebija viegli. Autors bija 
apmierināts ar mūsu darbu un kopumā 
izteicās pozitīvi. Ar dažādām korekcijām 
mēs šo izrādi gatavosim nākošā gada 
amatierteātru skatei. Paldies skatītājiem, 
kas bija ieradušies kuplā skaitā – apmē-
ram 200. Paldies mūsu režisorei, kura 
uzdrošinājās iestudēt šādu darbu. Prieks 
par mūsu kolektīva aktieriem, kuri, atbals-

tot viens otru, spēj paveikt tik daudz īsā 
laika sprīdī. 

Lai sagatavotos skatei, mums daudz 
jāuzstājas. Tāpēc 12. aprīlī mēs rādījām 
izrādi  Viļānos un 1. maijā brauksim uz 
Stabulniekiem. Tie, kuri nebija uz pirm-
izrādi, bet vēlas redzēt, laipni aicināti uz 
Stabulniekiem. Lai visiem Jums radošs 
un jauks pavasaris!

   Ar cieņu – Modra Vilkauša
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Sidrablases
Dziesma vieno dažādas paaudzes, 

dziedātgribētājus neskaita pēc gadiem. 
Un tā 2002. gadā vairākas dziedošas 
sievas vienojās, ka varētu sanākt kopā 
un izveidot savu ansambli. Domāts, 
darīts – Valentīnas Briškas un Zinaidas 
Lapkovskas aicinājumam atsaucās dzie-
došās draudzenes, atsaucīgā Agnija 
Romanovska piekrita vadīt ansambli, 
un tā 15 gadu garumā varakļāniešus un 
kaimiņu novadu ļaudis priecēja senioru 
vokālais ansamblis „Sidrablāses”. Aktī-
vākās dziedātājas bija: Zinaida Lapkov-
ska, Valentīna Groza, Aleksandra Slūka, 
Leonora Stabulniece, Leontīna Garanča, 
Paulīna Rimša, Olga Kuzņecova, Marija 
Cīrule, zināmu laiku ansamblī dziedāja 
arī Anna Strode,  Ģertrūde Guseva, Va-
lentīna Briška.

Ansamblis piedalījās dažādos pasā-
kumos Varakļānos un novadā, ar labiem 
panākumiem startēja vokālo ansambļu 
skatēs reģionā un valstī.

Gadiem ritot, balsis kļuva nespodrā-
kas, spēka mazāk, dažas dziedātājas jau 
dzied eņģeļu korī viņsaules dārzos. Taču 
dziesma palīdzēja izdzīvot pelēko ikdie-
nu un vērsa to daudzšķautnainā kristālā. 
Dziesma bagātināja un izdaiļoja dziedātā-
ju un klausītāju sirdis.

Paldies Valentīnai Grozai par mate-
riālu un foto apkopojumu!

A. Jaunzeme

Ziemassvētku pašdarbnieku balle 2013. gadā.

Varakļānu muzejā 2002. gadā.

L. Stabulnieces jubilejā 2016. gadā.

Trasuna muzejā „Kolnasāta” 2006. gadā.

Pensionāru eglītē 2017. gadā.
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Ik mēnesi Varakļānu pensionāru bied-
rības  Pīlādzītis" biedri pulcējas  kopā, lai 
dalītos ar pieredzēto, apsveiktu savus ju-
bilārus, plānotu darbu nākošajam darba 
posmam. Aprīļa sanāksmē iepazināmies 
ar Latgales reģiona pensionāru apvie-
nības statūtiem un darba specifi ku, no-
lēmām kļūt par šīs apvienības biedriem, 
uz Latgales RPA Padomi virzot biedrības 
priekšsēdētāju Ainu Jaunzemi, biedrības 
biedrus Jāni Siliņu, Maiju Stabulnieci.

Ļoti nozīmīga bija tikšanās ar Vara-
kļānu novada domes priekšsēdētāju Māri 
Justu, viņš pastāstīja par jaunākajiem 
notikumiem novadā, teritoriālās reformas 
virzību un tendencēm. Seniori ar dziļu in-
teresi ieklausījās priekšsēdētāja teiktajā, 
izteica savu viedokli un vērtējumu.

 Kā katru gadu, arī šogad seniori un 
Varakļānu draudzes locekļi aicināti pieda-
līties Lielajā talkā 27. aprīlī, talkosim pie 
sv. Viktora kapelas.

Priecīgas Lieldienas vēlot –
Aina Jaunzeme

Seniori plāno 
un svin

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs tiekas ar senioriem.

21. martā Varakļānu vidus-
skolas 9.a un 9.b klases sko-
lēni devās karjeras izglītības 
ekskursijā uz Ogri un Rīgu. Kā 
pirmo apmeklējām siera ražotni 
„SierŠtelles” uzņēmumu Ogrē. 
Mūs sagaidīja ekskursijas va-
dītāja Ligita un informēja, ka 
uzņēmums „SierŠtelle” radies 
2009. gadā, tagad Ogrē ir at-
vērts pirmais šīs fi rmas veikals. 
Pašreiz „SierŠtelles” sortimen-
tu veido 31 dažādas garšas 
siers, piemēram, siers ar šoko 
pilieniniem šokolādes glazū-
rā, ar valriekstiem un plūmēm, 
piparmētrām, olīvām vīnogu 
lapās, gailenēm, saulē kaltē-
tiem tomātiem u.c. piedevām. Uzzinā-
jām, ka ražošanas apjoms dažu gadu 
laikā pieaudzis no 100 kg līdz 10 tonnām 
mēnesī. Sieri ir iemantojuši atzinību visā 
Latvijā un saņēmuši PVD kvalitātes zīmi 
kā augstvērtīgi nenogatavināti pusmīks-
tie sieri. Katrs 300 gramu ritulītis glabā 
siera meistaru pozitīvo enerģiju, jo visa 
„SierŠtelles”produkcija ir roku darbs un 
nesatur konservantus. Skolēni degustē-
ja 7 veidu sierus, noskatījās prezentāciju 
par siera ražošanas procesu, vēroja, kā 
Ligita  sagatavoja sieru, silts tas garšoja 

Karjeras izglītības ekskursija
kamentu pieejamības jau-
tājumos. Vēl mums sniedza 
informāciju par to, kā iegūt 
farmaceita izglītību, kurā 
augstskolā to var iegūt un 
kuri mācību priekšmeti skolā 
labi jāapgūst. Mums bija ie-
spēja pašiem izgatavot roku 
krēmu un to iefasēt 5 gramu 
mazās kārbiņās, kas tika uz-
dāvinātas pašiem, kā arī bija 
iespēja drošākajam no visiem 
– Arvim – titrēt.

Kā trešo apmeklējām LU 
Dabaszinātņu Akadēmisko 
centru. Tas ir Latvijas Uni-
versitātes 5 dabaszinātņu fa-
kultāšu (Bioloģijas, Ķīmijas, 

Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas 
fakultātes, Optometrijas un redzes zināt-
ņu nodaļas) kopīgs akadēmiskais centrs. 

Mums bija iespēja apskatīt vairākas 
pētnieciskās laboratorijas un auditorijas, 
kā arī vienu siltumnīcu u.c. telpas. No-
kļuvām arī uz celtnes jumta, kur vērojām 
Rīgas īpašo panorāmu.

Paldies skolotājai Ilgai par ekskursi-
jas plānošanu un organizēšanu. Paldies 
šoferim Aldim.

Aija Caune,
Varakļānu vidusskloas skolotāja 

Pīlādzītis ar jubilāriem.

vēl labāk. Katram skolēnam kā balva tika 
uzdāvināts pus ritulītis siera, ko aizvest 
mājiniekiem, kā arī fi rmas veikaliņā bija 
iespēja  nopirkt sieru pēc savas izvēles.

Pēc tam devāmies uz „Saules aptie-
ku” Rīgā. Aptiekas pārstāve mums pa-
stāstīja, ka jau 10 gadus „Saules aptieka” 
ir specializējusies to medikamentu sagā-
dē klīnikām un individuāliem pacientiem, 
kuri nav pieejami citās Latvijas aptiekās.

Aptiekas pārstāve mums izstāstīja, 
ka „Saules aptieka” nodrošina augsta 
līmeņa servisu un konsultācijas medi-
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Lieldienu ticējumi:
Lieldienās jāšūpojas, lai vasarā neēstu odi un citi kukaiņi.• 
Kas vienreiz kāris šūpoles, tam jākar arī citās Lieldienās, jo • 
citādi lopiem neklājas labi.
Kas gribēja sev veiksmi nodrošināt, tam Lielās dienas rītā • 
pār šūpoļu koku bija jāmet trīs olas tā, lai nesasitas.
Kas olas bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos.• 
Lieldienas pirmo olu ēdot, nedrīkst to saskrāpēt, jo tad būs • 
tik daudz slimību, cik olai skrambu.
Lieldienās jāēd tikai olas, jo kas arī gaļu ēd, to visu gadu • 
moka kukaiņi.
Kam ola stiprāka, tas dzīvo ilgu mūžu.• 
Ja bļodiņā griežot divas olas ar pirkstu, tās sasitas, tad • 
nākamā gadā apprecēsies.
Lietus pirmā Lieldienā norāda, ka līdz vasaras svētkiem • 
katra svētdiena būs lietaina.
Kad pāriet Lieldienas, tad iesākas silts laiks.• 
Ja jau priekš Lieldienām rūc pērkons, tad būs barga • 
vasara.
Ja Lieldienās ir lietus, tas līs katrā svētdienā līdz par • 
vasarsvētkiem.
Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā pirms saullēkta jāapēd • 
vismaz 13 dzērveņu ogu.
Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā • 
laime gaidāma.
Citiem neredzot, Lieldienas rītā jālasa skaidas, malkas gruži • 
un jānoglabā mājās – vēlāk tie nesīs naudu.
Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku, • 
tad saime dzīvojot saticīgi.



„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada aprīlis12

Pakalpojums Aprūpe mājās
Kādās situācijās 
piešķir pakalpojumu?

Pakalpojumu Aprūpe mājās piešķir personām pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprū-
pe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Kas ir tiesīgs saņemt 
pakalpojumu?

Personai ir tiesības saņemt pakalpojumu, ja tā dzīvo viena vai tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu 
dēļ nespēj sniegt minētajai personai nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas 
attāluma vai nodarbinātības dēļ.
Personai ir ģimenes ārsta izsniegta izziņa (027/u) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funk-
cionālo spēju traucējuma smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā 
stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība.
Bartela izvērtējumā tiek norādīts personas pašaprūpes un funkcionālo spēju diapazons, kas apliecina, 
ka minētajai personai nepieciešams pakalpojums Aprūpe mājās.

Kas jādara, lai varētu 
saņemt pakalpojumu?

Personai vai viņas likumīgajam pārstāvim jādodas uz Varakļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu, jāuz-
rāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:
ģimenes ārsta izsniegta izziņa (027/u) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju 
traucējuma smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akū-
tas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība;
iesniegums (noteikta parauga veidlapa) ar piekrišanu par personas datu iegūšanu un apkopošanu 
SOPA un PERS sistēmā; 
personas iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos, ja tiek pieprasīts sociālais pakal-
pojums, sagatavošana SOPA sistēmā.

Kas var pakalpojumu 
saņemt par 
pašvaldības 
līdzekļiem?

Persona ir vientuļa un tai nav likumīgu apgādnieku;
personas likumīgie apgādnieki ir pensijas vecumā;
personas likumīgajiem apgādniekiem ir invaliditāte. 

Ko pakalpojums 
nodrošina?

Personīgā higiēna un rūpes par izskatu: 
sejas un mutes higiēnas nodrošināšana;
bārdas skūšana;
matu sakārtošana;
matu un bārdas griešana (nolīdzināšana);
roku, kāju nagu apgriešana, kopšana;
nogādāšana uz Alternatīvās aprūpes centru, lai nomazgātos;
vannas, dušas sagatavošana;
uzraudzība, palīdzība iekāpt un izkāpt no vannas, dušas;
mazgāšana vannā, dušā,
matu mazgāšana;
palīdzība apģērbties, noģērbties;
palīdzība apavu apaušanā;
higiēnas preču (urīna nesaturēšana) lietošana.

Pārvietošanās: 
fi ziska vai mehāniska palīdzība, iekļūstot gultā, izkļūstot no gultas;
pārvietojoties no gultas uz krēslu, tualetes krēslu, ratiņkrēslu;
palīdzība iekļūšanai, izkļūšanai no gultas;
palīdzība, pārvietojoties ārpus mājokļa;
palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm.
palīdzība, nokļūstot pie ārsta Varakļānu novada teritorijā.

Tualetes lietošana: 
tualetes krēsla lietošana;
šībera/ pīles lietošana.

Palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē:
produktu iegāde un piegāde;
ikdienas preču iegāde un piegāde;
medikamentu iegāde un piegāde;
ikmēneša (elektrība, mājokļa komunālie un īres) maksājumu veikšana;
starpnieka pakalpojumi (dokumentu kārtošana, ārsta izsaukšana);
gultas veļas nomaiņa;
veļas mazgāšana veļas mašīnā;
veļas nogādāšana mazgāšanai Alternatīvās aprūpes centrā;
izmazgātās veļas piegāde no Alternatīvās aprūpes centra;
mitrās veļas izkāršana;
ūdens ienešana telpās, iznešana no telpām;
atkritumu iznešana;
kurināmā piegāde telpās;
mājokļa telpu uzkopšana;
logu mazgāšana mājoklī 1 X gadā;
zāles pļaušana pagalmā un piebraucamajā celiņā;
sniega tīrīšana piebraucamajā celiņā un no mājokļa uz malkas šķūni, aku, pagrabu.
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Kāda ir maksa par 
pakalpojumu, ja 
persona pakalpojumu 
saņem par samaksu?

samaksu persona par pakalpojumu veic pēc Varakļānu novada pašvaldības piestādītā rēķina, 15 (piec-
padsmit) dienu laikā, pamatojoties uz aprūpētāju darba stundu uzskaites lapu par mēnesi;
maksājamo summu veido sniegtā pakalpojuma stundu skaits, kur  samaksa par 1 aprūpētāja darba 
stundu no 01.05.2019. būs 6.37 EUR . 

Kāds ir pakalpojuma 
saņemšanas ilgums?

Pakalpojumu Aprūpe mājās piešķir personām laika periodam līdz 1 gadam.

Kas ir pakalpojuma 
sniedzējs?

Pakalpojumu Aprūpe mājās sniedz Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta Mobilā aprūpes 
grupa.

Kur interesēties, 
lai saņemtu 
pakalpojumu?

Lai pieteiktos pakalpojumam Aprūpe mājās, jādodas uz Varakļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu 
(adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu novads):

pirmdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00;
trešdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00;
ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00.

Var zvanīt un interesēties pa tālruni 64860844 vai 27790014.
Lēmuma 
pieņemšanas termiņš.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē atbilstību pakalpoju-
ma saņemšanai un informē par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

SADARBĪBA IR CEĻŠ UZ PROBLĒMAS RISINĀJUMU.
Ar aicinājumu sadarboties – Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests.

13. martā savu 95. dzimšanas dienu 
atzīmēja Veronika Pelša. Veronika nāk no 
Gaigalavas pagasta Īdeņas sādžas, ģi-
menē bijuši 6 bērni. No agras bērnības 
mācīti dažādiem lauku darbiem.

Dzīvē nācies daudz ko pārdzīvot, 
taču vissmagākie bijuši izsūtījuma gadi 
Sibīrijā. Veronika atceras:

- 5. martā mājās ieradās bruņoti vīri 
un pavēlēja 25 min. laikā saģērbties. 
Mani, māsu Mariju, tēvu un māti aizveda 
sākumā uz Gaigalavu, pēc tam Viļānos 
vilcienā lopu vagonos. Zilupē izsēdināja, 
atņēma pases. Un tad divu nedēļu garais 
6000 km ceļš uz Tomskas apgabalu, va-
gonā bijām 7 ģimenes no Īdeņas, kas no-
mira, tos izsvieda pa ceļam ārā. Aizveda 
uz ļoti nabadzīgu kolhozu, mūs ievietoja 
pie ģimenes, ar kuru kopā dalījām vienu 
istabu. Visi badā, ēdām sapuvušus kartu-
peļus. Bija daudz un smagi jāstrādā, va-
jadzēja stādīt, sēt, ravēt, ar vēršiem veda 
vezumus. Pa dienu vajadzēja strādāt cūku 
fermā, pa nakti pie arporota (aparāts, kas 
attīrīja sēklas), sienu pļāva ar izkapti, 30 
sotku dienā vajadzēja nopļaut rudzus ar 
sirpi. Biju udarnica (pirmrindniece). Vēlāk 
pārveda uz citu kolhozu, iedeva pašiem 
savu istabu. Par darbadienu maksāja 2 
kg graudu, gadā izstrādājām ap tūkstoš 
darbadienu, tā tikām pie naudiņas atpa-
kaļceļam. 1957. gadā atgiezāmies, bet 
savās mājās netikām, sākumā dzīvojām 
pie radiem, vēlāk izbūvējām savu mājiņu.

Pēc atgriešanās no Sibīrijas Veronika 
strādāja vietējā kolhozā lauksaimniecības 
brigādē, lai kādu darbu darīja, vienmēr 
bija pirmā. Arī čakla rokdarbniece – tam-
borēja, auda un izšuva sedziņas, galdau-
tus. 70-tajos gados strādāja Seimuškās 
lauku darbos.

Vecumdienas Veronika vada Varakļā-

Dzīves sīkstums

Ar māsu un māti Īdeņā, 60-tie gadi.

Veronika Pelša.Veronika Sibīrijā.

nos, meitas rūpīgi aprūpēta un apčubi-
nāta. Smagajos lauku darbos iedragātā 
veselība liek sevi manīt, taču garā Vero-
nika ir stipra, var vēl dziesmas izdziedāt, 
jautru joku pastāstīt, dalīties atmiņās par 

pārdzīvoto. Un pati ar humoru atzīst, ka 
neliekoties tik veca. Gadu skaits tikai 
pasē rakstīts.

Lai daudz baltu dieniņu!
A. Jaunzeme
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Pārdod kurināmās kūdras briketes 
(Igaunija) ar piegādi. 

Cena 90 – 120 euro/tonnā. 

T. 29409413

Mums dzīves ceļos akmeņi un 
māli,
Ir šaubas, vilšanās un prieks.
Tam visam pāri varavīksnes vāli
Kā cerība, kas laimi sniegs.
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.
Prieku, laimi, veselību
Vēlējām no visas sirds!

Sirsnīgi sveicam lielajā dzīves 
jubilejā

VLADISLAVU ŠVEDU!

Kaimiņi Brīvības ielā 1

Lai sirdī vienmēr 
Kāds zieds skaisti zied... 
Vienalga – ziemas baltumā 
Vai vasaras krāšņumā, 
Bet lai zied... 
Pie ziedošas dvēseles 
Skumjas nepiestāj, 
Vien patiess prieks 
Un mīlestība to klāj.
 /B. Debeļska/

 Sirsnīgi sveicam bijušo kolēģi 
ZINAĪDU MĀLNIECI 
dzimšanas dienā!

„Sprīdīša” kolektīvs LIELĀ TALKA 27.04.2019.
TALKOŠANAS VIETAS IESPĒJAMS 

PIETEIKT MĀJASLAPĀ 

www.talkas.lv

Lielā talka Varakļānos
Pulcēšanās plkst. 9:00 

pilsētas estrādē
TALKOSIM 

PILSĒTAS PARKĀ UN ESTRĀDĒ
Sīkāka informācija pa tālr. 26101180

Stērnīnes draudzes 
kopusvātki 2019

Kapinīku kopūs
8. jūnijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
15. jūnijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
13. jūlijs plkst. 11:00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes 
kopusvātki 2019

Cauņu kopūs  
6. jūlijs plkst. 12:00

Vacumnīku kopūs 
20. jūlijs plkst. 12:00
Trizelnīku kopūs
20. jūlijs plkst. 13:00
Krīvbērzes kopūs 
27. jūlijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Borkovas kopūs
3. augusts plkst. 11:00
sv. Mise Borkovas bazneicā un 
kopusvātki
Muižas kopūs  
3. augustā plkst. 15:00

Martā aizsaulē devušies:

Jānis Strods – 64
Helēna Čevere – 100

Velta Purniņa – 90
Staņislavs Mīkstais – 64

Juris Greislis – 80
Pēteris Veips – 84
Olga Svirska – 82

Antoņina Upeniece – 95

Lūdzu atdot Lato Lapsas grāmatu 
„Va(i)ras virtuve” 

Dzidrai T. 29514085

Dekšāru pamatskola aicina 
2019. gada 3. maijā plkst. 20:00 

uz 110 gadu jubileju 
absolventus, 

bijušos skolu direktorus, skolotājus, 
tehniskos darbiniekus un visus, kuriem 
sirdij tuva un mīļa skola, kur sapņi un 

atmiņas savīsies zvana skaņās un laimes 
mirkļi neskaitīs laiku.

Pasākuma kuplināšanai ņemsim līdzi labu 
noskaņojumu un groziņu.

Reģistrācija sāksies plkst. 18:00. 
Muzikālo noskaņojumu radīs  Ginc un Es.

Skolas administrācija

ummmmāāāā 
mā, 

 kolēģi ii
I 

elā 1

aru

īves

Dzimtsarakstu nodaļā 
martā
noslēgta 1 laulība
Sastādīti 3 dzimšanas 
reģistri
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 580 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Vai darbdienās  Rēzeknē, Rīgas ielā 9


