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Par pašreizējo situāciju
Pēdējā laikā informācijas plūsma ir
milzīga saistībā ar karu Ukrainā, un cilvēkiem ir grūti saprast un šķirot šīs ziņas. Bieži vien viltus informācija cilvēka
prātos ieķeras vairāk par patieso. Šobrīd Krievijas kiberuzbrukumu mērķis
ir cilvēks, kas dzīvo Eiropas Savienībā,
ar domu, ka tiek sētas bailes un satraukums. Šādā veidā ir vieglāk manipulēt ar
cilvēka apziņu un veselo saprātu. Bailes
no nezināmā ir dabiskas, bet nepakļausimies šai sabotāžai un nomierināsim
arī savus līdzcilvēkus. Katru dienu tiek
sniegta objektīva informācija Latvijas
un citu Eiropas valstu oficiālajos plašsaziņas līdzekļos, tāpēc satraukumam
nav pamata. Tas, ka tiek plaši runāts
par krīzes situāciju un rīcību pirmajās
72 stundās, ir normāli. Tādās valstīs kā
Šveice, Somija, Zviedrija un citās valsts
iedzīvotāji noteikti zina, kas viņiem jādara krīzes gadījumā, un viņi sen to uztver
kā normu jau vairākās paaudzēs. Mēs
šai lietai esam visu laiku piegājuši pavirši, tāpēc šobrīd civilajai aizsardzībai tiek
pievērsta pastiprināta uzmanība. Pēc
mūsu Ārlietu ministrijas informācijas
nav šobrīd tiešu militāru draudu. Nav
indikatoru, ka tiktu gatavots uzbrukums
pret Baltijas valstīm. Jā, ir kopējā sprie-

dze, un kopējais draudu līmenis reģionā ir daudz augstāks, bet specifiski pret
NATO valstīm nav tiešu militāru draudu.
Nav jāskrien uz veikalu ar steigu pirkt
sāli, bet gan ieteicams katram saveidot
savu krīzes somu ar nepieciešamajām
lietām. Informāciju par somas saturu
var iegūt internetā (ierakstot 72 stundu
soma). Saglabāsim mieru un palīdzēsim
Ukrainas tautai viņu smagajā cīņā pret
varmāku.
Oskars Kančs

Ievērojami palielināts valsts atbalsts lopkopjiem
piena un gaļas ražošanai 2022. gadā
Ir apstiprināti ZM sagatavotie
grozījumi valsts atbalsta piešķiršanas
kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā. Valsts
subsīdijas lopkopjiem ciltsdarba veikšanai 2022. gadā noteiktas ievērojami lielākas – 19,5 miljoni eiro, turpretī
2021. gadā bija tikai 9 miljoni eiro. Tas
ir ievērojams atbalsta palielinājums
lopkopības saimniecībām, lai turpinātu sekmīgi strādāt, attīstītu uzņēmējdarbību, ražotu kvalitatīvus piena un
gaļas produktus.
Izmaiņas paredz, ka ganāmpulku
īpašniekiem tiek kompensētas arī ko-

pējās ciltsdarba veikšanas izmaksas,
ko ir ietekmējusi strauji kāpjošā energoresursu cena.
Valsts atbalstu ciltsdarbam lopkopji saņems:
• par sivēnmātēm – 8,9 miljoni eiro;
• par piena šķirņu slaucamajām govīm – 6,4 miljonus eiro;
• par gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm – 3,1 miljonu eiro;
• par piena šķirņu slaucamajām kazām – 84,9 tūkstošus eiro;
• par vaislas aitu mātēm – 770 tūkstošus eiro;
• ciltsgrāmatas izveidošanai un uz-

turēšanai – 188 tūkstošus eiro.
Sagaidāms, ka valsts atbalstu saņems vairāk nekā 4600 lopkopības
saimniecību.
Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem pieejamu, drošu un kvalitatīvu
vietējā ražojuma pārtiku plašā klāstā
par konkurētspējīgām cenām, 2022.
gadā kopumā plānotais subsīdiju apmērs lauksaimniekiem ir 38,7 miljoni
eiro.
Informācija no žurnāla „AgroTops”.
J. Grudule,
Novada lauksaimniecības konsultante
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
2022. gada 24. februārī		
Nr. 4

Darba kārtība:
1. Par zemes nomu.
2. Par uzmērītu zemes vienību iznomāto platību precizēšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par adreses maiņu.
5. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 24, Varakļāni, sadalīšanu.
6. Par zemes vienības Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni, atsavināšanu
un nosacītās cenas noteikšanu.
7. Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai.
8. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
9. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
10. Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx.
11. Par deklarētās dzīvesvietas
ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
13. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
14. Par Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).
15. Par Varakļānu novada domes
saistošo noteikumu Nr. 3 „Kārtība,
kādā Varakļānu novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumi risināšanā” apstiprināšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Varakļānu novada domes 2015. gada
30. decembra saistošo noteikumu Nr.7 „Par Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 2013. gada 25. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
18. Par Varakļānu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
19. Par mazo vokālistu konkursu „Varakļānu novada Cālis – 2022”.
20. Par Varakļānu kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā. Ar 2022. gada
28. februāri Varakļānu kultūras nama vadītāja amatā Anitu Upenieci, pēc Varakļānu novada kultūras iestāžu reorganizācijas no 2022. gada 1. aprīļa – Varakļānu novada kultūras centra vadītājs.
21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, Varakļāni, Varakļānu novads, sadalīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un apbūvētā
zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
22. Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa
laikā.
23. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības
teritorijā.
24. Par meža cirsmas izsoli.
1. Rīkot Varakļānu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 101,
Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0209, meža cirsmu atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals Krāja, m³
Nr. 1

1

1,0
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271,98

Cirtes veids
Sanitārā vienlaidu
cirte

2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā
101, Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0209, meža cirsmas
izsoles sākumcenu 12 000,00 EUR.
3. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 101, Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0209, meža cirsmas izsoles noteikumus.
25. Par naudas balvas apmēru politiski represētajām personām.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
31. marts – pēdējais datums, līdz
kuram lauksaimniekiem pēc ražas
novākšanas uz lauka jāsaglabā neiestrādātas nenopļautās atbalsttiesīgo
kultūraugu atliekas vai pēcpļaujas atliekas (rugājus), lai saņemtu atbalstu
Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP).
1. aprīlis – datums, līdz kuram LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) jāiesniedz lauku bloku precizēšanas pieprasījumi par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavas elementu
iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību

slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu platību; pievienot jaunus ainavas elementus; no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību.
Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku
bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to
pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un
sezonas laikā netiks veikta atkārtota
platības apsekošana.
12. aprīlis – sākas Vienoto iesnie-

gumu pieņemšana 2022. gada platību maksājumiem, kā arī iesniegumu
pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas
iegādei, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Informācija sagatavota izmantojot
žurnālu „AgroTops”.
Arī šogad palīdzēšu lauksaimniekiem aizpildīt platībmaksājumu pieteikumus. Darba laika maiņas dēļ – tikšanās obligāti jāprecizē telefoniski, lai
sarunātu konkrēti laiku un vietu.
Novada lauksaimniecības konsultante
J. Grudule, mob. tālr. 26543747

Izstādes noslēgums un tikšanās ar iemīļotiem
māksliniekiem
02.03.2022. Varakļānu Novada
muzejā notika izstādes „Olgas un Valda Pauliņu, Līgas Krasnikovas keramika un Maijas Šuļgas vaska batikas
gleznas” noslēguma pasākums ar
pašu mākslinieku piedalīšanos. Klātesošie varēja iepazīties ar māla trauku
darināšanas un vaska batikas gleznu
radīšanas radošo procesu, tehnoloģijām un arī paši piedalīties mākslinieku
vadītajās māla un grafikas darbnīcās.
Varēja apskatīt arī mākslinieces
Maijas Šuļgas darināto oriģinālo rotu
kolekciju.
Līga Osipova
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Priekam un
iedvesmai

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturēto likumu
,,Grozījumi Likumā par ostām”
No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma „Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai
par apturētā likuma „Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, Varakļānu
novadā ir noteikta viena parakstu vākšanas vieta:
Varakļānu kultūras namā, 1. Maija laukumā 4, Varakļānos, Varakļānu
novadā
Parakstu vākšanas vietas darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz
plkst. 13.00
Otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Plašāka informācija Centrālā vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Sveicinu Jūs martā, aicinot cerēt uz mieru pasaulē un lasīt grāmatas, kas stiprina.
No sirds ticu miera uzvarai
pār ļaunumu. No sirds ticu, ka
miera laikus un pavasari sagaidīs arī Ukraina. No sirds gribas
plānot dzīvi mierā un saticībā.
Tas, ko varam darīt šai trauksmainajā pasaulē, kurā esam attapušies, ir palīdzēt Ukrainai ar savu atbalstu un lūgties par mieru. Bet arī
parūpēties par savu garīgo stāvokli
un veselo saprātu, lasot grāmatas
un apmeklējot dažādus kultūras
pasākumus.
Murmastienes bibliotēkas krājums februārī papildināts gan ar
dažādām praktiskajai dzīvei noderīgām grāmatām, piem. ,,Izdzīvošanas skola dabā”, ,,Vai zini, kur
dzīvnieki mīt?” ,,Profesora Danilāna
zelta likumi”, gan tādu populāru autoru kā M. Zālīte, S. Kalniete, Dz.
Žuravska, K. Kazāks, M. Bērziņš,
Dž. Devero, N. Robertsa, L. Railija un citām grāmatām.
Bibliotēkā pieejami arī laikraksti un žurnāli, izmantojami datori un
internets, iespēja tikties ar domubiedriem pasākumos…
Bet tas vēl nav viss! Apmeklētājiem regulāri tiek piedāvātas arī
dažādas izstādes – gan literatūras,
gan mākslas darbu, gan amatnieku
un rokdarbnieku darinājumi.
Līdz mēneša beigām bibliotēkā
skatāma izstāde ,,No veca – jauns”.
Tas ir izstādes darbu autores Silvijas Šeketas stāsts par radošumu –
kā no apnikušiem vai šobrīd nemoderniem apģērba gabaliem uzmeistarot kaut ko jaunu – somas, segas,
paklājiņus, virtuves piederumus…
Lūk! To sauc par gudru dzīvošanu.
Vides aktīviste Grēta Tūnberja ar
Silviju lepotos, mēs arī to darām.
Paldies! Šādi pasākumi iepriecina
un iedvesmo.
Meklējiet šīs sajūtas bibliotēkā!
Uz tikšanos!
Terēze,
Murmastienes bibliotēka
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LRPA rīkotajam literārās jaunrades konkursam darbus vēl var iesūtīt līdz marta
beigām. Lasītājiem piedāvājam varakļānietes Genovefas Melnes iesūtīto darbu –
„Es byušu zynītneica”. Par konkursa rezultātiem informēsim aprīlī.
Es byušu zynōtneica
- Meitiņ, kur tu otkol esi nūļeiduse?
-– sauc mama, apstaigōdama pogolmu
un mōju.
A es dzieržu jū, bet nasagrib atsasaukt. Otkol byus kū izdūmōjuse, lai
mani nūdarbynōtu. Asu atsalaiduse
gulēt starp kryumenim un vāroju, kai
te uzlāc zaļš sīnōzeits uz munas kleitiņas molas, te nūlāc toli toli, bet pēc
laika otkol atsagrīž. Kai jis var tik tōli un
augsti aizlēkt? Voi jam garajōs kōjōs ir
kaidas atsperes? Dēļ ko cilvāki tai navarātu laksteit?
Beidzūt atsasaucūs un ceļūs augšā. Eju uz kōrtejū mamas reikōjuma
izpildi.
- Aizej, meitiņ uz ganeibom, pasaverīs, voi gūteņa nav kaidā škōdē īleiduse. Atlaid nu mīta, pagoni. Taipat nu
tevis sātā nav ņikaida paleiga.
Pōrkōpu slīksni un īskrīnu ustobā,
rūkūs sovōs montōs, atrūnu zeimuli
un papeira lopu i dūdūs uz ganeibom.
Vosoras saule karsei, pa debesim lānu plōvoj bolti mōkūni. Ja tajūs
viereigi īsaskotīs – kaidus tik ģīmus i
dzeivnīkus navar saredzēt. Laikam tī ir
tōs dvēseleitis, par kurom mama bīži
stōsta. Bet jei soka, ka debesīs nūnōk

smuki, kōrteigi i paklauseigi bārni. Laikam jau es nikod dabasūs natikšu – ni
smuka, ni kōrteiga, ni paklauseiga... Ai,
kas par tū! Dzeivōšu,kaida asu i byušu
zynōtneica.
Gūteņa mīreigi ād zōleiti.Nu ka
mama sacieja, atlaisšu nu mīta, lai pastaigoj ari. Kaida i nadžaub, ka ķēde
nūjimta nu mīta, turpynoj pīpildeit
sovu milzeigū vādaru ar suļeigū zōleiti. Laikam tys pīneņš, kū mama slauc
i dūd myusim, ir vādarā pōrsavērtuse
zōleites sula...A,kai jis palyka bolts?
Gon ari tū izpieteišu.
Tagad apsasāstūs laikam kara laikā
izrautas dūbes molā pylnas ar iudini.
Molas jau apaugušas ar garu un eisu
zōli. Vīnā molā sōk augt, nazynu kaids
kryumeņš. Iudinī maudojās vardiveitis,
zōļis stībrūs īsakērušīs kurkuļeiši – varžu bierneņi. Recekļaina, gluma masa,
sastōvuša nu opolim bumbuleišim ar
malnu punkteņu vydā. Cyti jau palykuši lelōki, cytim pīaugušas kōjeņas i pat
asteites. Voi tōs ir zivteņas? Nā, tī poši
kurkuleiši.
Pajamu lopu un sovu zeimuleiti i
sōku zeimēt, kaidi izaver glumī recekleiši, kunkuleiši, kōjaineiši i astaineiši.
Astaineišim golva tik lela i rasna.Tī ōtri
pazyust dziļōk iudini, punktainī recek-

Izstāde Līvāni = stikls

No 2022. gada 10. marta līdz 10.
maijam Varakļānu novada muzeja
(Varakļānu muižas pils) apmeklētāji
varēs skatīt unikālus Līvānu stikla
un amatniecības centra stikla pūtēju izstāžu darbus
Izstādē būs skatāmi Līvānu stikla
un amatniecības centra stikla pūtēju
Aleksandra Logvina un Valērija Veisa
dažādu formu darbi.
Pēc Līvānu stikla fabrikas slēgšanas
2008. gadā, toreizējā Latgales mākslas

leiši naradzu, ka kustātūs. Zeimeju i
mieginoju raksteit ar drukas burtim –
tēte man tū jau īmōcēja. Tai es pieteju iudiņainū na pļančku i na prūdeņu,
bet iudiņainū dūbi, pi kuras var byut
nūmyra kaids sasprydzynōts, cilvāks,
kuru tagad radzu mōkūņūs. Taidu
lelōku un mozōku pļančku ganeibōs
daudz.
Muna lapeņa pilna pīzeimēta ar
vardeišu bierneņim – kurkuleišim.
Gon, kad izaugšu leloka, byušu par
eistu pietneicu, izzynōšu, deļ kō gūteņai, ādūt zaļū zōli, mama izslauc gordu
boltu pīneņu. Kai opolim, glumim kurkuleišim var izaugt kōjeņas un asteites,
bet vardeitei izaugūt pazyust asteite.
Ak, Dīveņ! Gaida mīregi ādūt
pōrkōpuse dorza nūžūgōjumu, īleiduse runkuļu dōrzā un turpynoj mīreigi
škeit i ēst suleigōs lopas. Izbrodōjuse
lelu gobolu runkuleišu un bīšu.
I otkol es dabōšu rōjīni, i byušu
napaklauseigō meitine.

Genovefa Melne,
Varakļānu novada pensionāru
biedrība „Pīlādzītis”
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un amatniecības centrā 2016. gadā tika
izveidota stikla pūšanas darbnīca, kurā
darbu uzsāka pieredzējuši stikla pūtēji
Aleksandrs Logvins un Valērijs Veiss.
Meistaru prasmīgajās rokās top krāsaini un mirdzoši stikla izstrādājumi gan
suvenīriem, gan praktiskam pielietojumam. Šobrīd Līvānu stikla un amatniecības centrā interesenti var aplūkot un
iegādāties Aleksandra Logvina un Valērija Veisa izgatavotos dažādu izmēru
oriģinālus darbus, sākot no mazo for-

„VARAKĻõNĪTS” 2022. gada marts

mu suvenīriem – putnu un dzīvnieku
figūriņām, ziediem, krājkasītēm, vidēja
izmēra traukiem, līdz pat dažādām liela izmēra vāzēm. Katrs izstrādājums ir
unikāls, jo tiek radīts bez iepriekš sagatavotām formām. Meistari sadarbojas
arī ar māksliniekiem, stikla izstrādājumos realizējot arvien jaunas idejas.
Izstādes laikā tiks demonstrēta arī
jaunā 2021. gadā tapusī īsfilma „Stikla
pūšanas tradīcija Līvānos", kur skatītājiem piedāvāts ieskats Līvānu stikla

tapšanas procesā. Līvānu stikla fabrikas bijušie stikla pūtēji dalīsies atmiņās
par savām darba gaitām un fabrikas
bijušajiem ziedu laikiem. Filma tapusi
pateicoties, VKKF mērķprogrammas
KultūrElpa un Kultūras Ministrijas atbalstam.
Stikla pūšanas tradīcija Līvānos ir
iekļauta Latvijas nemateriālo kultūras
vērtību sarakstā.
Kristīne Lipkova
(LSAC izstāžu un ekspozīciju)

KAS IR ĀRKĀRTAS GADĪJUMU
SOMA UN KO TAJĀ LIKT IEKŠĀ?
Ārkārtas gadījumu soma satur lietas, kas cilvēkam vai ģimenei būs nepieciešamas evakuācijas gadījumā. Izmanto šo sarakstu un sagatavo somu savlaicīgi.

(1929 – 1982)

P. Ziemelis dzimis 1929. gada
26. martā Rēzeknes rajona Ciskādu
pagastā zemnieku ģimenē. Pēc vietējās pamatskolas pabeigšanas mācījies
Rēzeknes 1. vidusskolā, pēc tam sekoja dienests Padomju armijā.
Atgriezies no armijas, P. Ziemelis iestājās LVU Ģeogrāfijas fakultātes
neklātienes nodaļā, vienlaicīgi uzsākot
skolotāja gaitas vairākās lauku skolās
(tostarp Lucānu un Nagļu 7-gadīgajā
skolā).
1962. gadā P. Ziemelis pabeidza
studijas LVU un uzsāka darbu Varakļānu vidusskolā par ģeogrāfijas skolotāju. Līdztekus saviem darba pienākumiem viņš dedzīgi pievērsās sava
novada izpētei, ko bija uzsācis, jau
gatavojot diplomdarbu, – vadīja skolas
novadpētniecības un foto pulciņu. Savus pētījumus novadpētniecībā viņš ir
publicējis presē.
Talantīgo, centīgo, priekšzīmīgo
skolotāju un aktīvu sabiedrisko darbinieku P. Ziemeli 1972. gadā ievēlēja
par Varakļānu vidusskolas direktoru.
Sekoja spraigi darba gadi direktora
amatā. Šajā laikā Varakļānu vidusskola vairākus gadus Madonas rajonā bija
labāko skaitā. Jūtami nostiprinājās arī
skolas materiālā bāze, un skolēni ieguva pilnvērtīgu zināšanu klāstu.
1982. gada 31. maijā notika nelaime – no elektriskā zāģa atvienojās
vads, kurš atradās zem sprieguma, un
skolas direktors traģiski gāja bojā.
Pētera Ziemeļa daudzās jomās aizsāktais novadpētniecības darbs palika
tikai iecerēs, bet pats skolotājs palika
visu skolēnu un darbabiedru mīļās atmiņās.
Līga Osipova

SOMĀ LIEC:
DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

PĀRTIKA UN ŪDENS



 pārtiku ar ilgu derīguma termiņu un

 svarīgo telefona numuru sarakstu;
 portatīvo radioaparātu ar rezerves

 daudzfunkcionālu saliekamo nazi,

 nelielu naudas summu (5 EUR, 10

 dzeramo ūdeni plastmasas pudelēs

 ūdensdrošs blociņš un rakstām-

 sausā spirta plītiņu;
 ūdens filtru, dezinfekcijas tabletes;

SILTUMS UN GAISMA

CITAS LIETAS:

svarīgu dokumentu (pase vai ID
karte, autovadītāja apliecība) kopijas polietilēna iesaiņojumā;

augstu kaloriju saturu, ko var lietot
bez termiskas apstrādes;

konservu attaisāmo, karoti, neplīstošu bļodiņu un krūzīti;

baterijām;

(3 dienām);

EUR un 20 EUR naudaszīmēs);

Varakļānu v-skolas skolēni klausās direktora stāstījumu par PSKP
25. kongresu. 1970-to g. vidus.

piederumi.



 līmlenti, diegu, adatu, šķēres,

rezerves lādētāju, mašīnas lādētāju, ārējās enerģijas krātuvi
(power bank);

rakstāmpiederumus;

 dvieli, tualetes papīru, vienreizlie-



tojamās salvetes;

sērkociņus, šķiltavas, sveces,
lukturīti, baterijas;

 dezinfekcijas līdzekli, higiēnas



piederumus;

siltu apģērbu, rezerves apakšveļu
un ērtus apavus;

 medikamentus, ko lietojat

 guļammaisu vai segu, tūristu pa-

(recepšu kopijas);

klājiņu, vēlams, telti.

 pirmās palīdzības aptieciņu
(skat. 8. lpp);

Pēteris Ziemelis

 rezerves brilles vai kontaktlēcas.
Varakļānu vidusskolas direktora
Pētera Ziemeļa uzruna pionieriem.
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IETEIKUMI, KĀ SAGATAVOTIES

Pēteris Ziemelis
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Staņislavs Cakulis

Cien. Jāni Grudul!

(1937)

Staņislavs dzimis 1937.
gada 31. martā Dekšāru
pagasta Cakulu stādžā,
Veronikas Kokares un Boleslava Cakula ģimenē, kā
septītais bērns.
Skolas gaitas uzsāka
1948. gadā Cakulu pamatskolā. Tālāk sekoja Varakļānu pamatskola. 1952.
gadā mācības turpināja
Varakļānu vidusskolā. Pēc
vidusskolas beigšanas iestājās Latvijas Valsts Fizkultūras institūtā. 1959. g.
aizgāja no institūta un tūlīt
tika iesaukts armijā. Pēc
pusgada dienēšanas no
armijas atbrīvoja kā trešās
grupas invalīdu.
Atgriezies mājās, uzStaņislavs ar dirigentu Gido Kokaru 1996. g. Rīgā.
sāka darbu tirdzniecībā,
nostrādājot trīs ar pusi
gadus. Strādājot tirdzniecībā, iestājās
Tirdzniecības Institūtā. Tirdzniecībā pārtikas prečziņos – neatrada darbā
gandarījumu un aizgāja strādāt labības
pārstrādes kombinātā „Sarkanais Oktobris”. Tur nostrādāja 33 gadus. Par
centību tika augsti apbalvots. Ieguva
darba kolektīva cieņu un mīlestību.
Sāka kā ierindas strādnieks un pabeidza kā rūpnīcas vadītājs.
1963. gadā apprecējās ar Veru Trūbiņu. 1971. gadā piedzima meita Sandra, kura 2005. gadā mira slimības dēļ.
1997. gadā Staņislavs aizgāja pensijā, bet joprojām ir sabiedriski aktīvs.
Viņš ir „Daugavas Vanagi Latvijā” nodaļas „Tēvzeme” vadītājs, dzied un spēlē
dažādus mūzikas instrumentus.

Tu – Mūsējais. Mēs – Tavējie.
Apsveicam ar Latgaliešu kultūras
gada balvas ,,Boņuks 2021” par
mūža ieguldījumu kultūras attīstībā
saņemšanu.
Vēl daudz, daudz skanošus gadus
vēlot, pateicībā – murmastienieši.
Sveicienam pievienojam arī mūsu
Martas Bārbales 1996. g. rakstīto
veltījuma dzejoli.

Staņislavs pie sava dāvinājuma
Varakļānu muzejam 2014. g. 1. aprīlī.

Omulības klubiņā Jurmalā, 2018.

Cilvēks kā dziesma
Diriģentam Jānim Grudulam
Ja ar dziesmu cilvēks ir dzimis,
Allaž viņš stiprs un neaprimis
Paceļ citus, pats celdamies augstāk.
Gavilē dvēsele. Strādā plaukstas.
Ja ar dziesmu cilvēks ir audzis,
Ja to ceļā vienmēr ir saucis,
Atsauksies daudzi un līdzi tai dzīvos,
Dziesma kā karogs mūžīgi plīvos.
Sasildīs bāros, gurušos tirdīs,
Iemetīs brīnumu cilvēku sirdīs.
Kori kā pasaku milži ceļas,
Tie, kas klausās, spēku sev smeļas.
Turies, dziesma!
Un tālāk ziedi.
Turies, tauta!
Un dziedi, vēl dziedi!

Lai māmulītes mīla
paliek dziļi sirdī
Par avotu,
kur mūžam spēku smelt...
(Z.Vijupe)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Jānim Eriņam un visiem tuvajiem
cilvēkiem, aizvadot Annu
mūžības ceļā.

Mājas kaimiņi

Dūdu ģimene

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā,
Paliek vien dvēseles gaisma.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anniņas Eriņas tuviniekiem, viņu
mūžībā pavadot.
Bijušie darbabiedri

Un tā mēs aizejam – pēkšņi un
pavisam.
Bez ceļa atpakaļ.
Smiltis klājas pāri visam.
Izsakām patiesu līdzjūtību
Jānim Eriņam, pavadot sievu Annu
mūžības ceļā.
Mājas kaimiņi

Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs brālīša vien nebija.
Mūsu klusa līdzjūtība Ritai un Jānim
Latkovskiem, dēlu zaudējot.
Domās esam kopā ar Jums.
Valentīna, Guna, Viktorija
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jānim Eriņam, sievu guldot
zemes klēpī. Lai gaišs un viegls
Annas mūžības ceļš.
Medvecku ģimene

Un vairāk it nekā,
Vai tiešām tā?
Vien paliks no mūža
Kas ļaužu atmiņā.
(O. Lisovska)

Vīrs, dēls ar ģimeni

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Skumju brīdī esam kopā ar Agnesi,
vecmammu aizsaulē aizvadot.

Ar kaimiņu, draugu, sportistu Vladimiru Ribakovu 1957.g. 21.04.

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari
Un piesaulē jau vizbulītes zied.
Bet ir tik skumji... ir tik ļoti skumji,
Ka tieši tagad Tev ir jāaiziet!

Izsakām patiesu līdzjūtību
ARTAI, ARTURAM un tuviniekiem,
MAMMU zemes klēpī pavadot.

Mīļš paldies visiem, visiem,
kas bija kopā ar mums –
priesterim Mārtiņam Klušam,
māsai Elizabetei, kaimiņiem,
darbabiedriem, kolēģiem,
pavadot mūsu mīļo sievu, māti,
vecmāmiņu ANNU ERIŅU pēdējā
gaitā.

Vera Trūbiņa un Staņislavs Cakulis
kāzu dienā 1963. g.
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Klasesbiedri Dagnija, Daira,
Inita, Mārtiņš

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.
Visdziļākā līdzjūtība
Marutas Mālnieces ģimenei,
māmiņu, vecmāmiņu mūžības
ceļos pavadot.
Marija
Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais
gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Un caur kokiem un bērniem būs
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marutai Mālniecei un viņas
tuviniekiem, māti, vecmāmiņu,
vecvecmāmiņu Helēnu Čaunāni
mūžības takās aizvadot.
Alianses aptiekas kolektīvs
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Asaras neko vairs līdzēt nevar.
Ceļš noslēdzies tur – kapu kalnā,
Kur vēji nemitīgi spēlēs
Par to, ka mīļas rokas neskar,
Ka matos saklūp baltas salnas,
Ka sirds un prāts nu sažņaugts spīlēs
Un pasaule kā leduspuķe salta.

Akmens stiprumu!
Saules gaišumu!
Uguns siltumu!
Labu veselību!

Jauki un saulaini sveicieni
LEONAM KOKARAM
skaistajā
65 gadu jubilejā!
Marija M., Veronika, Marija C.,
Jānis C.

To nevar noticēt, ka tik smaidīgs,
labsirdīgs, mīļš un humora
apdāvināts cilvēks kā
ANNA KARAŠA-ERIŅA vienā brīdī
aiziet mūžības ceļos...
Cien. Jāni un Edgar! Visdziļākā
līdzjūtība šajā melnajā laikā!
Taču dzīve turpinās, laiks skrien, un
bēdas lai ātri pārsēžas citos ratos.
Veselību, izturību, darbošanās
prieku!
Vija, Ziedīte, Didzis, Aija Stikāne

Es visu atstāju Jums –
Savas skumjas un prieku, kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar Jums
Kā raibs dzīpars vijies.

Lai debess Tēva mīļās rokas
Jums šodien maigi pieskaras,
Lai svētī Jūsu dzīves gadus,
Lai svētī darbu, lūgšanas un prieku.

DRAUDZES VIKĀRAM
GRIGORIJAM ŅIKITINAM
Mīļi un sirsnīgi sveicam skaistajā
55 gadu dzīves jubilejā, vēlot
Dieva svētību un Aglonas
Dievmātes, mūsu zemes
karalienes, patvērumu un
gādību.
Mīlestībā un pateicībā –
draudzes ticīgie

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J. Rūsiņš)
Sanita, izsakām visdziļāko līdzjūtību,
tēvu kapu kalnā pavadot.
Domās esam kopā ar Tevi...
Kolēģi Varakļānu novada
pašvaldības administrācijā

Izsakām patiesu līdzjūtību
Senkānu ģimenei, vīru, tēvu un
vectēvu Jāni zemes klēpī guldot.
Kāpņu telpas kaimiņi
Tu aizej prom par balto ziemas ceļu
uz mūžību.
Šalc priede, egle, bērzs. Un kādas
tālas, senas mājas durvis
Nekas vairs tavas rokas neatvērs...
Skumju un atvadu brīdī esam
kopā ar Zinaidu, Sanitu, Janeku un
mazbērniem, vīru, tēvu un vectēvu
JĀNI SENKĀNU mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri un sportisti
Lubānas PMK-3

Tuvs cilvēks var nolīt kā lietus,
Atnākt kā sniegs, būt kā migla
vai eņģelis balts,
Kas vienmēr pār tevi stāv
Un piedalās dvēseles
sarunās tavās...
(M. Svīķe)
Jūtam līdzi Tev, SANITA, smagajā
brīdī, kad jāatvadās no TĒTA.
Varakļānu vidējās paaudzes deju
kolektīvs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)
Pieminam mūžībā aizgājušos
februārī:

Avdevičs Edvards

70

Bārbals Evalds

89

Eriņa Anna

62

Lipskis Aivars

58

Odumiņa Baiba

37

Rancāne Antoņina

92

Senkāns Jānis

73

Slaidiņa Ingrīda

68

Strods Aivars

62

Vilkauša Marija

84

Zvaigzne Zinaida

85

SIA „Baltic Akmens” veic

PIEMINEKĻU
IZGATAVOŠANU
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana
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iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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