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Dzīve un darbi nav apstājušies
Aizritējuši divi mēneši, kā dzīvojam ārkārtējās
situācijas apstākļos. Valstī
ieviestie drošības pasākumi ir ietekmējuši mūsu
ikdienas gaitas. Līdz šim
Varakļānu novadā nav konstatēti saslimšanas gadījumi. Sākot ar 12. maiju daži
ierobežojumi tiek mazināti,
tomēr aicinu arī turpmāk
būt piesardzīgiem, izvairīties no liekiem riskiem inficēties vai inficēt citus.
Pašvaldības iestādēs
arī turpmāko mēnesi saglabāsies ieviestie drošības pasākumi. Galvenie ierobežojumi saistīti ar apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tomēr visu iespējams risināt,
sazinoties pa tālruni, elektroniski, sniedzot rakstiskus iesniegumus. Iepriekš
vienojoties, iespējamas arī klātienes tikšanās. Neierasts šis pavasaris ir izglītības
iestādēs, kur mācības šajā mācību gadā
klātienē neatjaunosies, izņemot konsultācijas un eksāmeni 12. klasei.
Varakļānu pilsētā drīzumā sāksies
Rīgas un Kosmonautu ielu posmu pārbūves darbi. Projektā paredzēts izbūvēt
siltumtrasi no Jaunatnes ielas katlu mājas līdz Rīgas ielas katlu mājai, sakārtot
ielu apgaismojumu, lietus ūdeņu novadi,
transporta infrastruktūru un atjaunot ielas

segumu. Šogad darbi turpināsies arī pie lauku ceļu
pārbūves. Atbilstošos laika
apstākļos dubultā virsmas
apstrāde tiks veikta Silagala, Karolīnas un Lielstrodu
ceļu posmiem.
Ārkārtējā situācija būtiski ietekmējusi kultūras
dzīvi. Ir atcelti kultūras pasākumi, apturēts pašdarbības kolektīvu darbs un šobrīd strādājam pie saimniecisko jautājumu risināšanas. Pasākumu turpmākais
plāns būs atkarīgs no kopējās situācijas
valstī, bet ir skaidrs, ka šogad maijā nenotiks velobrauciens un Novada svētki.
Būtisks jautājums Varakļānu novada
iedzīvotājiem ir administratīvi teritoriālā
reforma, kas, neskatoties uz noteikto
ārkārtējo situāciju un ierobežoto komunikāciju, tiek virzīta uz galīgo lasījumu.
Saeimas komisijas sēdē ir atbalstīti
priekšlikumi par Varakļānu novada teritorijas iekļaušanu Madonas novadā.
Iedzīvotāju aptauja ir parādījusi pārliecinošu nostāju šajā jautājumā, arī novada
deputātu lēmums ir vienbalsīgs – par
iekļaušanos Madonas novada sastāvā.
Valsts prezidents likumprojektam ir iesniedzis priekšlikumu, kas paredz, ka
„Iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprinā-

šanai un kultūrvēsturiskā vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un
pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei, un Sēlijai – regulē atsevišķs likums”. Priekšlikuma iekļaušanu
likumā ir atbalstījusi arī Saeimas komisija. Tomēr joprojām tiek veikta deputātu
pāŗliecināšana par atbalstu Varakļānu
novada pievienošanai Rēzeknes novadam. Šobrīd, neskaidru motīvu vadīti,
pretēji iedzīvotāju vairākuma viedoklim,
ekonomiskajiem apsvērumiem, novada
deputātu viedoklim, iestājas vairākums
Nacionālās apvienības (11,92%), Jaunās konservatīvās partijas (19,93%) un
Saskaņas (4,46%) deputātu. Iekavās norādītie procenti ir mūsu novada vēlētāju
atdotās balsis par minētajām partijām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Pašvaldības vārdā esam nosūtījuši atklātas vēstules visām Saeimas frakcijām, skaidrojot
radušos situāciju un uzaicinot deputātus
uz tikšanos ar varakļāniešiem. Gaidīsim
deputātu atbildes un cerēsim uz pozitīvu
Saeimas lēmumu.
Dzīve un darbi nav apstājušies. Spēku un pacietību visiem, veiksmi 12. klašu
eksāmenos!
Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

Par drošību un uzvedību pie ūdenstilpēm
Tā kā atpūtas sezona gandrīz ir sākusies, atgādinām, ka, atrodoties pie
ūdenstilpēm un peldoties, ir jāievēro drošības pasākumi un uzvedības noteikumi,
lai parūpētos par savu un savu līdzcilvēku
veselību un drošību.
Aicinām iedzīvotājus, uzturoties pie
ūdenstilpēm, ievērot drošības nosacījumus:

pirms peldes pamēģiniet ūdeni basām
kājām;

ja esat pārkarsuši, ūdenī jāiet lēnām,
lai nebūtu straujas ķermeņa temperatūras maiņas, jo tas var izraisīt muskuļu krampjus vai sirdsdarbības un
asinsrites traucējumus;

ja redzat kādu neparasti uzvedamies,
pievērsiet tam uzmanību, jo, iespējams, ir nepieciešama palīdzība;

ne mirkli nenovērsiet uzmanību no
bērniem;

ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, tie

jānorobežo tā, lai bērni vieni paši klāt
netiktu. Piemājas baseinos neatstājiet
peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību;

ja situācija ir nopietna, nekavējoties
ziņojiet glābšanas dienestam pa tālr.
112, nosaucot maksimāli precīzu negadījuma vietu.
Atcerieties arī par atkritumu savākšanu pēc savas atpūtas pie ūdenskrātuvēm
un zaļajās zonās. Jebkuram atpūtniekam
ir patīkami redzēt tīru un sakoptu vidi, tāpēc rūpēsimies par to, lai pēc mums atpūtas vieta paliek tīra. Ja redzat, ka citi izmet atkritumus tiem neparedzētās vietās,
aiciniet arī līdzcilvēkus būt atbildīgiem par
apkārtējās vides tīrību.
Suņu īpašniekiem atgādinām – vedot
savus mīluļus pastaigā, lūdzu, rūpējieties,
lai pēc jūsu suņa paliek tīra vide.
10 metrus platā joslā pie ūdenstilpēm aizliegts:


mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;

kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām
bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
(Aizsargjoslu likuma 37. pants)
Dodoties atpūsties pie ūdeņiem, aicinām ievērot privātīpašuma teritorijas
robežas, kā arī ūdenstilpes tuvumā izvietotās norādes.
Atbildība par augšminēto norādījumu pārkāpumiem paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Varakļānu novada pašvaldības 28.11.2019.
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”.
Vēlam visiem patīkamu un drošu atpūtu!
Varakļānu novada pašvaldība
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VARAKĻĀNU
NOVADA DOMĒ
30.04.2020. Nr. 9
1. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta „Kalniņi J” apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma zemes
lietošanas mērķa noteikšanu.
4. Par apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par zemes nomu.
6. Par zemes nomas izsoles sākumcenas apstiprināšanu.
7. Par mājīpašuma Miera ielā 12, Varakļāni, izsoli.
8. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam.
9. Par sociālo dzīvokļu īri.
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
12. Par zemes ierīcības projekta
„Vaivari” apstiprināšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvede

Paziņojums par izsoli
Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo neapbūvēto, lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību izsoli
Izsoles vieta un datums – izsole notiks 2020. gada 20. maijā Rīgas ielā 13, Varakļānos, novada domes telpās. saskaņā ar tabulā minēto informāciju. Zemes vienību
raksturojums norādīts pielikumā.
Nr.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
platība, m2

1.

7017 001 0349

6141

2.

7017 001 0302

8200

3.

7017 001 0295

13700

4.

70 170 020 022

7457

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes
ārkārtas sēdes no 16.12.2019. Nr. 14.2.
apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku.
Nomas tiesību izsoles solis – 0,5%
(pus procents) no izsoles sākumcenas.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un
vienojoties par apskates laiku pa tālruni
64866416.

Ārkārtas situācija
Latvijā pagarināta
līdz 9. jūnijam
No 12.05.2020.
• Atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot distancēšanos un drošību.
• Organizētie pasākumi iekštelpās nevarēs ilgt vairāk
par 3 stundām.
• Pasākumos, kuros apmeklētājs atrodas vieglajā transportlīdzeklī, nav cilvēku skaita ierobežojumu.
• Ievērojot nosacījumus, varēs rīkot ne kontakta sporta
nodarbības grupām līdz 25 cilvēkiem.
• Sabiedriskajā transportā obligāti jālieto deguna un
mutes aizsegs.
• Atļautas klātienes konsultācijas izglītības iestādē, gatavojoties valsts pārbaudījumiem. Atļautas klātienes
konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu skolēniem.
• Ievērojot drošību, atļautas sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības mācības klātienē.
• Bērnudārzi tiks atvērti piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītību.
• Atpūtas un izklaides vietas, tostarp restorāni, drīkstēs
strādāt no plkst. 7.00 līdz 24.00.
• Atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Zemes vienības
atrašanās vieta
Zaļā iela 28, Varakļāni,
Varakļānu novads
Zaļā iela 14, Varakļāni,
Varakļānu novads
Brīvības iela 46,
Varakļāni,
Varakļānu novads
Jēkabpils šoseja 1a,
Varakļānu novads

Izsolē noteiktā
sākuma nomas
maksa gadā
EUR bez PVN
51,89
69,29
74,21

63,01

Izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba dienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00, no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.
gada 19. maija pulksten 15:30.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un
Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela
13, Varakļānos, darba dienās no plkst.
8.00 – līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Par 9 mēnešos padarīto
Ir pagājuši 9 mēneši, kā esmu uzsācis pildīt pienākumus kā
Varakļānu novada kārtībnieks. Šo 9 mēnešu laikā nereti ir nācies
sastapties ar dažādām situācijām un pārkāpumiem, kā arī cilvēku
sūdzībām. Situācijas iespēju robežās tiek risinātas un, kā daudzi no
Varakļānu novada iedzīvotājiem saprot, ne vienmēr tas efektīvākais
līdzeklis ir personu sodīšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā kā soda mērķis tiek minēts personu audzināšana likumu un
sabiedrības noteikumu cienīšanas garā. Nereti pietiek ar preventīvo darbu, ar pārrunām, pēc kā iedzīvotāji saprot pieļautās kļūdas
savā rīcībā un darbībās un nekavējoties steidz tās labot. Protams,
ir situācijas, kur personu saukšana pie administratīvās atbildības ir
neizbēgama. Pa šo laika periodu ir uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības par dažādiem izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem, regulāri notiek patrulēšana Varakļānu novada teritorijā ar mērķi veikt preventīvo darbu ar jauniešiem, nepilngadīgām personām,
kuras nereti, neizprazdamas situāciju, atrodas sabiedriskās vietās
pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā norādītā laika. Notiek arī sabiedriskās kārtības uzraudzīšana dažādos Varakļānu novada rīkotajos sabiedriskajos pasākumos. 9 mēnešu periodā ir bijuši
74 izsaukumi par izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem, gan
noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem ir reaģēts un veiktas likumā
paredzētās darbības. Vēlos arī norādīt, ka līdz vēlamajam rezultātam,
līdz tam, lai novadā netiktu izdarīti pārkāpumi vai to izdarīšana tiktu
samazināta līdz minimumam, lai tiktu ievērota sabiedriskā kārība, ir
vēl diezgan tāls ceļš ejams, bet, ja mērķis ir nosprausts, tad uz to ir
jāvirzās. Tāpat vēlos norādīt, ka darbs kā Varakļānu novada kārtībniekam nav mans pamatdarbs un Varakļānos strādāju tikai uz pusslodzi,
līdz ar to lūgums novada iedzīvotājiem neturēt ļaunu prātu, ja kādreiz
nevaru momentāni reaģēt uz viņu pieteikumiem un iesniegumiem
un izbraukt uz notikuma vietu. Iespēju robežās tas tiek darīts, visas
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saņemtās sūdzības un zvani tiek izskatīti, pārbaudīti un nekas
netiek atstāts bez uzmanības vai aizmirsts. Vēlos arī pateikties
iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un ziņo par personu izdarītajiem pārkāpumiem, sabiedrības modrība un vērība ir liels atbalsts darbā, jo, strādājot novada teritorijā, nav iespējams būt vienlaikus visās iespējamajās
vietās, kur varētu kaut kas notikt. Īpašas grūtības minētais darbs
nesagādā, jo tādus pašus pienākumus 7 gadus esmu veicis
blakus novadā un līdz ar to darbs ir zināms un grūtības nesagādā. Lielākie cietēji šāda darba veicējiem parasti ir ģimenes. Tā
kā bieži nākas strādāt vakaros un nakts stundās, jāsniedz atbalstu Valsts policijai, jānodrošina notikuma vietu apsekošana un
apsardzība, mazāk laika tiek veltīts savai ģimenei. Liels atbalsts
ir no ģimenes (no sievas un dēliņa), kuri katru reizi pavada uz
darbu ar vārdiem „…lai ātri un mierīgi paiet darba maiņa, lai nav
pārkāpumu un konfliktu…”. Sākot no marta, kopš Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis, ir jābūt īpaši piesardzīgiem, tajā pašā
laikā arī novada iedzīvotāji bieži vien redzams, ka ne īpaši ievēro
šos pulcēšanās ierobežojumus un nereti redzams, ka jauniešu
grupiņas pārvietojas gan pa ielām, gan atrodas sporta laukumos, gan rīko kādas svinības. Aicinu sabiedrību būt atbildīgiem,
saudzēt savu un apkārtējo cilvēku veselību.
Jānis Stafeckis,
Varakļānu novada kārtībnieks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”
1. Izdarīt ar Varakļānu novada domes 25.07.2013. ar lēmumu Nr.
13.1 apstiprinātajos saistošos noteikumus Nr. 5 „Varakļānu novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 27. punkta ar otrās rindkopas 1.
teikumu šādā redakcijā:
„Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes
norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā).”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 51. punkta ar otrās rindkopas 1.
teikumu šādā redakcijā:
„Ja deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).”
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.05.2020.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

Ar Latgali sirdī, bet pie Madonas
Autors: Jolanta Plauka
Datums: 08.05.2020
Izdevums: Diena
Līdz ar ZZS un KPV LV vienotu nostāju
Varakļānus tomēr varētu atstāt pie
Madonas novada
Steigā pieņemto un duālo lēmumu
Varakļānu novadu iekļaut gan Rēzeknes,
gan Madonas novadā parlamentam nāksies atrisināt jau drīz. Saeima administratīvi teritoriālās reformas (ATR) jumta likumu
trešajā, galīgajā lasījumā plānojusi sākt
skatīt maija vidū. Šonedēļ atbildīgās Saeimas komisijas deputātu vairākums atbalstīja Varakļānu novada teritorijas izslēgšanu
no topošā Rēzeknes novada un iekļaušanu jaunveidojamā Madonas novadā, kā to
paredz arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums.
Tas gan negarantē tādu pašu lēmumu arī
Saeimas sēdē, jo Varakļānus kā Latgales
teritoriju joprojām redz trīs politiskie spēki.
Tomēr frakciju pārstāvju teiktais liecina, ka
Varakļānu iedzīvotāju vairākuma viedoklis
tomēr ir sadzirdēts.
Vairākuma griba
Pēc ATR komisijā šoziem notikušās karstās diskusijas Varakļānu novada
dome rīkoja aptauju, uz kuras rezultātiem,
šonedēļ ATR komisijai likumprojektu skatot pirms 3. lasījuma, atkārtoti norādīja arī
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Māris Justs. Proti, aptaujā absolūtais vairākums – 933 jeb 84,25% – iedzīvotāju atbalstīja Madonas virzienu, bet par pievienošanos Rēzeknes novadam balsoja 174
jeb 15,72%. Aptaujā piedalījās 41,14%
balsstiesīgo novadnieku. M. Justs Dienai
uzsvēra, ka aptauja ir reprezentatīva, jo
tajā drīkstēja piedalīties tikai novadā dek-

larētie iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu
vecumu. Arī pašvaldības domes pēdējais
(17. februāra) lēmums vienbalsīgi atbalsta
pievienošanos Madonas novadam.
Varakļāni pēdējo pusgadsimtu bijuši saistīti ar Madonu, arī pēc iepriekšējās
novadu reformas visa sadarbība veidota
ar Madonu, nevis Rēzekni. Varakļāni ir Vidzemes plānošanas reģionā, un ar Latgales pašvaldībām neesot kopīgu institūciju.
«Cilvēki pat iedomāties nevar, ka vajadzētu pārorientēties uz otru pusi [Rēzekni],»
piebilst M. Justs un atzīst, ka aktīvā Latgales atbalstītāju kampaņa varakļāniešus
ietekmējusi tieši pretēji. „Par to vairs neviens dzirdēt negrib. Šī aģitācija ir pārāk
uzmācīga, un atsevišķu cilvēku viedokļa
uzspiešana rada negatīvismu.” Vienlaikus
viņš nenoliedz, ka „mūsos ir latgaliskais”
un ka Latgales kultūra un valoda šajā apvidū tiks attīstīta un turpināta. „Bet tāpēc jau
nav jāizjauc visas iestrādes,” uzsver mērs
un aicina ieklausīties aptaujā paustajā pārliecinošajā iedzīvotāju viedoklī.
Pretēji viedokļi
Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli un
Rēzeknes vadības teikto, savu nostāju
mainījusi Saeimas Latgales apakškomisijas deputāte Janīna Kursīte (KPV LV): „Varakļāni vēsturiski ir bijusi Latgale, tāpēc 2.
lasījumā balsoju par Rēzekni, bet izrādās,
ka Rēzekne viņus negrib [..]. Arī iedzīvotāji
ir zvanījuši un lūguši uzklausīt viņu viedokli. Ja iedzīvotājiem ir svarīgi būt Madonā
un Rēzekne nevēlas, balsošu par to, lai
Varakļāni būtu pie Madonas.” KPV LV
frakcijai 2. lasījumā bija brīvais balsojums,
daļa atturējās. Tagad visi tās deputāti balsošot par Varakļāniem Madonas novadā,
Dienai par šonedēļ pieņemto frakcijas
lēmumu pavēsta ATR komisijas deputāts

Ēriks Pucens (KPV LV).
Iepriekš arī vairāki ZZS deputāti balsoja pret Varakļānu novada iekļaušanu
Madonas novadā, bet daži balsojumā nepiedalījās. ATR komisijas deputāts Viktors
Valainis (ZZS) Dienai saka, ka visa frakcija
balsošot par Varakļāniem Madonas novadā. Līdzīgs viedoklis ir arī daļai neatkarīgo
deputātu, apliecina deputāte Linda Liepiņa, kura pati iesniegusi priekšlikumu par
Varakļāniem kā Madonas novada sastāvdaļu. Savu pozīciju nav mainījusi ne Jaunās Vienotības, ne Attīstībai/Par! Saeimas
frakcija – tās atbalsta Varakļānus pie Madonas.
Par to, ka Varakļāniem jābūt Rēzeknes novada teritorijā, 2. lasījumā balsoja
Nacionālās apvienības (NA), Jauno konservatīvo (JK) un vairākums Saskaņas
frakcijas deputātu. Toreiz balsis sadalījās
38 par un 32 pret. NA un JK frakcija par šo
jautājumu atkārtoti vēl neesot runājušas,
taču Jānis Dombrava (NA) ATR komisijas
sēdē šonedēļ balsoja tāpat kā iepriekš.
Savukārt Andris Kazinovskis (JKP, JK frakcija) Dienai saka: „Zinot vairākuma nostāju, domāju, ka JKP savu nostāju nemainīs
un balsos par Varakļānu novada pievienošanu Latgalei.” Saskaņas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs arī
atbalsta šo variantu, taču frakcijas deputātiem vidzemniekiem varētu būt atšķirīgs
viedoklis.
M. Justs uz Saeimas iespējamo atbalstu Varakļāniem kā Madonas novada teritorijai raugās skeptiski: „Pārsteigumus var
gaidīt jebkurā brīdī, jo pieredzes politiskajās spēlēs mums nav. Saeimas komisija
atbalstīja, bet īstas pārliecības nav šobrīd.
Varbūt beigās pie Ventspils būsim.”.
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Komentārs avīzei
Vēlos padalīties ar savu pieredzi,
iesaistoties diskusijās par Varakļānu
novada tālāko likteni. Tas sākās pavisam nejauši, kad pamanīju Facebook
aicinājumu uz iedzīvotāju parakstu vākšanu, kurā vēlāk tika savākti, lielākoties
apkārtējo novadu iedzīvotāju paraksti
par Viļānu novada Dekšāres, Riebiņu
novada Sīļukalna, Madonas novada
Barkavas un Krustpils novada Atašienes pagastu pievienošanu Varakļānu
novadam un tālāk sekojošām preses
relīzēm nacionālajos medijos, ka valsts
vīri, lemjot par reformu, neieklausās
Varakļānu novada vietējo iedzīvotāju
viedoklī. Tā nu sākās informatīvais karš
par viedokļu ietekmi un tālāko to propagandēšanu pēc iespējas plašākai
Latvijas auditorijai, jo īpaši Saeimas
deputātiem.
Kā izrādās, šīs nesankcionētās,
vairākas parakstu vākšanas kampaņas
un tālāk sekojošas publikācijas teju
vai visos nacionālajos medijos iezīmējās kā kaut kāda „plāna” daļa „iegūt”
kādreizējās Latgales kultūrvēsturiskās
zemes vienā administratīvā teritorijā.
Veiksmīgi tiražējot šos faktus nacio-

nālajos medijos, tika radīts nepareizs
priekštats par Varakļānu novada iedzīvotāju patieso viedokli un noskaņojumu un tika „sajauktas galvas” Saeimas
deputātiem, kā dēļ atbildīgā par reformu komisija, uzdeva Varakļānu novada
pašvaldībai noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Kā izrādās, iedzīvotāju viedoklis
kardināli atšķīrās no tā viedokļa, kas
tika tiražēts ar sākotnējām parakstu
vākšanām, kur līdz pat šim brīdim īsti
nav skaidrs, cik leģitīms ir skandināto
parakstu skaits, tajā skaitā par viltus ziņām ir atzīstama arī preses relīze, kur
Latvijas kultūras darbinieki satraukti
par ideju nošķirt Varakļānu novadu no
Latgales. Kā vēlāk sāka noskaidroties,
ne visi bija parakstījuši šo vēstuli, parakstījuši vai sapratuši, par ko šī vēstule
vispār ir. Šādi tika „izvazāti” godājamu
Latvijas mēroga kultūras darbinieku
vārdi Varakļāņu kontekstā. Tā nu strādā
polittehnoloģijas un viltus ziņu mašinērijas, kad dažas personas vēlas ietekmēt lēmumu pieņemšanu Saeimā par
labu sev, ignorējot iedzīvotājus. Līdz ar
to tika radīts liels informatīvais juceklis, kas bija izdevīgs tām atsevišķām

personām, kas iestājās par Varakļānu
novada pievienošanu Rēzeknes novadam.
Cienu un godāju katra viedokli, ja
tas ir konstruktīvs un balstīts uz faktiem, pat ja tas ir par pievienošanu Rēzeknes novadam. Cienu un godāju Latgales kultūru, respektēju Latgales kultūrvēsturisko telpu, taču nevajag jaukt
vēsturisko kultūrtelpu ar administratīvo
dalījumu, kas nekādā mērā neietekmē
latgaliskās identitātes pasliktināšanos
Varakļānu novadā.
Visas šīs viltus ziņas, sagrozīti fakti,
nepatiesības, ka kādam tiek liegts runāt latgaliski, emocijas un pat personīgās aizskaršanas ir tomēr darījušas
labu darbu – saliedējuši Varakļānu novada iedzīvotājus vienotā viedoklī – par
iekļaušanos Madonas novadā.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem
novada iedzīvotājiem, kuriem nav vienaldzīgs novada tālākais liktenis.
Cik zināms, Saeima lems par administratīvi teritoriālās reformas likumu
3. lasījumā jau 2020. gada 09. jūnijā.
Ar cieņu,
Viktors Vilkaušs

Par atkritumu apsaimniekošanu – šķirošanu
Atkritumu apsaimniekošanu Varakļānu pilsētā un novadā regulē saistošie noteikumi Nr. 2 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Varakļānu
novadā”. Tie paredz ikvienas – gan juridiskās, gan fiziskās personas iesaistīšanos pašvaldības kopējā atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā, obligāti
katrai mājsaimniecībai slēdzot līgumu
par atkritumu izvešanu. Noteikumu 5.5
punkts paredz iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas
sistēmai. Atkritumu – kā PET un stikla
pudeļu šķirošanas procesa norise ir aktīva, iedzīvotāji ir atsaucīgi un atbildīgi
piedalās norises darbībā. Tomēr liela
„sāpe” atkritumu apsaimniekotājam ir
lielgabarīta atkritumi kā arī mājsaimniecībās saražotie būvniecības atkritumi. Sadzīves atkritumu konteineros vai
konteineru laukumos stingri aizliegts
izvietot šāda veida atkritumus. Apsaimniekotājs būs spiests pieaicināt pašvaldības kārtībnieku personu noskaidrošanai, kuri būs veikuši neatļautās darbības.
Šāda rīcība ir sodāma, tāpēc Varakļānu
„Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
izsaka atzinību par sapratni un aicina ie-

dzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot šos
noteikumus. Šobrīd notiek aktīvs darbs
pie atkritumu šķirošanas laukuma labiekārtošanas, kurš atrodas Mehaniztoru
ielā 37 (aiz SIA „AĻŅI AS” gatera). No
šā gada 1. jūnija Varakļānu novada un
pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja bez
maksas nodot PRECĪZI ŠĶIROTUS un
atdalītus atkritumus ar savu transportu vai izmantojot komunālā uzņēmuma
transporta pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas. Tas nozīmē, ka tiks pieņemti:
 lielgabarīta atkritumi – mēbeles, gultas, matrači u.c. mājsaimniecībā
nevajadzīgas lietas;
 mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi (kā ķieģeļi, betons, flīzes,
kokmateriāli, logu stikls, metāls) – precīzi sašķiroti pa veidiem (ja tie ir ķieģeļi,
tad tie ir TIKAI ķieģeļi, ja flīzes, tad tikai
flīzes utt.), nedrīkst būt nekādi piejaukumi. Cita veida būvniecības atkritumi tiks
pieņemti par maksu;
 elektropreces (neizjauktā veidā!).
Gadījumā, ja darbinieks konstatēs,
ka atkritumi sašķiroti nepilnīgi vai neatbilstoši prasītajam, par nodotajiem atkri-

tumiem tiks piestādīta maksa. Augstākminēto atkritumu nodošana ir iespējama
jau tagad, iepriekš piesakot un saskaņojot pieņemšanas laiku pa m.t. 26499918
vai 28377852. Pēc 1. jūnija atkritumu
pieņemšanas – šķirošanas laukumā būs
iespēja nodot atkritumus noteiktā laikā.
Pieņemšanas laiki tiks precizēti nākamajā avīzes numurā.
Cita veida atkritumi regulāri rada
problēmas kanalizācijas tīklu aizdambējumus, nepiemērotu priekšmetu un
lietu „noskalošana podā”. Visbiežāk tās
ir sieviešu higiēnas preces, kas, diemžēl
nesadalās un neizšķīst kopējā kanalizācijas tīklā. Cienījamās dāmas, meitenes,
sievietes, šāda veida atkritumi pieskaitāmi pie sadzīves atkritumiem un to vieta
ir atkritumu urnā! Cienīsim viens otru un
cilvēkus, kas rūpējās par Jūsu ērtībām!
Izmaiņas administrācijas darbībā:
turpmāk uzņēmuma klientu pieņemšana
notiks Rīgas ielā 13, Varakļānos, 104. kabinetā pie namu pārzines vai zvanot pa
tel. 64860710, m.t. 26499918.
Gunta Āboliņa,
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais
uzņēmums”SIA administrācijas vārdā
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Ekonomikas atlabšanai pēc Covid-19 krīzes
Zemkopības ministrija piedāvā vērienīgu
atbalsta pasākumu plānu lauksaimniecībai
un pārtikas ražošanai
Trešdien, 6. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ekonomikas
ministra Jāņa Vitenberga vadīto attīstības grupu tautsaimniecības stimulēšanai
Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai
iepazīstināja ar Zemkopības ministrijas
priekšlikumiem.
Zemkopības ministrija izstrādājusi ļoti
plašu pasākumu plānu 613 miljonu eiro
apjomā, lai palīdzētu atgūties uzņēmējiem lauku apvidos. Ir svarīgai apzināties,
ka lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde ir viens no būtiskākajiem
aspektiem, kas nodrošina ekonomisko
izaugsmi un saglabā nodarbinātību tieši
lauku teritorijās, tādēļ svarīgi ir atbalstīt
lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumus, novirzot finansējumu 20 miljonu
eiro mazo saimniecību atbalstam virzībai
uz tirgus orientētu produktu ražošanu.
Tāpat ir akūti nepieciešama lauku
ceļu infrastruktūras sakārtošana, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbību, nodarbinātību arī būvniecības nozarē, tādēļ svarīgi novirzīt 125
miljonus eiro pašvaldību grants ceļu atjaunošanai un lauksaimnieku pievadceļu
un laukumu būvniecībai.
Lai palielinātu lauksaimniekiem finanšu līdzekļu pieejamību un kompensētu saimnieciskās darbības ierobežojumus
teritorijās ar dabas ierobežojumiem klimatisko apstākļu dēļ, plānots rast iespēju
pasākumā „Teritorijas ar dabas un citiem
specifiskiem ierobežojumiem” atbalstu
izmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem
2020. un 2021. gadā, tam novirzot 100
miljonus eiro.
Šobrīd Latvijas lauku attīstībai pieejamais finansējums ir izmantots jau
96% apmērā, kas samazina iespējas īstenot dažādus atbalsta pasākumus 2021.
gadā. Tāpēc, no valsts budžeta līdzekļiem piešķirot 274 miljonus eiro līdzfinansējuma palielinājumam Lauku attīstības
programmas pasākumu īstenošanai
2021. gadā, būs iespēja turpināt atbalsta
pasākumus lauku teritorijās, nodrošinot
ekonomiskās darbības turpināšanu, uzņēmējdarbības stiprināšanu un nodarbinātības saglabāšanu.
Lai novērstu Covid-19 negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu ekonomikas stiprināšanu lauksaimniecības nozarē – lauku saimniecību,
pārtikas ražotāju un zinātnisko institūciju
konkurētspējas veicināšanu, saglabā-

jot nodarbinātību lauku teritorijās, 2021.
gadā nepieciešams papildu finansējums
29 miljonu eiro apmērā finansējumam
investīciju veicināšanai – kredītprocentu
daļējai dzēšanai (10 miljoni eiro), finansējumam zinātnei lauksaimniecības nozarē
(3 miljoni eiro) un finansējumam ciltsdarba maksājumiem (16 miljoni eiro).
Jau šobrīd pārtikas nozarē tiek
bremzēta eksporta plūsma, pārtikas uzņēmumos veidojas gatavās produkcijas
krājumi. Esošai situācijai turpinot attīstīties šādā virzienā, eksporta iespējas
var tikt zaudētas, kas nozīmē gan finansiālas problēmas, gan ražošanas apjomu samazināšanos pārtikas ražošanas
uzņēmumiem, kas var negatīvi ietekmēt
arī primāro lauksaimniecības produktu
ražotājus. Tādēļ ilgtermiņā jāīsteno virkne pasākumu, lai atjaunotu un stiprinātu
pārtikas produktu eksportu – jāsniedz
atbalsts dalībai izstādēs, tirgus veicināšanas un mārketinga pasākumiem starptautiskajos tirgos, ražotņu un produktu
atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai),
tirdzniecības misijām, pārtikas zīmola izstrādei un veicināšanai. Tam nepieciešamais finansējums – 2 miljoni eiro gadā.
Situācijā, kad vietējais patēriņš un
eksporta tirgus krītas, pasākumi Latvijā
ražoto pārtikas produktu iekšējā patēriņa celšanai veicinātu patērētāju izvēli par
labu vietējiem produktiem un kaut daļēji
kompensētu radušos zaudējumus. Īpašs
uzsvars būtu liekams uz paaugstinātas
kvalitātes – nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas un bioloģiskās pārtikas kvalitātes
shēmas produktu veicināšanu. Ilgtermiņā
šādi pasākumi sekmēs vietējo pārtikas
produktu realizācijas pieaugumu, radīs
papildus darba vietas. Tam nepieciešamais finansējums – 0,5 miljoni eiro gadā.
Svarīgi ir sniegt arī atbalstu meža nozarei, tāpēc saskaņā ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem jaunaudžu kopšanai ir jāparedz papildus finansējums
8 miljonu eiro apmērā, kas nodrošinās
ne tikai ieguldījumu nākotnes meža CO2
piesaistēm, bet apmēram 75 tūkstošus
cilvēkdienas darba Latvijas laukos.
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv
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DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
MAIJĀ VARAKĻĀNU
BAZNĪCĀ
21.05. Kunga Debeskāpšanas svētki
sv. Mise plkst. 11.00 un 18.00
31.05. Svētā Gara nosūtīšanas svētki
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
(Par himnas „Nāc Svētais Gars” publisku
dziedāšanu vai recitēšanu var saņemt
pilnas atlaidas)
Svētdienās svētā Mise plkst. 9.00 un
11.00
Darbadienu sv. Mise un maija mēneša
dievkalpojumi
no pirmdienās līdz piektdienai plkst.
18.00, sestdienās plkst. 8.00

JŪNIJĀ
4.06. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Augstā
un Mūžīga Priestera svētki
Svētā stunda no plkst. 17.00, sv. Mise
plkst.18.00
5.06. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 - Vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9.00 – sv. Mise
7.06. VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI.
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
11.06. KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN
ASIŅU SVĒTKI
sv. Mise plkst. 11.00 un 18.00 (bērnu un
lauku zāļu svētīšana)
14.06. Parastā liturģiskā laikposma XI
svētdiena.
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
Euharistiskā procesija
19.06. Vissv. Jēzus Sirds svētki (atturība
no gaļas ēdieniem šajā piektdienā nav
saistoša) plkst. 18.00 – sv. Mise (par
uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij var
saņemt pilnas atlaidas)
21.06. Parastā liturģiskā laikposma XII
svētdiena. Svētā Aloīza atlaidas.
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
Euharistiskā procesija
24.06. Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas
svētki. sv. Mise plkst. 18.00
29.06. Sv. Apustuļa Pētera un Pāvila
svētki
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
Jūnija svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un
11.00
Darba dienu svētā Mise no pirmdienas
līdz piektdienai plkst. 18.00, sestdienās
plkst. 8.00. Jūnijā katru dienu Vissv. Jēzus
Sirds pagodināšana
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Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena!
Šogad Latvija svin ļoti nozīmīgu gadadienu – 1990. gada 4. maijā Augstākā
padome ar lielu balsu vairākumu apstiprināja Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas deklarāciju, kā arī noteica
pārejas posmu no Latvijas Republikas
Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai. Šim notikumam par godu
1990. gada 3. oktobrī likums „Par svētku
un atceres dienām” tika papildināts ar
4. maiju, un šī diena tika atzīmēta kā piemiņas diena ar oficiālo nosaukumu „Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena”. Trīs brīvības,
demokrātijas un progresa desmitgades!
Liela daļa mūsu iedzīvotāju vēl atceras šos Latvijas neatkarības atjaunošanas
notikumus Varakļānos. Lūk, ieskatīsimies
vienā no ekskluzīvākajiem vēstures notikumiem.
Varakļānu Tautas frontes aktīvistu
grupa 1991. gadā, braucot garām Pļaviņām, iegriezušies akmeņkaļu darbnīcā,
lai satiktos ar radinieku un pasūtītu pieminekli saviem aizgājējiem vai vienkārši,
lai paskatītos. Apskatot jau izgatavotos
darbus, ieraudzījuši pieminekli ar uzrakstu „Mūžīgu dusu Latvijas PSR”. Varakļāniešiem pēkšņi radusies doma to atpirkt
un pārvest uz Varakļāniem. Tā arī noticis,
atveduši un uzstādījuši pieminekli Varakļānos pie degvielas uzpildes stacijas
„Latvijas Nafta”. Vienpadsmit gadus visiem par lielu izbrīnu tas tur stāvēja, liecinot par Latvijas PSR sabrukumu. 2002.
gadā „Latvijas Naftas” vadība bija devusi
rīkojumu to noņemt. Piemineklis kādu
brīdi atradās benzīntanka šķūnītī līdz tam,
kad par to sāka interesēties Varakļānu
Novada muzejs.

Līdz 2016. gadam nebija zināms, kas ir
darba autors. Arī Varakļānu Tautas frontes
aktīvisti nevarēja pateikt līdz tam, kamēr Varakļānu Novada muzejā ieradās pats pieminekļa autors Artis Leončiks ar vēlmi vēlreiz
apskatīt savu pirmo darbu akmeņkaļa mākslā, kurš tapis no laukakmens 1991. gadā Pļaviņās, akmeņkaļu darbnīcā.
Arta Leončika atmiņas 2017. g.: „Piemineklis ir vēsturisks. Gan tāpēc, ka tas ir mans
pirmais darbs, gan tāpēc, ka tagad tā ir sava
laika vēsture. Lai gan toreiz tas radās kā humors. Mans skolotājs lika izkalt kādu vārdu.
Nevarēju izdomāt kādu, savu vārdu kalt īsti
negribējās. Tas bija laiks, kad bija aktuāli ne
tikai auseklīši, bet arī PSRS sabrukums, visi
saprata, ka PSRS laiki iet prom. Man pašam lielas saprašanas par to
nebija, mans skolotājs izspļāva to: „Mūžīgu dusu Latvijas PSR”. Piemineklis tikai kādu neilgu laiku nostāvēja darbnīcā: “Vienu dienu pie skolotāja atbrauca radinieki no Varakļāniem, ieraudzīja un teica, ka viņiem
to vajag! Skolotājs teica: „Labi, puikas, ņemiet!” Mēs darbnīcā bijām
divi Arti – Mazais un Lielais. Skolotājs tik uzsauca man: “Mazais, davai!”,
turpinājums 8. lpp.

Atmodas laiks 1989. – 1990.
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turpinājums no 7. lpp.
un piemineklis aizceļoja uz
Varakļāniem par diviem
polšiem. Es neko neiebildu – ja vajag, tad vajag! It
kā palika žēl, tomēr mans
pirmais darbs. Bet tad, kad
reiz televīzijas raidījumā
„Savai zemītei”, ieraudzīju,
ka akmens stāv pie benzīntanka Varakļānos, tam apkārt apstādīti krūmiņi, pat
kāda puķīte pie pieminekļa
bija nolikta, žēlums pārgāja. Visus šos gadus es zināju, ka piemineklis ir kaut
kur Varakļānos, bet nekad
nesanāca uz to pusi braukt.
Līdz pagājušā vasarā biju
tur un izdomāju, ka piemineklis ir jāatrod. Meklēju un nonācu
līdz muzejam. Lai arī tas bija slēgts, muzeja darbiniece laipni ielaida noliktavā, un es pēc 25 gadiem atkal satikos ar savu pirmo
darbu! Tas bija ļoti emocionāli”.
Šobrīd piemineklis „Mūžīgu dusu Latvijas PSR” atrodas
Latvijas Vēstures muzejā deponēts no Varakļānu Novada muzeja ar mērķi kopizstādes „Latvijas gadsimts” veidošanai.
Varakļānu Novada muzejs sveic visus Varakļānu novada
iedzīvotājus, varakļāniešus un novadniekus visā Latvijā un ārzemēs ar Latvijas neatkarības atjaunošanas 30 gadadienu.
Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja

Varakļānu vidusskolas skolēnu
sasniegumi
Mūsu skolas 6 skolēni: Artūrs Trokšs, Samanta Stiuriniece, Deina Svilāne, Nikola Benislavska, Evelīna Pelša, Ance
Broniča piedalījās Pleskavas
valsts universitātes (Krievija)
rīkotajā III Starptautiskajā Puškina olimpiādē. Tajā neklātienē
startēja Igaunijas, Baltkrievijas
un Latvijas 7. – 12. klašu skolēni, kuri mācās krievu valodu kā
svešvalodu. Pirmajā kārtā Artūrs
Trokšs 7. – 8. klašu grupā ieguva 3. vietu, Evelīna Pelša 10. –
12.klašu grupā ieguva 1. vietu.
Marta beigās bija ieplānota otrā olimpiādes kārta jau
Pleskavā (Krievija), taču vīrusa
pandēmijas dēļ tā ir atlikta uz
septembri.
Skolotāja Inese Prusakova
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu
apvienības Tehnologiju jomas
neklātienes konkursā „Funkcionāls 3D dizaina priekšmets”
Varakļānu vidusskolas 7.

klases skolēns Linards Justs
ieguva 2. vietu. Skolotāji Lolita
Briška, Ilze Strode, Jānis Mālnieks.
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu olimpiādēs iegūtas godalgotas vietas.
Ķīmijas valsts 61. olimpiādes II posmā Toms Kalniņš 9.
kl. grupā 2. vieta. Skolotāja Ilga
Krūmiņa.
Ģeogrāfijas
olimpiādes
komandām 8. klasēm abas
komandas ar vienādu punktu
skaitu ieguva 3. vietu. 1. komanda Mārtiņš Indāns, Roberts
Upenieks. 2. komanda Simona
Pastare, Renāts Turlajs Skolotāja Aina Kazāka.
Matemātikas 70. olimpiādes II posmā 5 – 8. kl. grupā
Karīna Vingre 5. kl. 2. vieta,
Gustavs Naglis 6. kl. 1. vieta.
Skolotāja Līga Mālniece.
Lepojamies ar mūsu skolēniem!

Sakopšanas darbi novadā
Šogad sakopšanas darbi novadā sākās jau ziemā. Visā parka teritorijā tika izgriezti vecie, nolūzušie koki, izgriezti zari,
lai alejas vairāk būtu pārredzamas. Ošu
slimības dēļ daudzi koki bija izgāzušies
ar visām saknēm. Sazāģējot un izvedot
kokus, Pils un Stirnienes pansionāts tika
nodrošināti ar malku. Veco koku vietā
iestādīti jauni. No lielajiem nokaltušajiem
kokiem, konsultējoties ar vietējo mākslinieku, ir doma veidot lapsas figūru Pils
priekšā, nepieciešams atjaunot arī sērojošās Jadvigas skulptūru. Līdzekļus varētu
iegūt no plānotajiem, bet nenotikušajiem
kultūras pasākumiem.
Siltās ziemas ietekmē mazāk ir asfalta bojājumu, taču agrāk sākās greiderēšanas, grants ceļu labošanas darbi uz
vairākiem pašvaldības ceļiem, atjaunojot
greiderēšanas kārtu. Ar šo nedēļu bija
plānots ceļus labot ar bituma emulsiju,
bet daba dara savu...
Ārkārtas situācijā, ar dažu pašvaldības iestāžu darbības veidu maiņu pilsētas
sakopšanas darbos palīgā nākušo darbinieku iesaistīšanos, veikti nepieciešamie
darbi:
- parka teritorijā tika savākti nolūzušie
zari un postījumi;
- nokrāsoti soliņi parkā un skvēriņos;
- uzsākti skolas vecā ābeļdārza sa-

kopšanas darbi;
- kapos daudz pūļu jāvelta, lai sķirotu atkritumus, katru dienu jāsūta palīgā
strādnieki;
- notiek malkas gatavošana pilij;
- regulāra zāles pļaušana, apstādījumu un puķu dobju sakopšana un stādīšana;
- uzsākta kultūras nama Orhideju zāles un foajē grīdas seguma maiņa;
- tautas bibliotēkā notiek sienu kosmētiskais un grīdas remonts;
- domes kāpņu telpas kosmētiskais
remonts;
- Varakļānu aprūpes
centra teritorijā notiek bērnu rotaļu laukuma, lapenes un morga apkārtnes
sakopšanas darbi;
- notiek Murmastienes
ciema centra sakārtošanas
un apzaļumošanas darbi.
Labiekārtošanas darbinieki palīdz remontēt un
sakārtot telpas mūzikas
skolā, pilī, bibliotēkā. Notiek smilts novākšana uz
ielām, atkritumu savākšana skvēros un ielu malās.
Pilsētas teritorijā regulāri
tiek savākti dažāda veida

atkritumi, pavasarī ielas tika atbrīvotas no
zariem, kuri apgrūtina lielāku autotransporta pārvietošanos, grūti pārredzamos
krustojumos uzstādīti spoguļi. Diskutējams jautājums par lielajiem kokiem māju
tuvumā, ja kāds koks apdraud īpašumu,
jāgriežas novada domē ar iesniegumu atļaut to nozāģēt, kas jāsaskaņo ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.
Darbs pie apkārtnes teritorijas sakopšanas rit nepārtraukti, un žēl, ka atrodas
tādi, kas neciena citu darbu. Šogad parkā tika izdauzītas laternas, tiek apzīmētas
sienas, daudz bojājumu uz ceļiem no
agresīvajiem
braucējiem,
kuri izveido asfaltā bedres,
nogāž un sabojā ceļa zīmes
un apgaismes stabus. Vieni
rūpējas, lai būtu skaisti un
sakopti, citiem nav nekādas
cieņas pret skaistumu. Paldies cilvēkiem, kuri ziņo par
vandālismu! Tikai kopīgiem
spēkiem mēs varam uzturēt
savu novadu sakoptu!
Pateicība domes darbiniekiem par nesavtīgo darbu!
Ivars Ikaunieks,
Varakļānu novada
pašvaldības izpilddirektors
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No Varakļānu dzelzceļa stacijas vēstures
Pēc 1935. g. tautas skaitīšanas datiem Varakļāni bija 40. pilsēta Latvijā.
Tie atradās 35 km no Rēzeknes, 175
km no Rīgas, 8 km no Tiltagala dzelzceļa stacijas. (Latvju enciklopēdija, „Trīs
zvaigznes”, Stokholmā, 1953. – 55.g.,
2594. – 2595. lpp.). Minētie attālumi
rēķināti gaisa līnijā. Pēc šoseju un zemesceļu departamenta 1940. gada izdevuma Rīgā, Latvijas ceļu kartes, Varakļāni atradās 205 km no Rīgas, 63 km
no Krustpils, 45 km no Rēzeknes un 55
km no Madonas. Ceļu krustojumā pie
Silmales bija pusceļš starp Rēzekni un
Madonu – abas 50 km attālumā. Silmali agrāk sauca par Silakrogu, jo tur
bija uzcelts krogs un pasta stacija un to
dažkārt godāja par Altuzi.
Varakļānus apkalpoja divas stacijas: Varakļānu un Stirnienas. Varakļānu staciju izveidoja tikai Latvijas neatkarības laikā, lai apkalpotu plašo novadu,
kas aizsniedzās līdz Preiļiem. Tā atradās apmēram 5 km no pilsētas un ceļš
veda caur 4 km plato Olužnīcas mežu,
kas tumšās, lietainās dienās bija samērā grūti pārvarams un tādēļ līdz ceļa uzlabošanai atstāts novārtā. Varakļānus,
galvenokārt, apkalpoja Stirniena, kura
atradās tikai 7 km no pilsētas, pie tam
ceļš gāja pa daudzmaz apdzīvotām vietām. Stirnienas stacija apkalpoja ne tikai Varakļānus un Stirnienu, bet arī daļu
no Barkavas pagasta. Pati stacija celta
netālu no Tiltagala ciema, kur ap staciju, sevišķi pēc katoļu baznīcas uzcelšanas, izveidojās ciems, kas nesa Stirnienas nosaukumu, lai gan mazliet tālāk uz
Atašienes pusi Tiltagala ciems paturēja
savu nosaukumu. Kādreizējās Stirnienas pagasta valdes administratīvās ēkas
atradās pie Stirnienas muižas, kur pirms

vācu ienākšanas 1941. gadā mēģināja
izveidot lidlauku. Arī administratīvās
ēkas, kas atradās bijušās muižas telpās, bija paredzēts pārvietot uz Stirnienas – Tiltagala ciemu. (Latvju enciklopēdijā minētie 8 km bija no Tiltagala
ciema, kamēr pati stacija jau bija vienu
km tuvāk Varakļāniem). Stirniena agrāk godāta par Trumeni un atradusies
Grīnbergu dzimtas īpašumā, kā to vēlāk
redzēsim no Revīzijas komisijas dokumentiem 16. g.s.
Par Trumeni joprojām godāja ciemu ar dzirnavām un krogu Vidsmuižas,
pareizāk sakot, Galēnu pagastā. Savā
laikā, kad vilkta dzelzceļa līnija (1901.
– 1904. g.) cauri kādreizējiem Borhu
īpašumiem, tā laika īpašnieks kņazs
Sangrecko, kurš bija precējies ar Kārļa
Borha meitu Mariju, ar savu sabiedrisko

Šķirosim atkritumus!

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ

Līdz ar pavasara iestāšanos kapu
teritorijā sarosījušies centīgākie radinieki,
kuri steidz apkopt savu piederīgo kapu
kopiņas. Tas ir ļoti apsveicami, ka neaizmirstam savus tuvos cilvēkus, taču lūdzam ievērot kapu kultūru un visus atkritumus nesviest vienuviet. Lūgums šķirot
plastmasas, stikla atkritumus konteineros
un bioloģiskos atkritumus atsevišķi. Tāpat lūgums nevest atkitumus no mājām
un nemest kapu konteineros, nedomāju,
ka aizgājējiem vajadzīgi jūsu vecie televizori, izsēdētie dīvāni un citas sadzīves
preces.
Varakļānu kapos ir 3 izgāztuvju vietas – Luterāņu, Vecajos un Jaunajos kapos. Sekojiet norādēm!
Kapu uzraugs

No šā gada 6. maija līdz 1. decembrim Lauku Atbalsta dienests aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma
„Riska pārvaldība” apakšpasākumā „Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas
prēmija”. Kopējais publiskais finansējums 10,5 miljoni euro.
Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2020. gada 1. decembrim
pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm.
Atbalstu var saņemt fiziskas vai juridiskas personas, ja apdrošinātā sējumu
un stādījumu platība ir deklarēta vienotā
platību maksājuma saņemšanai vai apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Projektu iesniegumus var iesniegt Lauku Atbalsta dienesta

ietekmi Pēterpils galmā izkārtojis tā, ka
dzelzceļš novirzīts no Varakļāniem pa
purvainu, mežainu apvidu, lai neskartu Varakļānu muižu. Viņš bijis ieskatos,
ka dzelzceļa satiksme traucētu muižas
mieru, kā arī aizņemtu pārāk daudz viņa
muižas iestrādātās zemes. Dzelzceļam
bijis paredzēts iet gar Stirnienas – Varakļānu dižceļu, ko Borhi savā laikā
taisījuši, lai savienotu savas muižas ar
Atašieni, kur pie Marinzejas ezera bija
uzcelta skaista rezidence, tad ceļš pagriezies pa muižas laukiem uz Krustcelēm, Viļāniem un Rēzekni.
Materiāls: J. K. Počs (1927 – 2010),
Londonas Avīze. (1982.04.30) „Senās
Māras zemes novads”.
Līga Osipova,
dok. sist. vad.

elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai
parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000.
No 1. maija piešķir dīzeļdegvielu
ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi
2020./2021. saimnieciskajam gadam.
Lai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa
grūtības, Lauku Atbalsta dienests šogad
jau no 1. maija piešķir marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes
nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020.
saimnieciskā gada piešķirtās marķētās
dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.
Janīna Grudule,
Novada lauku attīstības konsultante
mob. tālr. 26543747
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Sporta veterānam Arvīdam Zepam – 80
Arvīds Zeps dzimis 1940. gada 30.
maijā Varakļānu pagasta Teicejnieku sādžā zemnieku ģimenē. Viņš stāsta:
„Skolā pirmos 4 gadus mācījos Vidsalas četrgadīgajā skoliņā, tad Varakļānu
1. septiņgadīgajā skolā. 1954. gadā iestājos Mālpils hidromeliorācijas tehnikumā,
melioratora profesija bija asinīs no bērna
kājas – staigādams pēc tēva, kurš ar zirdziņu ara zemi un novadīja liekos ūdeņus uz grāvja vai zemāku platību pusi,
ar papēdi veidoju savus ūdensceļus. Arī
radagabals Strods Pēteris, skolotājs pēc
profesijas, ieteica kā labāko kādu laiksaimniecības arodu. 1958. gadā beidzu
tehnikumu kā tehniķis – meliorators. Pateicoties lieliskajam skolotājam Stūrim,
sāku sportot, patika daudzi sporta veidi,
sevišķi volejbols. Vienu gadu nostrādāju
Rēzeknes MMS (meliorācijas un mašīnu
stacijā), tad vairāk kā 3 gadus dienēju padomju armijā, aktīvi sportojot.
Pēc armijas 22 gadus nostrādāju padomju
Sporta veterānu sacensībās.
saimniecībā „Varakļāni”
par galveno melioratoru,
Brazīlijā. Sporta veterānu salīdztekus vadīju sporta
censībās un ikdienas treniņos
dzīvi sovhozā „Varakļākopumā noskrieti 31208 kiloni”, aktīvi sportoju pats,
metri (uz 2020. gada 1. maiju).
piedalījos
sacensībās
Labākie rezultāti sportā ir divas
gandrīz katru sestdienu
1. vietas un viena 3. vieta paun svētdienu vai nu insaules senioru sporta spēlēs
dividuāli, vai ar komanNīcā, Francijā. Esmu daudzu
du. Par sporta kolektīva
godalgotu vietu ieguvējs Lattrenēšanu un vadīšanu
vijā, vairākas reizes
algu nesaņēmu, tas bija
esmu
noskrējis
sirdsdarbs. Aizņemtības
maratonu.
dēļ nevarēju regulāri
Jau no pirmapiedalīties pasākumos,
jām sacensībām
kuri saistīti ar mūziku, lai
ārzemēs sportistu
gan ļoti patika, kādu laividū atradās doku dejoju deju kolektīvā.
A. Zeps (pirmais no kreisās)
mubiedri ar interesi
Aizvien vairāk pievērsos
Miera skrējienā, 2018. g.
ne tikai par sportu,
vieglatlētikai, īpaši skriebet arī dziedāšanu
šanai, jo ar regulāriem treniņiem sporta
gada martā, kad ar
un dejošanu, kad
spēlēs bija grūtības, bet skriešanai trenēvienas dienas starpītikāmies sacensīties varēju, kad vien bija laiks un gribēbu mans brālis (sporbās ārzemēs, dziešana. Sporta aktivitātes beidzu 37 – 38
ta žurnālists Aloizs
dājām katru brīvo
gadu vecumā.
Zeps) un labs draugs
brīdi, un izveidojās
1984. gada decembrī pārgāju darbā
Aivars Strods aicinātāda kā kapela –
uz Rēzeknes rajona kolhozu „Vienība”
ja atsākt sportot, jo
tikai ļoti žēl, ka ti(arī par galveno melioratoru), jo pusgadu
vasarā esot sporta
kāmies reti (kādas
iepriekš nomira mans tēvs, vēl nedaudz
veterānu sacensību
3 – 4 reizes gadā),
agrāk aizsaulē aizgāja mans labs draugs,
40. jubileja. Tā 2005.
A. Zeps ar mazbērniņu. jo Latvijā dzīvojam
vienaudzis un kaimiņš. Treniņu skrējienus
gadā jau braucu uz
izkaisīti pa visu
turpināju un turpinu gandrīz katru dienu.
sacensībām ārzemēs
valsti, dažādos novados. Man prieks par
Pēc PSRS sabrukuma strādāju par
(uz Spāniju). Līdz 2018. gada jūlijam vebērniem, dzied visi, arī mazbērni. Ļoti žēl,
zemes ierīkotāju (mērnieku) Dekšāru paterānu sacensībās esmu bijis 20 reizes
ka mans tēvs nepiedzīvoja to, ka viņa
gastā un Rēzeknē VZD. Pensijā aizgāju
– trīs reizes Itālijā, Polijā, Spānijā, divreiz
mazmeita spēlē ērģeles – viņš ļoti mīlēja
2006. gada janvārī. Priecājos, ka darbs
Francijā, Igaunijā un Somijā, pa reizei
ērģeļmūziku, cik bija iespējams, klausījās
man visu mūžu bija arī kā hobijs.
Beļģijā, Vācijā, Čehijā, Ungārijā un visieraidījumus, kuros tā skanēja, tanīs brīžos
Nopietni sportošanu atsāku 2003.
spaidīgākās piedzīvoju 75 gadu vecumā
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atlika visus darbus. Tāpat viņš ļoti priecātos par
mazdēlu, kurš seko viņa pēdās kā garīgo dziesmu
dziedātājs, apveltīts ar skaistu un skanīgu balsi. Tā
kā vecums ir klāt, arī mans mazais ikdienas prieciņš un lielais dzīves prieks ir dziedāšana, sevišķi
šlāgermūzika, iespēju robežās tiekos un muzicēju
kopā ar saviem draugiem.
Liels prieks par visu dzīvē paveikto, it sevišķi
par bērzu birztaliņu pie luterāņu baznīcas, ko smilšainajā uzkalnā izdevās ieaudzēt vien ar trešo reizi, pie tam izoderējot katra stāda bedrīti ar mālu.
Novēlu katram, lai dzīvē darbs sagādā prieku, lai darbs reizē ir kā hobijs, gan maizes, gan
gandarījuma devējs. Tāpat vēlu, lai katram ir kāda
sirdslieta un aizraušanās, ar ko piepildīt dzīvi, un
kur rast spēcinājumu, mierinājumu un prieku!”
Varakļānu Novada muzejs sveic Arvīdu Zepu
nozīmīgajā dzīves jubilejā! Lai stipra veselība, dzīvesprieks, izturība!
Varakļānu Novada muzeja kolektīva vārdā
Līga Osipova,
dok. sist. vad.
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Sīļukalnā ar senioru ansambli „Zilais lakatiņš”.

Paralēles
Vieta un laiks: Varakļāni, Ļeņina
prospekts 1, Pils iela 1.
Varakļānu pagasta nams, kurā bijusi
pagasta pārvalde, darbojusies zirgu pasta
stacija, pirmā bibiliotēka, atvērta Varakļānu Tautskola. Trīsdesmitajos gados ēka
rekonstruēta, izveidojot nelielu zāli, kur
notika teātra izrādes, vieskoncerti, lielās
masku balles. Vēlāk darbojusies pamatskola, tad bērnudārzs.
Skaudrā pagātne: Kad Varakļānu
bērnudārzs pārceļas uz jauno ēku, nams
zaudē savu identitāti. Apklusušas bērnu
čalas. Gadiem ilgi šeit darbojušies lielāki
un mazāki vandāļi, paņemot visu, kas paņemams, salaužot, dedzinot priecājušies
par savu visatļautību uz nebēdu. Ēkas
pagalmā saauguši koki un krūmi, kas
aizsedz izdauzīto logu rūtis. Taču vecais
nams majestātiski stāv un gaida savus
saimniekus.
Šodienas realitāte: Alise un Edgars
Potaši ir pilsētnieki, kuri jau sen sapņojuši par nelielu namiņu meža vidū, projām
no civilizācijas un trokšņa un atraduši
(noslēpumains smaidiņš) savu māju Varakļānos. Lai līdz tam nonāktu, protams,
bija nepieciešams laiks pārdomām, bet
pagājušā gada augustā viņi kļuva par
šīs mājas saimniekiem. Darba mežonīgi
daudz, līdz šim iztīrīts pagalms, apsekota teritorija. Alīse atzīst, ka katrs iztīrītais
metrs ir kā pieskāriens dabai un vēsturei.
Izskatās, ka nams viņus visus šos gadus
ir pacietīgi gaidījis, tas uzjunda atmiņas,
vēlmi uzzināt kaut ko vairāk. Veidojas paralēles starp bijušo un esošo. Lai šī būtu
tā vieta, kur cilvēks ir vienkārši cilvēks un
visi būtu laimīgi.

Atkāpe pagātnē: Ienākot šajā ēkā, es
atmiņā atsaucu 1960. gadu, kad sāku mācīties 4. klasē. Klases audzinātāja Anna
Mičule mani kā augumā mazāko nosēdināja pirmajā solā pie klases lielākajiem
palaidņiem, no kuru uzbrukumiem visvairāk cieta manas bizes. Pēc 15 gadiem uz
šejieni vedu savas meitas, kur bērnudārza audzinātāju aprūpē viņas iemācījās pirmos burtiņus un ciparu sarežģīto pasauli,
dziedāt un dejot.
Nākotnes nodomi: Lēnām, soli pa
solim Alīse un Edgars iet uz priekšu, it visā
meklējot skaisto, labo, Nav ļaunuma bez
labuma – šķūnī atrasti nesadauzīti logu
rāmji – top siltumnīca! Būs savi dārzeņi,
jo darba problēmas smagi skārušas arī
viņu ģimeni. Ārkārtas situācija daudzējā-

dā mērā apgrūtinājusi īstenot šīs vasaras
plānus, lai radikāli varētu visu satīrīt, jārīko
ne viena vien lielā talka. Edgara klusā iecere, ka Ziemassvētkus vienā ēkas spārnā varētu nosvinēt.
Paralēles: Tā saucas Alīses izveidotā
Facebook lapa, kurā viņa dalās ar savam
izjūtām un pārdzīvojumiem, kā arī lūdz
pastāstīt par Pils ielas 1 nama vēsturi,
telpu izkārtojumu, sienu krāsu faktūrām.
Ja kādam ir zināms, kad un kādiem nolūkiem šis nams ir celts, dalieties atmiņās!
Alīsei Potašai var zvanīt: 29147574 vai
rakstīt Facebook lapā.
Vēlējums: Trakiem pieder pasaule!
Lai labestība un neizsīkstošais optimisms
ir Jūsu ikdienas ceļabiedri!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada maijs

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2020./2021. mācību gadā
Varakļānu vidusskola aicina vecākus
pieteikt bērnus 1. klasē
2020./2021. mācību gadam.
Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
 direktoram adresēts iesniegums
(veidlapa skolas kancelejā, mājaslapā );
 jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
 pirmskolas izglītības iestādes izdotas izziņas kopiju par bērna obligātās
sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi (uzrādot oriģinālu);
 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.
026/u).
Lai varētu plānot klašu komplektāciju, dokumentus lūdzam iesniegt līdz šā gada
31. jūlijam.
Dokumentu pieņemšana: skolas
kancelejā darba dienās no plkst. 8.00 līdz
16.00 . Informācija pa tālruni 64807086.
Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot koronavīrusa
Covid-19 izplatīšanos, bērnu pieteikšana
uzņemšanai 1. klasē var notikt attālināti.
Iesniegumi
bērnu
uzņemšanai
2020./2021. mācību gada 1. klasē tiek
pieņemti, aizpildot uzņemšanas iesniegumu (paraugs pieejams skolas mājaslapā) un nosūtot to elektroniski parakstītu
uz skolas e-pastu: varaklanuvsk@gmail.
com.\
Saskaņā ar Ministru Kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām,
elektroniski iesniegtu iesniegumu var
uzskatīt par derīgu, ja tas ir parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu.
Gadījumā, ja bērna likumiskajam pārstāvim nav pieejams elektroniskais paraksts, uzņemšanas iesniegumu skolai
var nosūtīt:

pa pastu: Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838;

ievietojot skolas pastkastītē;

vai iesūtot elektroniski skolas epastā: varaklnuvsk@gmail.com ar nosacījumu, ka likumiskais pārstāvis iesniegto
uzņemšanas iesniegumu parakstīs ar
personīgo parakstu lietvedībā klātienē
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu), sākot no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī.
Neskaidrību gadījumos zvanīt uz
skolas kanceleju (tālrunis 64807086).

KAPUSVĒTKI 2020
Barkavas draudzē
Vecumnieku kapos 20. jūnijā plkst.
12.00
Trizelnieku kapos 20. jūnijā plkst. 13.00
Krīvbērzes kapos 27. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapliča un kapusvētki
Cauņu kapos 25. jūlija plkst. 12.00
Barkavas kapos 1. augustā plkst. 11.00
sv. Mise Barkavas baznīcā un kapusvētki
Muižas kapos 1. augustā plkst. 15.00

S rnienes draudzē
Kapinieku kapos 6. jūnijā plkst. 12.00
Teilānu kapos 13. jūnijā plkst. 12.00
sv. Mise kapličā un kapusvētki
S rnienes kapos 18. jūlijā plkst. 10.30
sv. Mise baznīcā un kapusvētki

Varakļānu draudzē
Dekšāru kapos 6. jūnijā plkst. 14.00
Eleonoras-Ikaunieku kapos 20. jūnijā
plkst. 14.00
L.Strodu kapos 27. jūnijā plkst. 14.00
Sīļukalna kapos 4. jūlijā plkst. 14.00
Šķēļu kapos 11. jūlijā plkst. 14.00
Klušu kapos 11. jūlijā plkst. 15.30
Ļodānu kapos 1. augustā plkst. 14.00
Asnīnes kapos 1. augustā plkst. 15.30
Sila kapos 8. augustā plkst. 14.00
Kapu pieminekļu svē šana Varakļānu
kapos 21. augustā plkst. 15.00 – 16.00
Varakļānu kapos 22. augustā plkst.
16.00
sv. Mise Varakļānu katoļu baznīcā plkst.
14.00

SIA „Baltic Akmens” veic

PIEMINEKĻU IZGATAVOŠANU
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās, iepriekš piezvanot:

Vai tiešām tik tāls ceļš ir noiets,
Ka reizēm asfalts ir bijis,
Un reizēm akmeņains tas.
Un nemanot jau krustceles klātu,
Ka atliek vien minēt,
Vai taka šī vēl viena ejama būs?
Jo tad paliks tikai domu vijums
Un atmiņas par to, kas ticis dots.
Pieminam mūžībā aizgājušos
aprīlī:
Janina Plote – 88
Valda Strode – 57
Helēna Dukaļska – 95
Emīlija Strode – 91
Rasma Kampāne – 83
Janīna Orenīte – 69
Es aizeju, kaut viss tik ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.
Pateicamies saviem radiem, ģimenes
draugiem, visiem labajiem cilvēkiem, kas
bija kopā un dalīja bēdu smagumu, mūsu
mīļo meitu, māsu VALDU STRODI mūžības
ceļos pavadot.
Paldies par sniegto atbalstu un sirds
siltumu ģimenes ārstei Ritai Latkovskai, SIA
„Rēzeknes slimnīca” ārstam Oļegam Grigorevam, ārstei Irēnai Stankevičai, paldies par
iejūtību un sapratni.
Paldies Varakļānu Romas katoļu draudzes dekānam Česlavam Mikšto, dziedātājām Agnesei Solozemniecei un Zinaidai
Raģelei.
Pateicamies apbedīšanas biroja „Ozīriss” darbiniekiem par teicami veikto darbu,
Vijai un Arvīdam Kozloviem par garšīgo atvadu maltīti, par gaumīgo tās noformējumu.
Paldies visiem, visiem, kas bija kopā ar
mums grūtajā brīdī gan klātesot, gan domās
šajā skumju pilnajā laikā.
Vecāki, brālis ar ģimeni

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu

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

Pārdod smilti, melnzemi,
dolomīta šķembas ar piegādi
(šķembām pieejamas dažādas
frakcijas).

tel: 29219120
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