
28. aprīlī iedzīvotāji laipni aicināti pieda-
līties Lielajā talkā. Pulcēsimies plkst. 10.00 
pie Varakļānu pils.

Aicinām pieteikt arī citas talkošanas vietas! Par īpaša-
jiem talkas maisiem un citu informāciju var saņemt pie talkas koordinatora pa T. 26101180

Spodrības mēnesī šķirotie zari un pērnās lapas glabāšanā tiks pieņemtas bez maksas. Zaru, 
lapu nodošanas vietu precizēt pie talkas koordinatora.

Par transporta pakalpojumu interesēties Varakļānu „Dzīvokļu komunālajā uzņēmumā” SIA 
pa T. 29487102

No 20. aprīļa līdz 19. maijam bez maksas tiks savākts stikls (pudeles, burkas). Stikls tiks 
vāksts vienlaicīgi ar sadzīves atkritumiem, atbilstoši grafi kam. Lūdzam stiklu novietot blakus kon-
teineriem.

Aicinām novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un māju apkārtnes!
Varakļānu novada dome

Cip, cip cāļi kopā nāk,
Savas balsis vingrināt, 
Pavasara saulītē
Dziedāt sāk!

24. martā Varakļānu KN pulcējās mazie 
vokālisti uz tradicionālo dziedošo pirmssko-
las vecuma bērnu konkursu „Cālis – 2018”. 
Šoreiz konkursā piedalījās 6 mazie Varakļā-
nu dziedātāji: Dārta Zepa, Santis Sprūdžs, 
Evelīna Vulāne, Beāte Ikauniece, Ronalds 
Odumiņš un Adele Urka, kas ar savām 
skanīgajām balstiņām centās ap-
burt gan klausītājus, gan žūriju. 
Lai jaunajiem konkursantiem 
būtu drošāk, uz skatuves vis-
pirms kāpa pagājušā gada 
konkursa „Varakļānu Cā-
lis – 2017” uzvarētāja Luīze 
Ikauniece. Šogad vislabāk 
pārliecināt žūriju par savu 
dziedātprasmi izdevās Evelī-
nai Vulānei, un viņa kļuva par 
„Varakļānu cāli – 2018”. Savu-
kārt skatītāju simpātijas ieguva 
Ronalds Odumiņš. 

Lai skolotājām Līvai Kančai un 
Guntai Justei arī turpmāk pietiek 
enerģijas un uzņēmības mācot jau-
nos dziedoņus!

Darbīgi pavasaris iesācies vi-
siem kultūras nama kolektīviem, jo 
īpaši Dziesmu un Deju svētku dalīb-
niekiem. Regulārie mēģinājuma grafi ki tiek 
papildināti ar koncertiem un kopmēģināju-
miem, jo visiem jāiztur galvenais prasmju 
un varēšanas pārbaudījums – SKATE.

Tādēļ 10. martā Varakļānu KN vidējās 
paaudzes deju kolektīvs uz sportiskām ak-

tivitātēm aicināja Degumnieku VPDK „De-
gumnieki”, Sīļukalna VPDK, Sauleskalna 
VPDK „Atāls”, lai piedalītos nu jau trešajā 
„Ceļojošā kausa” izcīņā. Savukārt vakarā 
ar nenogurstošu enerģiju visi kolektīvi pul-
cējās Varakļānu KN, kur tiem pievienojās 

Varakļānu JDK „Ausmeņa”, TDA „Lubāna”, 
Kalnagravu SDK „Senči”, Barkavas SDK 
„Klabdancis”, Varakļānu SDK „Varavīksne” 
un Madonas SDK „Atvasara”, kā arī BDK 
„Atspole” un BDK „Pipariņi”, lai sadejotos 
koncertā „Simts mirkļi dejā”. Nupat, 8. ap-
rīlī, mūsu deju kolektīvi godam ir izturējuši 
pārbaudes skates Madonā un atgriezušies 
ar augstākās pakāpes diplomiem! Sirsnīgi 
sveicam visus dejotājus un viņu vadītājas: 
Mārīti Kanču un Mariju Madžuli! Sveicienus 
sūtam arī Varakļānu vidusskolas JDK „Aus-
meņa”, šī brīža vadītājam Guntim Tjarvjam 
un nepārtraukti ar visu sirdi līdzās esošajai 
vadītājai Ilonai Balodei!

Savukārt Varakļānu amatierteātris 
„Ūbeles” 18. martā devās uz Jēkabpili, lai 
tur žūrijas vērtējumam atrādītu M. Jakubov-
skas lugu „Tās govis”. Sīvā konkurencē, at-
stājot aiz sevis teātrus ar ļoti lielu skatuves 
pieredzi, mūsu aktieri ar režisori Daigu Cei-
pinieci priekšgalā pierādīja bargajiem vērtē-
tājiem, ka ir 3. pakāpes cienīgi. Liels paldies 
un vissirsnīgākie sveicieni!

5. aprīlī Varakļānu KN sieviešu koris 
„Dzelvērte” kopā ar draugiem Viļānu sievie-
šu kori „Alta” un Rēzeknes vīru kori „Graidi” 
aicināja visus uz koncertu „Dziesmu ceļā”, 
lai ieskandinātu Dziesmusvētku  noskaņas. 
Mēs turam īkšķus un novēlam jums veiksmi 
jau 15. aprīlī.

Ņemot vērā, ka gaumes un intereses 
mums visiem ir dažādas, kultūras nams 
piedāvā arī dažādus kino seansus un kon-
certus ar slavenu mākslinieku piedalīšanos. 
15. martā ikvienam bija iespēja baudīt pro-
fesionālu mūziķu sniegumu koncertā „Es 
dziedu savu dziesmu”.

1. aprīlī, bez jokiem, lieli un mazi tika 
aicināti uz foto orientēšanos Varakļānos. 
Neskatoties uz ne tik mīlīgajiem laikapstāk-
ļiem, sportiski azartisku dalībnieku netrūka. 
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMĒ
29.03.2018. Nr. 3

1. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība” pre-
cizēšanu.

2. Par valsts budžeta fi nansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp no-
vada  izglītības iestādēm.

3. Par Spodrības mēneša izsludinā-
šanu Varakļānu novadā

1. Izsludināt Spodrības mēnesi Va-
rakļānu novadā laika periodā no 2018. 
gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

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

2.1. Lielās talkas (28. 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.

4. Par pašvaldības kustamās mantas 
atkārtotu izsoli.

1. Atzīt pašvaldības kustamās man-
tas: divu traktoru T 150K, piekabināmā 
greidera un automašīnas Opel Zafi ra 
14.03.2018. izsoli par nenotikušu.

2. Pārdot atkārtotā atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli šādas pašvaldībai pie-
derošas tehnikas vienības:

Tehnikas marka Valsts Nr. Izlaides 
gads

Atlikusī 
bilances 

vērtība (EUR)

Nosacītā – izsoles 
sākumcena (EUR)

Automašīna Opel Zafi ra FR 5197 2003. 0,00 1600,00
Traktors T 150K 
ar sniega lāpstu

T 5075 LL 1980. 602,31 2560,00

Traktors T 150K 
ar sniega lāpstu

T 6245 LB 1993. 0,00 2560,00

Piekabināmais greideris 0,00 2400,00

3. Apstiprināt „Varakļānu novada 
pašvaldības īpašumā esošās kustamās 
mantas atkārtotas izsoles noteikumus”.

5. Par izmaiņām Medību koordināci-
jas komisijas sastāvā.

6. Par siltumapgādes avansa maksāju-
miem 2018./2019. gada apkures sezonai. 

1. Noteikt, ka 2018. 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 2018./2019. gada apkures sezo-
nas pieciem mēnešiem (novembrim, de-
cembrim, janvārim, februārim, martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mē-
nesī noteikt:

Brīvības iela 1  0,53 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,42 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,40 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,68 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,52 EUR/m2

Pils iela 18  0,63 EUR/m2

Pils iela 20  0,70 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,70 EUR/m2

Pils iela 28A  0,58 EUR/m2

Pils iela 30  0,89 EUR/m2

Pils iela 32  0,76 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,72 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,72 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,72 EUR/m2

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

3. Uzsākot 2018./2019. gada apkures 
sezonu, avansa maksājums tiks ņemts 
vērā, veicot aprēķinu par siltumapgādi 
pēc spēkā esošā pamattarifa.

7. Par līgumu slēgšanu ERAF līdzfi -
nansēto projektu „Uzņēmējdarbības in-
frastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” 
un „Uzņēmējdarbības vides attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras uzlabošana 
Varakļānu novada Murmastienes pagas-
tā” realizācijai.

1. Piekrist slēgt būvdarbu līgumu ar 
SIA „Krustpils” (reģ. Nr. 45403000253, 
juridiskā adrese: Rīgas iela 33, Jēkab-
pils) par ERAF līdzfi nansētā projekta 
„Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīs-
tība Varakļānu pilsētā” realizāciju par 
fi nanšu piedāvājumā norādīto summu – 
EUR 608 330,89.

mu un iespēju pieteikties pašvaldības fi -
nansējumam publicēt Varakļānu novada 
neatkarīgajā laikrakstā „Varakļōnīts” un 
pašvaldības interneta mājaslapā www.
varaklani.lv

9. Par nekustamā īpašuma „Pļavgaļi” 
sadalīšanu.  

10. Par zemes nomu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

papildlikmes nepiemērošanu.
12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu. 
13. Par dzīvokļa īres līguma pārtrauk-

šanu.
14. Par īres līguma pagarināšanu.
15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
16. Par nodrošināšanu ar pagaidu 

dzīvojamo telpu.
17. Par izslēgšanu no pašvaldības 

palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
reģistra.

18. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-
līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

19. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

20. Par dalību Pils ielas 30, Varakļāni, 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mos.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

2. Piekrist slēgt būvdarbu līgumu ar 
SIA „DSM Meistari” (reģ. Nr. 41503068400, 
juridiskā adrese: Kandavas iela 2, Dau-
gavpils) par ERAF līdzfi nansētā projekta 
„Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepie-
ciešamās infrastruktūras uzlabošana Va-
rakļānu novada Murmastienes pagastā” 
realizāciju par fi nanšu piedāvājumā norā-
dīto summu – EUR 686 026,51.

8. Par konkursu pašvaldības fi nansē-
juma piešķiršanai lauku tūrisma atbals-
tam. 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu Va-
rakļānu novada pašvaldības fi nansējuma 
saņemšanai lauku tūrisma attīstībai.

2. Izsludināt konkursa pieteikumu ie-
sniegšanas termiņu līdz 23.05.2018.

3. Informāciju par konkursa noliku-

2018. gada 
kapusvētki 

Varakļānu draudzes 
kapos

 

2. jūnijā DEKŠĀRU kapos plkst. 
14:00
ELEONORAS – IKAUNĪKU kapos 
plkst. 15:30
14. jūlijā L. STRODU kapos plkst. 
14:00
21. jūlijā SĪĻUKALNA kapos plkst. 
14:00
28. jūlijā ĻODĀNU kapos plkst. 
13:00
ASNĪNES kapos plkst. 14:30
4. augustā ŠĶĒĻU kapos plkst. 
14:00
KLUŠU kapos plkst. 15:30
11. augustā sv. Mise VARAKĻĀNU 
katoļu baznīcā plkst. 13:30
plkst. 15:00 aizlūgums par 
mirušajiem kapos 
25. augustā SILA kapos plkst. 
14:00
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Bibliotēku nedēļa

Sagaidot Latvijas simtgadi, mums ir 
svarīgi stiprināt pašapziņu un vairot pat-
riotismu, novērtēt to, kas mums ir, un tiek-
ties to saglabāt. Nigestes 
amatniecības namā dzi-
musi skaista iecere – dā-
vināt  īpašu dāvanu kom-
plektu ikvienam bērniņam, 
kurš piedzims 2018. gadā. 
Dāvanu komplektā būs 
Latvijas amatnieku īpaši 
kalta simtgades sudraba 
monēta prasmīgu meistaru 
darinātā ozolkoka kastītē 
kopā ar sirsnīgu vēstuli. Šī 
dāvana būs stiprinājums 
bērniņa dzīves ceļā, kas 
būs aizsācies Latvijas simt-
gadē, pamudinājums mīlēt 
un novērtēt savu zemi, at-
gādinājums, ka ikviens ir svarīgs. Tās ir 
vērtības, kas ļaus Latvijai izdzīvot cauri 
laikiem.

Vairākas pašvaldības – šobrīd 33 – 
(Aglona, Ape, Babīte, Baltinava, Beverī-
na, Burtnieki, Cibla, Dagda, Daugavpils, 
Garkalne, Grobiņa, Ikšķile, Jaunjelgava,  
Jaunpils, Līvāni, Lubāna, Ludza, Ķegums, 
Madona, Mazsalaca, Mārupe, Nereta, 
Ogre,  Olaine, Ropaži, Rēzekne, Rucava, 
Saulkrasti, Sēja, Tērvete, Vaiņode, Viesī-
te, Zilupe) jau šos dāvanu komplektus 
ir iegādājušās, bet, lai tos saņemtu visi, 
vairāk kā 20 tūkstoši Latvijas simtgadē 
gaidāmie bērniņi, nepieciešama mūsu 
palīdzība. 

Tā būs Latvijas tautas dāvana saviem 
bērniem! Dāvanu komplektu Varakļānu 
novada bērniņš saņems Varakļānu nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā pie R. Upenie-
ces. 

Provizoriskie dati liecina, ka Varakļā-
nu novads šogad kļūs bagātāks par 25 
bērniņiem. Lai katram no viņiem sagādā-
tu dāvanu komplektu,  mums visiem kopā 
vajadzētu rast 261,25 euro fi nansējumu 
(viena komplekta cena ir 10,45 euro). Lai 
iegūtu vairāk informācijas un/vai fi nansiā-

Aprīļa beigās Latvijā nu jau kopš 
1997. gada tiek atzīmēta Bibliotēku ne-
dēļa. Parasti tā ir nedēļa, kurā iekrīt 23. 
aprīlis, kas ir Pasaules grāmatu un autor-
tiesību aizsardzības diena. 

Šā gada Bibliotēku nedēļas motīvs ir 
„Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. 
Laikā no 23. līdz 29. aprīlim visā Latvijā 
notiks dažādas norises un aktivitātes, pie-
vēršot uzmanību bibliotēkām un to nozī-
mei sabiedrībā.

Varakļānu novada 
pašvaldība aicina 

radošus un uzņēmīgus 
cilvēkus piedalīties 

K O N K U R S Ā 
fi nansējuma saņemšanai 

LAUKU TŪRISMA 
ATTĪSTĪBAI

Finansējums paredzēts šādām 
aktivitātēm:

I. Radīt tūrisma apskates vietas 
novadā (fi nansējuma apjoms līdz EUR 
2000,00);

II. Izveidot novadu reprezentējo-
šus suvenīrus (fi nansējuma apjoms 
līdz EUR 500,00).

Projekta pieteikumu iesniegšanas 
termiņš 23.05.2018.

Ar konkursa nolikumu un pietei-
kuma formu var iepazīties Varakļānu 
novada pašvaldībā vai interneta vietnē 
www.varaklani.lv

2018. gada 27. aprīlī Varakļānu 
kultūras namā plānots seminārs par 
fi nansējuma piesaisti. Seminārā būs 
iespējams iegūt informāciju par uzņē-
mējdarbības attīstību, atbalstu uzņē-
mējiem, biznesa uzsācējiem, iespējām 
piedalīties projektos, ēku siltināšanu 
u.c. aktivitātēm. Seminārā piedalīsies 
Madonas biznesa inkubatora, Mado-
nas novada fonda un „Attīstības fi nan-
šu institūcijas Altum” AS pārstāvji.

Lūdzam sekot informācijai inter-
neta vietnē www.varaklani.lv

Tuvāka informācija: 29419134; 
27790015

li atbalstītu Varakļānu novada bērniņus, 
sazinieties ar projekta „Simtgades bērni” 
Varakļānu novada Brīvprātīgo vadītāju 
Aneti Vintišu (26836612, fi ilia@inbox.
lv) vai arī ar Varakļānu novada biedrības 
„Pieaugušo attīstības projekts” priekš-
sēdētāju Modru Vilkaušu (29412957, 
modravilkausa@inbox.lv).

Lai atbalstītu citu Latvijas novadu 
jaundzimušos bērnus, var veikt ziedoju-
mu portālā „Ziedot.lv” sadaļā „Dāvana 
jaundzimušajiem” (https://www.ziedot.
lv/davana-jaundzimusajiem-2862), kā 
arī var iegādāties īpašu velti sev vai kā-
dam tuvam cilvēkam „Kamolītis” par 25 
euro. No šīs summas 10,45 euro tiks 
ziedoti projekta „Simtgades bērni” viena 
dāvanu komplekta iegādei (http://www.
latvjuseta.lv/veikals/params/category/0/
item/482776/, reizi mēnesī arī portālā htt-
ps://www.perkamkopa.lv/).

Aktuālā informācija par projektu pie-
ejama: https://www.nigeste.net/simtga-
des-berni/.

Anete Vintiša,
Projekta „Simtgades bērni” 

Varakļānu novada Brīvprātīgo vadītāja

Varakļānu bibliotēkā šī nedēļa tiks 
atzīmēta no 24. līdz 27. aprīlim, aicinot 
iesaistīties aktivitātēs, kas kādam varbūt 
šķitīs neierastas tradicionālajam priekš-
statam par bibliotēku un tās darbu. Šajā 
nedēļā īpaši aicinām atnākt uz bibliotēku 
„paspēlēties”. Piedāvāsim puzles maza-
jiem, vārdu spēli Alias Junior (to var spēlēt 
jebkurā vecumā), lielizmēra Riču–Raču un 
aprīļa mēnesim ļoti atbilstošu izglītojošu 
spēli „Šķirosim kopā”. Kā jau var nojaust 

pēc nosaukuma, tā ir spēle, kas māca šķi-
rot to, kas nonāk atkritumu urnās.

27. aprīlī laikā no 17:00 līdz 20:00 
gaidīsim uz „Tējas vakaru bibliotēkā”. 
Varēs iesaistīties fotoakcijā „Grāmatu se-
jas”, iepazīties ar jaunākajām grāmatām 
un parunāties pie tējas krūzes. 

Aicinām atnākt uz Varakļānu bibliotē-
ku un atzīmēt Bibliotēku nedēļu kopā ar 
mums!

Indra
 

Projekts „Simtgades bērni”
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Aprīlis novada 
muzejā

No 09. aprīļa•   – fotoizstāde 
„Latgalietis XXI gadsimtā”
28. aprīlī • plkst. 9:00          
Lielā talka
28. aprīlī•  plkst. 19:00  
Madaras Grēgeres koncerts. 
Ieeja 5,- euro.

Lūgums
Varakļānu No-

vada muzejā tiek 
organizēta bērnu 
šūpulīšu un ratiņu 
izstāde. Ļoti lūdzam 
iedzīvotājus palūkoties māju bēni-
ņos, šķūnīšos vai citās vietās, kur 
kādam varētu būt saglabājušies 
bērnu šūpulīši vai ratiņi. Lūdzam 
piedāvāt tos muzejam kopīgas iz-
stādes veidošanai. Nav svarīgi, cik 
labi vai slikti tie ir saglabājušies, cik 
jauni vai veci tie ir. Ir svarīgi apzināt 
faktus un ielūkoties sava novada 
izmantoto šūpulīšu un ratiņu vēs-
turē. 

Lūdzam zvanīt:  29359242;  
64866164

Muzeja darba laiks 
maija brīvdienās

29., 30. aprīlī;  01., 04., 06. mai-
jā – muzejs slēgts

05. maijā atvērts no 11:00 līdz 
16:00

Ar 19.05.2018. Muzejs pāriet 
uz vasaras sezonas darba laiku. 
Tas apmeklētājiem būs pieejams 
visās darba dienās no 10:00 līdz 
17:00, piektdienās un sestdienās 
no 10:00 līdz 18:00, kā arī svētdie-
nās no 11:00 – 16:00.

22. aprīlī

Stērnīnes draudzes 
kopusvātki 2018

Kapinīku kopūs
2. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
16. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
14. jūlijā plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

15. aprelī 13.00 sv. Mise
21. aprelī (sastdīn) 17.00 sv. Mise par 
myrušū
22. aprelī 13.00 sv. Mise un procesija, 
sv. Jura atlaidas, svēteiba šoferim un 
vysa veida transportleidzekļim
24. aprelī (ūtardīn) 11.00 sv. Mise 
pansionātā
28. aprelī (sastdīn) 17.00 sv. Mise par 
myrušū
29. aprelī 13.00 sv. Mise
6. maijā 13.00 sv. Mise
10. maijā (catūrtdīn) 13.00 sv. Mise, 
Kunga Debesskōpšonas dīna 
13. maijā13.00 sv. Mise
20. maijā 13.00 sv. Mise, Vosorassvātki
27. maijā 13.00 sv. Mise
31. maijā 13.00 sv. Mise, Sv. Sakramenta 
svātki
1. jūnijā Bazneicu nakts pasōkums 
(tyvōka informācija sekōs)

Paļdis vysim lobas gribas cilvākim 
par atbolstu Stērnīnes bazneicai ar 
lyugšonom, dažaidim dorbim, fi nansem 
un materiālim! Lyudzu vysi regulāri 
sakūpit sovu pīdareigū un pamastōs 
kopavītas, kai ari sovas sātas un 
īpašumus, ceļamolas, 2018. gods ir 
myusu Tāvzemes Simtgades svineibu 
zeimē, kai arī Stērnīnes draudze gūdynoj 
veiskupu Boļeslavu Sloskānu 120. jubilejā 
un gatavojās lelim pasōkumim vosorā.

Pr. Viktors Petrovskis, 28277839.

STĒRNĪNES DRAUDZĒ

Borkovas draudzes 
kopusvātki   2018

Krīvbērzes kopūs 
30. jūnijā plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs
21. jūlijā plkst. 12.00 kopusvātki
Vacumnīku kopūs  
28. jūlijā plkst. 12.00 kopusvātki
Trizelnīku kopūs 
28. jūlijā plkst. 13.00 kopusvātki
Borkovas kopūs 
4. augustā plkst. 11.00 
sv. Mise Borkovas bazneicā un 
kopusvātki
Muižas kopūs  
4. augustā plkst. 15.00 

Stirnienes  tautas 
namā

Aprīlī, iepriekš vienojoties pa tel. 
29678002, aplūkojamas:

* metālmākslinieka, LMA profesora 
Jura Gagaiņa piemiņas izstāde un

*novadnieka, priestera un mocekļa 
Aloizija Broka 120. jubilejas izstāde. 

26. aprīlī 9.30 Lielā Talka Stirnienes 
vecajos kapos, līdzi ņemami darba rīki.

Talkosim 
Murmastienē! 

Kā katru gadu aprīlī tiek organizēta Lielā 
talka, kas norisinās visā Latvijā. Arī šogad 

kopīgi sakopsim Martas Bārbales birzi. 
Visi strādāt gribētāji – tiekamies piektdien, 

27. aprīlī, pulksten 9.00 
pie Martas birzs, 
līdzi ņemot darbaprieku, 

labu garastāvokli un grābekli!
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Pieteikšanās 
platību 
maksājumiem 
2018. gadā

No 16. aprīļa līdz 22. maijam varēs 
pieteikties platību maksājumu saņemša-
nai  Varakļānu novadā pie LLKC novada 
lauku attīstības konsultantes (iesnieguma 
aizpildīšana EPS, tāpat kā 2017. gadā, ir 
maksas pakalpojums).

Iepriekš precizēt tikšanās laiku pa 
mob. tālr. 26543747, Janīna Grudule, Va-
rakļānu novada LAK.

Varakļānu pagasta pārvaldes telpās 
Stirnienē saistībā ar platībmaksājumiem 
būšu 9. maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
16.00.

 Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
EPS pieejams no 11. aprīļa. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumos lauksaimnieki  var 
saņemt konsultācijas jebkurā LAD klien-
tu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot 
e-pastu:klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz 
informatīvo tālruni 67095000.

Mājputnu turētāju 
ievērībai! 

Laikā līdz maija vidum Latvijā notiek 
putnu pavasara migrācija. Tā kā atseviš-
ķās ES dalībvalstīs ir konstatēti savvaļas 
putnu saslimšanas gadījumi ar augsti pa-
togēno putnu gripu, Zemkopības ministri-
ja aicina mājputnu turētājus šajā periodā 
izturēties atbildīgi. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāci-
ju, ZM norāda, ka šajā laika posmā sva-
rīgi: 

lai saimniecības teritorijā netiek 
ienests savvaļas putna līķis vai līķa da-
ļas, vai jebkāds cits infi cēts materiāls vai 
priekšmets, kas var būt slimības izplatī-
tājs;

par visiem gadījumiem , kad 
ir aizdomas par mājputnu saslimšanu 
– samazinātu barības un ūdens patēri-
ņu, mājputnu masveida bojāeju, akūtu 
asiņainu caureju, smakšanu, elpošanas 
ceļu infekcijas slimības pazīmēm – ziņot 
Pārtikas un veterinārajam dienestam vai 
praktizējošam veterinārārstam; 

iespēju robežās novērst mājput-
nu un savvaļas putnu (īpaši ūdensputnu) 
saskarsmi;

mājputniem neizbarot barību, 
kas iegūta mitrās pļavās, ūdenstilpju un 
ūdenstilpņu tuvumā vai vietās, kur bijuši 
migrējošie savvaļas ūdensputni. 

Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 
2017. gada oktobra līdz 2019. gada feb-
ruārim īsteno projektu „Atbalsts Latvijas 
jauniešu medijpratībai”. Projektu fi nan-
siāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības 
Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu 
medijpratību.  Līdzdalībai projektā ir ap-
stiprinātas 16 izglītības iestāžu skolotāju 
komandas no visas Latvijas, tajā skaitā 
Varakļānu vidusskolas komanda, kuras 
uzdevums tālāk sekmēt un attīstīt dažādu 
informācijpratības kompetenču kopumu 
cilvēku, īpaši skolēnu, izglītības procesā.

Medijpratības nedēļa 
Varakļānu vidusskolā

No 19. līdz 26. 
martam Varakļānu 
vidusskolā notika 
Medijpratības nedē-
ļa. 

7. – 11. klašu 
skolēniem bija ie-
spējas sk. Ainas 
Kazākas, Lolitas 

Briškas, Aijas Caunes un 
Margaritas Selickas stun-
dās apgūt  projekta ietvaros 
izstrādāto nodarbību  satu-
ru. Skolēni apguva tēmas: 
Mediju pratības būtība un 
aktualitātes, Latvijas mediju 

vide un raksturojums, Mediji un demokrā-
tija,  Kas ir ziņa, to lietošana un veidoša-
na.?, Attēla spēks.

11. klases skolēnu vecāki tika iepa-
zīstināti ar  informācijas iegūšanas iespē-
jām un mums sniegto ziņu patiesībām. 

Medijpratības nedēļas noslēgumā 
tika prezentēti praktiskie grupu darbi – ra-
doši veidotas avīzes, kurās, sniedzot zi-
ņas  pārējiem, skolēni demonstrēja savu 
izpratni un zināšanas par ziņu veidoša-
nas paņēmieniem. Skolas skolēniem bija 
iespēja konstatēt arī viltus ziņas un atpa-
zīt sensāciju paņēmienus.

A. Kazāka
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Lieldienu pārsteigums
Varakļānu kultūras nams iedzīvotā-

jiem bija sagādājis jauku Lieldienu pār-
steigumu – iespēju iepazīt Varakļānus un 
piedalīties atraktīvās foto orientēšanās 
sacensībās.

Laiks sacensību dalībniekus neluti-
nāja, tomēr tajās piedalījās 10 komandas. 
Iepriecinoši, ka piedalījās dažādu paau-
džu pārstāvji, ne tikai varakļānieši, bet 
viesi no visas Latvijas.

Katrai komandai bija jāizdomā savs 
nosaukums, ar pilsētas kartes palīdzību 
jāatrod un jānofotografē 12 objekti tā, lai 
fotogrāfi jā būtu redzams kāds komandas 
pārstāvis, bez tam jāatmin mīklas un at-
minējums jānofotografē. Bija jautri! 

Noslēgumā sacensību dalībnieki sa-
ņēma balvas par piedalīšanos. Uzzinājām 
arī veiksmīgāko komandu – „Lapsas”. 
Bet praktiski ieguvēji bija visi. Paldies par 
iespēju izkustēties, labestīgi pasmieties, 
asināt prātu!

A. Jaunzeme

Pēc smagas slimības no mums 
šķīries svēts cilvēks, kas visu savu 
mūžu veltījis kalpošanai Dievam un 
savu ticību kā auglīgu sēklu sējis 
citiem.

Teklas Vanagas dzimtās mā-
jas ir Rēzeknes rajona Nautrēnu 
pagastā. Viņa dzimusi 7 bērnu ģi-
menē kā sestais bērns. Vecāki bi-
juši dziļi ticīgi, visi senči piekopuši 
kristīgās tradīcijas. Mācoties Naut-
rēnu vidusskolā, bijusi kārtīga un 
centīga. Beidzot vidusskolu, Tekla 
Vanaga iestājas Aglonas kloste-
rī, Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu 
kongregācijā. Viņai piešķirts māsu 
kongregācijas vārds – SR Mirjama 
P.I.J. Klosterī strādājusi rokdarbus, 
gatavojusi liturģiskās drēbītes.

1960. gadā klosteri slēdza, 
Tekla Vanaga nonāk Daugavpils ra-
jona Dvietē un strādā dārzniecībā.

Atsaucoties daktera J. Blusa-
noviča aicinājumam, Tekla Vanaga 
1965. gada 3.decembrī ierodas 
Varakļānos un 27 gadus strādā 
slimnīcā par veļas pārzini un veic 
arī grāmatvedības darbus. Para-
lēli viņa apmeklē katehētu kursus 
Rīgā. 

1992. gadā Tekla Vanaga iestā-

jas Laterāna Pontifi kālajā universitātē 
Rīgas Reliģijas Zinātņu augstskolas 
Teoloģijas fakultātē. Teoloģijas fa-
kultāti beidzot, viņa uzraksta diplom-
darbu – „Pusaudžu dzimumaudzinā-
šanas problēmas baznīcas mācības 
gaismā” un iegūst reliģijas, kristīgās 
ticības mācības un ētikas skolotājas 
atestātu. Paralēli mācībām augstsolā 
viņa pasniedza ticības mācību Vara-
kļānu vidusskolā, Stirnienes, Dekšā-
ru, Sīļukalna pamatskolā.

1986. gadā Tekla Vanaga sāk 
vadīt Svētdienas skolu, visu gadu 
laikā Svētdienas skolu beiguši vairāk 
kā 2000 bērnu, daudzus pārus gata-
vojusi laulībām. No 2002. gada pie 
Svētdienas skolas darbojās šūšanas 
grupa. Svētdienas skolā bērni mācī-
jās deklamācijas, dziedāja dziesmas, 
spēlēja teātri.

Tekla Vanaga nesavtīgi palīdzē-
jusi nabadzīgajām daudzbērnu ģi-
menēm.

Dziļā pateicībā noliecam galvas 
viņas diženā mūža priekšā.

Lai Dieva miers un dzimtenes 
vēji klusu miera dziesmu viņai dzied!

Varakļānu novada dome
Laikraksts „Varakļōnīts” 

Un mūžīgā gaisma...

Tekla Vanaga 28.01.1937. – 31.03.2018.
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Margaritas 
Stārastes 
grāmatu svētki

23. martā Varakļānu vidusskolā no-
tika M. Stārastes grāmatu svētki, kuros 
priecājāmies satikties ar Murmastienes 
pamatsk. sākumskolas skolēniem. Ga-
tavojoties šim pasākumam, katrai klašu 
grupai tika dots uzdevums izlasīt kādu 
no M. Stārastes grāmatām. Saliekot kopā 
dziesmas, dejas un teatralizētu uzvedu-
mu, kuros darbojās autores grāmatu va-
roņi, izdevās varen jauki!

Viens no nākošajiem uzdevumiem 
bija – atbildēt uz skolotāju uzdotajiem 
jautājumiem par noteiktu M. Stārastes 
grāmatu. Neizpalika ar šo grāmatu varo-
ņu zīmēšana.

Lai pavasaris ieskandētos vēl pa-
matīgāk, pasākuma noslēgumā skolas 
sporta zālē norisinājās dažādas veiklības 
stafetes, kurās piedalījās visi skolēni, un 
uzvarēja DRAUDZĪBA.

Pasākuma mērķis bija gan rosināt 
skolēnus izlasīt, uzzīmēt, gan arī radīt vēl-
mi izlasīt to M. Stārastes grāmatu, kura 
vēl nebija zināma.

Paldies 1. – 4. klašu skolotājām par 
sadarbību un atbalstu!

Ināra Laura,
Sākumskolas metodiskās komisijas 

vadītāja
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Murmastienes pagasts
Savu vietu un teritoriju Latvijas kartē Murmastienes 
pagasts ieguvis laika gaitā dažādu reformu, 
apvienošanu un reorganizāciju rezultātā. 
Mainījušies gan administratīvās teritorijas  un 
vadības amatu nosaukumi, gan pakļautība,  gan 
pagasta robežas. Taču vienmēr te ir dzīvojuši sīksti 
un darbīgi ļaudis, kas nākamajām paaudzēm ir 
atstājuši nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Arī 
daudzas tradīcijas ir dziļi iesakņojušās un turpina 
dzīvot. Šajā reizē ieskats par Murmastienes ciema, 
pagasta mājvietu un vadību šo daudzu gadu 
garumā.
Pirmo apvienošanu pagasts piedzīvoja 1873. 
gadā, kad to pievienoja Barkavas pagastam. 
Pēc Otrā pasaules kara – 1945. gadā Rēzeknes 
apriņķa  Barkavas pagastā izveidoja Murmastienes 
ciema padomi. Pirmā māja, kurā atradās pirmā 
Murmastienes ciema padome, bija Karolīnā 
Kanča Staņislava mājās. Pēc tam mājvietu atrada 
Tumaševā un 1955. gadā ciema padomi pārcēla uz 
Murmastienes centru – ēku, kurā vēlāk bija skolas 
internāts. 1958. gadā uzcēla ciema padomes 
ēku Murmastienes ceļu krustojumā (tagad 
Jāņasēta), kur tā darbojās līdz 1991. gadam. Šajā 
laikā pagasts, kurš toreiz tika dēvēts par ciemu, 
piedzīvoja vairākas reformas – pabijis Viļānu un 
Varakļānu rajonos, 1962. gada decembrī tika 
iekļauts Madonas rajonā. Pēdējā pagasta  teritorijas 
maiņa un pārdale notika 1979. gadā. 1990. gadā 
Latvijā ciemus pārdēvēja par pagastiem, arī 
Murmastienes ciemu. 1991. gadā Murmastienes 
pagasta padome tika pārcelta uz ēku, kur iepriekš 
bija p/s „Varakļāni” bērnudārzs. Šajā ēkā pagasta 
vadība darbojas joprojām. Līdz 2009. gadam 
Madonas rajona sastāvā un pēc teritoriālās  
reformas  kā Varakļānu novada administratīvā 
teritorija.
Murmastienes ciema un pagasta vadītāji:
Stafeckis Konstantīns  no 1951g. līdz 1953 g.
Piļpuks Vladislavs 1953. – 1954.
Joste ( Broka) Broņislava 1954. – 1955.
Cvetkovs Pēteris 1955. – 1956.
Sondors Jānis 1956. – 1957.
Dūda (Zepa) Janīna 1957. – 1963.
Riekstiņa Vilhelmīne 1963. – 1964.
Ošāne(Pelse) Arvīda 1964. – 1971.
Rimša Valentīns 1971. – 1972.
Muižnieks Ojārs 1972. – 1977.
Veipa Alīda 1977. – 1982.
Strode Valentīna 1982. – 1987.
Vilkauša Modra 1987. – 1990.
Beča Regīna  1990. – 1997.
Vilkauša Modra 1997. – 2009.
Mozga Jānis – pagasta pārvaldes vadītājs no 2009. 
gada

Paldies par materiālu apkopošanu Teresijai 
Ivenkovai, Valērijai 

Solzemniecei, Modrai Vilkaušai

Musu vesture fotografijas

Valentīns Rimša

Alīda Veipa

Valentīna Strode

Pēdējais vēlētais deputātu 
kreisās Mozga Jānis, Veipa
Andrejs, Pelša Teresija, Vē

2005. gadā – no kreisās D
darbiniece, Modra Vilkauš
vadītājs, Veronika Patmaln
– ilggadēja sekretāre (198
Janīna Grudule - zemnieku
lietu speciāliste. 

Jānis Mozga

Regīna Beča

Ciema padome 1958. – 19

Pirmā ciema padomes ēka
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aicina apmeklēt

22.04  
Plkst. 16:00 
Varakļānu KN  
 
 
 
Līvānu amatierteātris 
                     Piedāvā 

Armandas Vilcānes 

                   komēdiju 

O’VAKARDIENA 
Ieeja – 2 EUR 

Kad un kur Ak  vitāte
13. aprīlī
Varakļānu KN
12:00 un 
19:00

Bērnu un ģimenes 
piedzīvojumu fi lma 
„PARADĪZE 89”
Ieeja – EUR 2,00

22. aprīlī 
no 8:00 pie 
Varakļānu KN

Jurģu  rgus „LIELĀ 
PAVASARA ANDELE”
aicinā   visi pirkt un 
pārdot gribētāji

10:00 PAVASARA JAMPADRACIS
ar novada pašdarbības 
kolek  viem

16:00
Varakļānu KN

Līvānu KC ama  erteātra 
izrāde A. Vilcāne 
„O, VAKARDIENA”
Ieeja – EUR 2,00

27. aprīlī
Varakļānu KN
20:00

Latvijas fi lmas Latvijas 
simtgadei
Ivara Selecka 
dokumentālā fi lma 
„TURPINĀJUMS”
Ieeja – EUR 1,00

4. maijā   
20:00 
pie 
Varakļānu KN

Latvijas Republikas 
NEATKARĪBAS 
ATJAUNOŠANAS svētki
piedalās kapela 
„AUGUSTI” 

26. maijā  – VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKI
- VELOMARATONS
- SVĒTKU KONCERTS pilsētas estrādē
-  SVĒTKU NAKTS BALLE
2. jūnijā  – KAROTĪŠU SVĒTKI un 
BĒRNĪBAS SVĒTKI
novada mazajiem iedzīvotājiem
15. jūnijā  – SAULGRIEŽU 
IESKANDINĀŠANA Varakļānos
– LIELĀ VASARAS ŠLĀGERBALLE

sasaukums (2005.–2009.) Murmastienes pagastā (no 
a Valentīna, Gruduls Ivars, Vilkauša Modra, Pauniņš 
vers Jānis.

Dzintra Bērziņa – grāmatvede, Ilze Kanča – sociālā 
ša – priekšsēdētāja, Jānis Mozga – komunālās daļas 
niece – bāriņtiesas priekšsēdētāja, Marija Strode 
81. – 2011.), Inese Vēvere – galvenā grāmatvede, 
u konsultante, aizkadrā Valentīna Grudule – zemes 

Modra Vilkauša

 Ojārs Muižnieks ar sievu Ausmu.

991.

a.
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Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem

 Varakļānu senioru deju kolektīvs „Varavīksne".

 Varakļānu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Ausmeņa”.

Vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs.

8. aprīlī Madonā notika tautu deju kolektīvu skate. Ar milzīgu prieku un gandarīju-
mu sveicam mūsu dejotājus – visi trīs deju kolektīvi ir tikuši uz deju svētkiem! 

Vecākās paaudzes deju kolektīvam „Varavīksne” un Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvam iegūta augstākā pakāpe, Varakļānu vidusskolas tautu deju kolektīvam „Ausme-
ņa” līdz augstākajai pakāpei pietrūka nieka 0,2 punktu. 

Paldies visiem dejotājiem un kolektīvu vadītājiem – Marijai Madžulei, Mārītei Kan-
čai, Guntim Tjarvjam, Ilonai Balodei! Lai raits deju solis Deju svētkos!

A. Jaunzeme

Augsts asinsspiediens ir viens no 
lielākajiem sirds un asinsvadu slimību 
draudiem un nāves cēloņiem – ik gadu 
pasaulē paaugstināta asinsspiediena dēļ 
mirst 9,4 miljonu cilvēku. Latvijas epide-
mioloģiskā pētījuma dati* liecina, ka pa-
augstināts asinsspiediens ir 52,8% vīrie-
šu un 41,8% sieviešu. 

Tādēļ esam sagatavojuši 10 būtiskus 
jautājumus un atbildes par paaugstinātu 
asinsspiedienu. Atbildes sniedz Latvijas 
Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības 
prezidents, Paula Stradiņa Klīniskā univer-
sitātes slimnīcas invazīvais kardiologs doc. 
Kārlis Trušinskis.

Kāds ir normāls asinsspie-1. 
diens?

Normāls asinsspiediens jebkurā vecu-
mā ir 120/80 mmHg.

Ko nozīmē paaugstināts asins-2. 
spiediens?

Paaugstināts asinsspiediens ir virs 
140/90 mm Hg. Ja mērāt asinsspiedienu 
mājās, tad pat 135/85 mm Hg tiek uzskatīts 
par paaugstinātu. Lai noteiktu paaugstinā-
ta asinsspiediena (arteriālās hipertensijas) 
diagnozi, nepieciešami atkārtoti mērījumi.

Kādi ir paaugstināta asinsspie-3. 
diena iemesli?

Vairumā gadījumu (95%) vienu iemeslu 
atrast nav iespējams. Parasti tas ir vairāku 
riska faktoru kopums, no kuriem svarīgākie 
ir mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uz-
turs, psihoemocionāls stress, smēķēšana, 
iedzimtība un vecums.

Vai paaugstināts asinsspie-4. 
diens ir bīstams?

Jā. Ilgstoši, pat viegli paaugstināts 
asinsspiediens paātrina asinsvadu nove-
cošanos, veicinot aterosklerozes attīstību 
un progresēšanu. Tas var palielināt kompli-
kāciju – miokarda infarkta un galvas sma-
dzeņu insulta – risku. Hipertensija izraisa 
sirds sienas sabiezināšanos, kas vēlāk var 
progresēt līdz sirds mazspējai; tā bojā arī 
nieres. Savukārt izteikta asinsspiediena pa-
augstināšanās var izraisīt tūlītēju sarežģīju-
mu rašanos. 

Vai paaugstinātu asinsspiedie-5. 
nu var sajust?

Paaugstinātu asinsspiedienu visbiežāk 
nejūt. Tāpēc to nereti sauc par „kluso slep-
kavu”. Tomēr dažkārt jūs varat just galvas-
sāpes, reiboņus vai troksni ausīs.

Latvijas Hipertensijas un 
Aterosklerozes biedrības 
prezidents, kardiologs 
Kārlis Trušinskis: 
10 jautājumi un atbildes 
par paaugstinātu 
asinsspiedienu
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Murmastienē pavasari ieskandinām krāšņi
Marta beigās un aprīļa sākumā Mur-

mastienē notika dažādi pasākumi.  
23. marta vakarā skatītāju sirdis 

priecēja Mežāru amatierteātris „Efekts” 
ar jautro un smieklīgo Danskovītes izrā-
di „Sievasmātes senču laiki”. Aktieri ļoti 
labi sasmīdināja un izklaidēja publiku, 
PALDIES viņiem par to! Zālē sēdošajiem 
vīriešiem bija iespēja nobaudīt veselības 
dzērienu, kas taisīts no bebru dziedze-
riem un paredzēts tieši vīriešiem. Noteikti 
gaidīsim šos māksliniekus atkal ciemos! 

29. martā pie mums jau atkārtoti 
ciemojās pašu novadnieki, Varakļānu 
amatierteātris  „Ūbeles”, tikai šoreiz ar 
nopietnu izrādi „Tās govis” (M. Jakubov-
ska), nevarēja nepamanīt asaras, kas bija 
iemaldījušās skatītāju acīs, izrāde tiešām 
bija ļoti emocionāla un mūsdienu situāci-
jai atbilstoša. Likās, ka galvenajiem aktie-
riem – M. Vilkaušai un T. Sprūdžam šī bija 
vairāk kā parasta loma, tēlojums bija tik 
patiess un aizkustinošs, pārņēma sajūta, 
ka tas notiek dzīvē, nevis izrādē.

Paldies visiem māksliniekiem, reži-
soriem, atbalstītājiem un skatītājiem, kas 
bija ieradušies!

Toties Lieldienas visas dienas garu-
mā izvērtās lustīgas. Plkst. 10:00 no rīta 
visi, kuri laicīgi pamodās un nenobijās 
no sliktajiem laikapstākļiem, ieradās uz 
Lieldienu tirdziņu, visi – gan tirgotāji, gan 
apmeklētāji – izkustējāmies rotaļās, ripi-
nājām olas un pildījām citus uzdevumus, 
protams, arī iepirkāmies, kā jau tirdziņā 
pienākas. 

Nedaudz vēlāk Kultūras centra zāle 
ļoti strauji piepildījās ar skatītājiem, kuri 
vēlējās klausīties skanīgās Igauņu ģime-
nes koncertu. Koncerts tiešām bija ļoti 
skanīgs un lustīgs, apmeklētāji vairākkārt 
plaudēja ģimenei, lai viņi atkārtotu dzies-
mas, ko mākslinieki arī darīja, šķiet, ja 
vien būtu iespējams, koncerts ilgtu līdz 
vēlam vakaram, tomēr jāpasaudzē viesi, 
un koncerts bija jābeidz. 

Igauņu ģimene.

Varakļānu kultūras nama amatierteātra dalbnieki pēc izrādes.

Novēlu katrā saimē saglabāt to vieno-
tību, ģimeniskumu un latgaliskumu, kas 
mīt Igauņu ģimenē. Liels paldies viņiem 

par koncertu, emocijām un saviļņojumu!
Tiekamies nākamajos pasākumos!

KC v.i. I. Šuste

Ko darīt, ja ir paaugstināts 6. 
asinsspiediens?

Mēriet asinsspiedienu un pulsu no 
rīta un vakarā, pierakstiet rādītājus dienas-
grāmatā un dodieties pie ārsta. Ārsts jums 
paskaidros, kādas dzīvesveida izmaiņas ir 
nepieciešamas un kādas asinsspiedienu 
pazeminošas zāles būtu Jums piemērotā-
kās.

Ja es lietoju zāles pret paaug-7. 
stinātu asinsspiedienu, vai es esmu pa-
sargāts? 

Zāļu lietošana vien vēl nav rādītājs. 
Lai samazinātu sarežģījumu risku, svarī-
gi ir sasniegt mērķa asinsspiedienu zem 
140/90mmHg (ja mērāt mājās – zem 135/85 
mm Hg).

Ko darīt, ja asinsspiediena kon-8. 

trolei jālieto vairākas zāles, bet šad tad 
gadās izlaist kādu tableti?

Pētījumu dati rāda, ka vienkāršākais un 
tajā pašā laikā efektīvākais asinsspiediena 
ārstēšanas veids ir vairāku zāļu kombināci-
ja vienā tabletē. Jautājiet savam ārstam par 
Jūsu situācijai piemērotāko kombināciju!

Vai man jādzer zāles, ja asins-9. 
spiediens ir normāls un es jūtos labi?

Jā. Ārstēšanas pamatmērķis ir asins-
spiediena pastāvīga kontrole. Iedzerot zāles 
tikai tad, kad asinsspiediens ir paaugstināts, 
Jūs nevarat pasargāt sevi no iespējamām 
komplikācijām.

Ko darīt, ja asinsspiediens pēk-10. 
šņi paaugstinās?

Ja strauja asinsspiediena paaugsti-
nāšanās kombinējas ar stiprām galvassā-

pēm, traucētu redzi, sliktu dūšu/vemšanu, 
krampjiem, apjukumu, samaņas traucēju-
miem, elpas trūkumu, sāpēm krūtīs, stipru 
deguna asiņošanu, izsauciet neatliekamo 
medicīnisko palīdzību (113). Šaubu ga-
dījumā zvaniet savam ģimenes ārstam 
vai uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001 (darba dienās 17:00 – 8:00; brīv-
dienās un svētku dienās – visu diennakti). 

Ja asinsspiediens izteikti paaugstinās, 
bet jūtaties labi, pārbaudiet, vai neesat iz-
laidis kārtējo zāļu devu. Vajadzības gadīju-
mā to iedzeriet. Pārmēriet asinsspiedienu 
pēc 30 – 60 minūtēm, lai pārliecinātos par 
efektu. Nepieciešamības gadījumā konsul-
tējieties ar ārstu. Aprunājieties arī par to, 
kādas zāles vajadzētu nēsāt līdzi un lietot 
situācijās, kad asinsspiediens izteikti pa-
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„Satiec savu meistaru!”
Laikā no 6. aprīļa līdz 8. aprīlim tau-

tas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, 
stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un 
dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Lat-
vijā aicināja ikvienu interesentu uz pasā-
kumu „Satiec savu meistaru!”. 

Projekta mērķis ir vēstīt plašākai sa-
biedrībai par nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanu un pārmantošanu, 
kā arī par meistariem, viņu zināšanām un 
prasmēm. 

Tā kā Varakļānos pēdējā pusgadā 
ir sarosījušies vairāki interesenti, kuri 
vēlētos apgūt dažādas amatu prasmes, 
tad arī „Varakļānu novada kultūrizglītī-
bas atbalsta biedrība” pieteicās projektā 
„Satiec savu meistaru” un  7. aprīlī Vara-
kļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās 
notika tikšanās ar trim amatu meistariem.  
Klūdziņu pinēju Aleksandru Doroščono-
ku, tekstilmāksliniecēm, audējām Ivetu 
Gabrāni un Ievu Melni-Mežajevu. Uz pa-
sākumu ieradās vairāk kā 40 interesenti.  
Kopā ar Aleksandru no klūdziņām pinām 
dekoratīvu saulīti apgūstot klūdziņu pī-
šanas pirmos soļus. Ar Ivetu tika izzināta 
tautastērpa sievas galvas segas pārpiera 
vēsture un kādēļ tas tika pielietots, kā arī 
pētīti Varakļānu pārpierīšu raksti un aiz-
sākts izšūt katrai savs pārpieris. Savukārt 
ar Ievu uzsākts aust varakļāniešu lupatu 
deķītis, kurā katrs no pasākum apmek-
lētājiem ieauda savu svītru kodu ar savu 
īpašo vēstījumu novadam. 

Šī sestdiena bija piepildīta ar patie-
si jaukiem brīžiem, atmiņām, stāstiem 
un darboties prieku. Paldies visiem. kas 
palīdzēja noorganizēt pirmo „Satiec savu 
meistaru” Varakļānos. 

Ieva Melne-Mežajeva

29. martā Varakļānu vidus-
skolas sporta zālē notika tradicio-
nālā draudzības spēle basketbo-
lā Varakļāni – Rīgas varakļānieši.

Varakļānu komandā spēlēja: 
Sandis Valenieks, Andris Počs, 
Nauris Lazda, Ainārs Svilāns, 
Artūrs Kazāks, Armīns Broks, 
Arvis Strods. Rīgas varakļāniešu 
komandā: Rolands Pastars, Ed-
gars Eriņš, Rolands Svalbs, Aivis 
Kasparāns, Mikus Jukšinskis, 
Rolands Počs, Daniels Garančs. 
Aizraujošā spēlē šogad uzvarēja 
Rīgas varakļānieši. Apsveicam!

Basketbols
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Martas Bārbales 
atcerei

 Tauta mīl un godā dižus cilvēkus, sargā 
to piemiņu, cenšas saglabāt vecās tradīcijas 
un iedibina jaunas. Viens no Murmastienes di-
žajiem cilvēkiem, neapšaubāmi, ir dzejniece, 
daudzu dzejas krājumu autore MARTA BĀR-
BALE, kuras dzeja cenšas pamodināt redzi, 
dzirdi un apziņu.  2018. gada 28. februāris 
bija  dzejnieces Martas Bārbales  85. atceres 
diena, taču šogad, atšķirībā no citiem gadiem, 
bibliotēkā šo dienu neatzīmējām – tā tika pār-
celta uz aprīļa mēnesi, lai noritētu pavisam ne-
tradicionāli... Kāpēc tā? Ielūkosimies vēsturē!

2001. gada pavasarī Murmastienes pa-
gasta deputātiem radās ideja – uzsākt apzaļu-
mošanas darbus Murmastienē, izveidot koku 
stādījumus pretī mūsu cienījamās dzejnieces 
Martas Bārbales mājām. Tika veikti apstādā-
mā laukuma sagatavošanas darbi, sagādāts 
stādmateriāls, izplānots veidot „Saules par-
ku”.   Šī iniciatīva guva atbalstu arī iedzīvotāju 
vidū un tā pavasara talkā, kurā piedalījās ap-
mēram 40 cilvēki, apzaļumošanas darbi tika 
veikti. Pirmo koku iestādīja pati Marta Bārba-
le, pagasta padomes priekšsēdētāja Modra 
Vilkauša un Jānis Šteinerts. Turpinot tā gada 
talkas tradīciju, pagasta darbinieki un daži ak-
tīvākie iedzīvotāji katru pavasari piedalās par-
ka sakopšanas talkā, bet par parka kopšanu 
visa gada garumā rūpes uzņēmusies pagasta 
pārvalde.

Tā kā Martas Bārbales dzimtās mājas un 
parks ir iekļauti novada tūrisma maršrutā, bija 
nepieciešams uzlabot teritorijas infrastruktū-
ru. 2017. gadā Varakļānu novada pašvaldība 
realizēja projektu „Stāvlaukuma labiekārto-
šana pie dzejnieces Martas Bārbales parka 
Murmastienē”. Projekta ietvaros veikti bruģē-
šanas darbi un izveidota neliela autostāvvieta, 
uzstādīti soliņi un atkritumu urna, velosipēdu 
novietnes, apgaismes ķermeņi un informa-
tīvais stends. Kā liels krāšņums un pārstei-
gums būs mūsu ciemā vienīgā strūklaka. Tā 
ir izbūvēta projekta ietvaros, bet netika laista 
darbībā, jo projekts noslēdzās vēlā rudenī. 
Iestājoties labam, siltam laikam, tiks pabeigti 
apkārtnes labiekārtošanas darbi un būs svētki 
– strūklakas „iedarbināšana” un Martas Bār-
bales atceres diena „Saules parkā”, ko mēs 
saucam arī par „Martas parku”.   Tāpēc aicinu 
visus uz svētkiem, bet konkrētu datumu ne-
varu izziņot (viss atkarīgs no laika apstākļiem 
un veiksmes, darbus darot) – sekojiet līdzi 
informācijai uz afi šām un Varakļānu novada 
pašvaldības mājaslapā.

Bet Murmastienes bibliotēkā izstāžu cikla 
„Talanti mums līdzās. Iepazīsim tos!” ietva-
ros aprīļa mēnesī varēsiet priecāties par jauno 
talantu veikumu – Varakļānu Mākslas skolas 
audzēkņu darbi, kuros izmatoti Martas Bārba-
les dzejas motīvi.

T. Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja

,,Grāmatu starts”  
Grāmatas ir neaizstājamas, lai izaugtu gudra, zinātkāra, izglītota un veiksmī-

ga Latvijas nākamā paaudze. Bibliotēkas ir lieliska vieta, kur ar grāmatas starp-
niecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī. Bibliotēkas piedāvājums 
bērniem ir saturīgs, izglītību un attīstību veicinošs un pieejams bez maksas. Bib-
liotēkas plauktos rodamās grāmatas ir labs palīgs ikviena bērna attīstībā, bagā-
tas valodas, personības un vērtību pasaules veidošanā. Ir ļoti svarīgi lasītprasmi 
apgūt jau mazotnē un veicināt lasītprieku.

Murmastienes bibliotēka iesniedza projekta pieteikumu un iesaistījās Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas program-
mas „Grāmatu starts”  īstenošanā. Pēc uzaicinājuma bibliotēku kopā ar vecā-
kiem, audzinātājām Edīti un Signiju apmeklēja pirmsskolas vecuma bērni, kuri 
tika iepazīstināti ar bibliotēku, bērnu stūrīti, bērnu vecumam atbilstošu literatūru. 
Runājām par mīļākajām grāmatām, par pasakām un dzejoļiem, par augiem, 
dzīvniekiem un putniem, īpaši par pūcēm. Pūce ir gudrības simbols, tāpēc tā ir 
lasīšanas veicināšanas programmas simbols un ļoti iederas arī bibliotēkas inter-
jerā. Bērni ar lielu aizrautību meklēja pa visu bibliotēku izvietotās vairāk nekā 30 
dažādās pūcītes no manas kolekcijas un cienājās ar cepumiem pūcīšu formā. 

Bibliotēkas apmeklējuma laikā katram mazajam dalībniekam tika dāvināts 
īpaši veidots „Grāmatu starta” pūču komplektiņš – mugursoma, mīkstā rotaļlieta 
„Pūce”, lasāmgrāmata un noderīgs buklets vecākiem 
par lasīšanas nozīmi bērna attīstības veicināšanā. Ļoti 
ceru, ka šīs dāvaniņas atgādinās par viesošanos biblio-
tēkā un  būs pamudinājums to apmeklēt biežāk. 

T. Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja 

RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA 
Speciāls piedāvājums

Redzi pārbaudam ar rokas  NIDEK ARK-30 
Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B 
auto lensmetru. 
ACU  SPIEDIENA  MĒRĪŠANA TIKAI  5 eiro !!! (glaukomos un kataraktas 
profi laktikai  rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).
Acu spiedienu mēra ar bezkontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.
IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES:
BRILLES  PĒC PASŪTĪJUMA!
BRIĻĻU  RĀMĪŠI  AR  LIELĀM  ATLAIDĒM!
BEZMAKSAS  KURJERA  PIEGĀDE!
Saules brilles!

BEZMAKSAS 
REDZES 

PĀRBAUDE

16. APRĪLĪ plkst. 13.00
STIRNIENE TAUTAS  NAMĀ

Reģistrēties: 
Darba dienās: 09.00 – 16.00
Sestdienās: 11.00 –14.00  
Tel. 20411444
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Apcere Stabat 
Mater*

Veltu Klusajā Sestdienā mūžībā 
aizsauktajai Varakļānu draudzes un 
apkaimes, bērnu un grūtdieņu Sargeņ-
ģelim, Nabadzīgā Jēzus Bērna kloster-
māsai Mirjamai, tautā mīļi dēvētai par 
Tekliņu… 

Kails Golgātas kalns, kails krusta 
koks, kails Cilvēks piekalts krustā...

Un krusta pakājē sāpēs saļimusi 
Māte…

Viss jau bijis – nodevības skūpsts 
trīsdesmit sudraba grašu vērtē, pūļa 
kvēlais sauciens no līksmās Hosannas 
pārtapis naidpilnā asinskārē – piekalt 
krustā! Pilāts jau mazgājis rokas ne-
vainībā, bet Marijas Dēls atdots benžu 
rokās. Skarpiju pātaga šaustījusi Viņa 
vissvētos plecus, ērkšķu vainags dzel-
dē galvu, kāds iespļāvis viņa vaigā, 
kāds baudā iecirtis pliķi, kāds uzmetis 
tam plecos vecu sarkanu purpura mē-
teli kā karaļa mantiju un izsmieklam 
godājis par ķēniņu. Tad uzvelts plecos 
smags baļķis, ko nest uz soda vietu.

Kad Krusta ceļš jau sācies, Dēls 
sastop savu Māti. Katra Viņa sāpe 
caururbj Viņas sirdi, katrs dzelonis 
duras viņas miesā, ļaužu lamas un 
nievas smacē dvēseli, kad Vissvētā-
kais nostādīts zemāk par vergu un no-
ziedznieku. Bet ne šīs zemes dievišķā 
mīlestībā Dēla acis pauž – neraudi par 
mani. Šis ir mans ceļš… 

Nav pasaulē bezdibenīgāka tum-
suma par mātes sāpēm, auklējot  mi-
rušo bērnu. 

Tur arī mana vaina, Vissvētā Māt, 
tur visas pasaules nolaidības, pār-
kāpumi un noziegumi. Ļauj šodien 
mums raudāt kopā ar Tevi krusta pa-
kājē, ļauj nožēlas un mīlestības asa-
rām kā smaržīgām nardes eļļām slacīt 
Kristus brūces un nomazgāt mūsu 
grēkus.

Un Tava Dēla dēļ lai mums ir pie-
dots.

Bet tajā stundā, kas nevienam 
mums nepaies garām: 

Ak, Dievamāte, sargātāja,
Ar savu svēto saimi,
Ved tos, kas Tevi godināja, 
Uz paradīzes laimi. 
 /Br. Martuževa/

*Stabat Mater dolorosa (lat.) – stā-
vēja Māte raudot pie Dēla krusta –gad-
simtiem sens Gavēņa dziedājums

I. Zepa

Stirnienes tautas namā 17. martā 
notika mūsu novadnieka, priestera un 
mocekļa Aloizija Broka 120 jubilejas pa-
sākums. Piedalījās Krustpils draudzes 
koris ar garīgiem dziedājumiem un ap-
cerēm, priesteri Viktors Naglis un Viktors 
Petrovskis, ieskicējot priestera dzīves 
gājumu un garīgo mantojumu, Varakļānu 
pašvaldības priekšsēdētājs Māris Justs, 
akcentējot A. Broka devumu tautsaimnie-
cības jomā, kā arī dziļo cilvēcību un ne-
savtīgo palīdzību saviem audzēkņiem, kā 
arī inteliģences pārstāvji. Paldies Aloizija 
Broka dzimtas pārstāvjiem, kuri bija kopā 
ar mums šai skaistajā svētku reizē, dalījās 
atmiņās un materiālos par Aloiziju Broku. 
Pasākumā piedalījās arī Stirnienes tautas 
nama bērnu garīgās mūzikas ansamblis, 
garīgās mūzikas koris „Reversium” un 
soliste Gunta Greisle.

Pasākuma izstādē aplūkojamas fo-
togrāfi jas no A. Broka arhīva, Vīnes uni-
versitātes diploma par teoloģijas doktora 
grāda iegūšanu kopija, ārzemju pases un 
pedagoga lietas kopijas, kur redzamas 
atzīmes par pieņemšanu darbā par pa-
sniedzēju un iecelšanu par Aglonas un 
Jaunaglonas ģimnāzijas direktoru,  Bai-
gā gada rīkojumi par atcelšanu no darba, 
atjaunošana darbā vācu valdīšanas pe-
riodā, pēdējā pavēle par atbrīvošanu no 
darba pēc apcietināšanas 1943. gadā. 
Izstādītas arī unikālas piemiņas lietas – 

Stirnienes pavasara skandinājums
Aloizija Broka Triju zvaigžņu ordenis, viņa 
breviārs (priestera ikdienas lūgšanu krā-
jums), lūgšanu grāmata, kas viņam uzdā-
vināta, saņemot priestera drānas, arī tā-
das dzīvei piederīgas lietas kā velosipēda 
vadīšanas, ieroču nēsāšanas un medību 
atļaujas. Paldies par sadarbību izstādes 
tapšanā dzimtas pārstāvjiem, īpaši Annai 
Zepai Silinīkos, Valsts Vēstures arhīvam, 
Antonam Bračkam, Stirnienes bibliotēkai, 
Stirnienes draudzes prāvestam Viktoram 
Petrovskim, Varakļānu novada muzejam, 
Varakļānu draudzes dekānam Česlavam 
Mikšto, Cauņu dzimtai Silagalā.

Pateicamies par dalību visiem ko-
lektīviem un vadītājiem – Anitai Gavarei 
un koncertmeistarei  Maijai Kīnei, mūsu 
diriģentam Jānim Grudulam, Amandai 
Vingrei, solistei Guntai Greislei un kon-
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certmeistarei Agnijai Strūbergai. Par ko-
pīgu vakarēšanu rūpējās izcilās saimnie-
ces Monika Kluša, Olita Sēbriņa, Marija 
Vaļka, Sarmīte Kassaliete, par dažādiem 
maziem un lieliem darbiem – Nauris Laz-
da un Antons Vilkaušs.

Tautasnamā tikai 17. marta pēcpus-
dienā bija aplūkojamas Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesora Jura Gagaiņa vei-
dotās krāšņās cēlmetālu rotas ar dārgak-
meņiem. Paldies viņa dzīvesbiedrei Teklai 
Gagainei.

18. martā ar priecīgām dziesmām un 
jautriem joku skečiem Jezupa dienas ie-
skaņā ielīksmoja lauku apkaimes feinākie 
kolektīvi –  Dekšāru amatierteātris (vadītā-
ja Anna Sperga), Murmastienes amatier-
teātris (vadītāja Sintija Veipa), Murmastie-
nes folkloras ansamblis un Barkavas 
folkloras ansamblis „Madava” (vad. Tere-
sija Pelša), kā arī lustīgie Rudzātu dziedo-
šie vīri un viņu barvedis Ansis Brūvers.

25. martā, pēc Pūpolsvētdienas diev-
kalpojuma, sapulcējāmies uz komunistis-
kā terora upuru atceres brīdi pie Stirnie-
nes stacijas piemiņas akmens.

Marts izskanējis ar tradicionālajiem 
Krustaceļa dziedājumiem Stirnienes diev-
namā Lielajā Sestdienā, uz kuriem iera-
dās arī tūrisma aģentūras „Skaistie skati” 
rīkotā Latgales iepazīšanas brauciena 
dalībnieki no Rīgas.

Līksmais Lieldienu rīts skaistajā, sil-
tajā un ziediem bagātīgi rotātajā Stirnie-
nes baznīcā ieskandināts ar iedvesmojo-
šo priestera Viktora Petrovska svētrunu, 
dievnama zvaniem, trompetēm (Antons 
Zaharāns un Edijs Strušels), kora dziedā-
jumiem un izcilās solistes Ilzes Grēveles 
balsi. Paldies visiem par ieguldīto darbu 
un materiālo atbalstu svētku sagatavoša-

Aglonā, pēc pasākuma galvaspilsētas 
viesi dosies apmeklēt B.Sloskāna dzimto 
Stirnienes baznīcu.

22. aprīlī visi mīļi aicināti uz Stirnie-
nes baznīcu, kur pēc sensenas tradīcijas 
sv. Jura atlaidu dienā būs īpaša svētība 
visa veida transportlīdzekļiem (sākot no 
zirgiem), kā arī svētība šoferiem. Sv. Ju-
ris jeb sv. Georgs Baznīcā tiek godināts 
kā ļaunā gara uzvarētājs, militārpersonu, 
karavīru, viduslaikos arī bruņinieku aiz-
bildnis, parasti attēlots uz balta zirga, ar 
šķēpu nodurot pūķi. Sv. Jura obrozs re-
dzams arī J. Streiča fi lmā „Cilvēka bērns”, 
starp citu, šo svētbildi fi lmēšanai iedeva 
ilggadējais Varakļānu dekāns A. Bol-
dāns. Vēl ne tik vecos laikos Stirnienē sv. 
Jura atlaidu dienā svētīti zirgi,  bet katrs 
saimnieks par zirga pasvētīšanu prāves-
tam devis „pa četras ūlas iz kotras zyrga 
kōjas”. Vēlāk baznīcas saimniece ar šiem 
olu vezumiem kāpusi turpat stacijā vilcie-
nā, Rīgā iztirgojusi, un baznīcai bijis savs 
ieņēmums. 

26. aprīlī 9.30 pulcēsimies uz Lielo 
Talku Stirnienes vecajos kapos, līdzi ņe-
mami darba rīki.

Vēlu visiem priecīgi darbīgu un spirg-
tu pavasari!

Ieva Zepa Stirnienē

nā, īpašs paldies Stirnienes staltākajiem 
vīriem par dalību procesijā un vadītājai 
Ilzei Agapovai.

Ar Klusās nedēļas dievkalpojumu un 
pavasarīgi priecīgiem rotājumiem parkā 
Lieldienas sagaidījis Stirnienes pansio-
nāts. Paldies visiem, visiem pansionāta 
darbiniekiem par milzīgo, nesavtīgo, ne-
manāmo svētīgo darbu!

Klusās Sestdienas agrā rīta stundā uz 
Mūžīgo Lieldienu svinībām debesīs Dievs 
paaicināja savu uzticamo kalponi māsu 
Mirjamu – Teklu Vanagu. Pēdējās mūža 
dienas viņa pavadīja Stirnienes pansio-
nātā. Atvadu dievkalpojumu 3. aprīlī Va-
rakļānu baznīcā vadīja V.E. bīskaps Jānis 
Bulis, daudz mīlestības un pateicības lūg-
šanu veltīja pārpilnajā baznīcā esošie da-
žāda gadagājuma ļaudis. Māsa Mirjama 
apbedīta Aglonas kapos, kur Dieva mierā 
atdusas Nabadzīgā Jēzus Bērna ordenim 
piederīgās klostermāsas.

Aprīlī, sazinoties pa tālr. 29678002, 
Stirnienes tautas namā vēl aplūkojama 
LMA profesora Jura Gagaiņa piemiņas iz-
stāde un Alozijam Brokam veltītā izstāde.

Pēc bīskapa B. Sloskāna fonda aici-
nājuma, 18. aprīlī garīgās mūzikas koris 
„Reversium” piedalīsies godināmā bīska-
pa piemiņas pasākumos un konferencē 
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Gan zināju tās dieniņas, 
Kad bij ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad bij ieti Aizsaulē.

Pieminam 
mūžībā aizgājušos:
Julijana Broka
Lilija Pētersone
Juris Strods
Jānis Kupčs
Ivans Daņilovs
Antons Opuls
Alberts Salenieks
Staņislavs Caune
Helēna Pastare
Ivans Jakubjaks
Staņislava Poče
Antoņina Eiduka
Veronika Stabulniece
Broņislava Trokša
Tekla Vanaga
Jānis Seržāns

Izsakām līdzjūtību aizgājēju 
tuviniekiem.

Sirsnīga pateicība 
Valentīnai Barkānei 

par nesavtīgo palīdzību. 
Paldies pat to, ka neatstāja 
mani grūtā brīdi, palīdzēja 

pārvarēt slimošanas sāpes! 
Paldies par silto sirdi, gādību 
un neatslābstošo uzmanību!

Anna Čiževska

Piedāvājam: smilti, granti, dolomīta 
šķembas un melnzemi.
Ekskavatora pakalpojumus.
T.  29219120

„Raibais asaris” 
piedāvā darbu 

zivju pārstrādē, zivju barošanā.
Sīkāka informācija: 29219120

Varakļānu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā
Martā  sastādīts pirmais 
dzimšanas reģistrs. Martā 
kopā sastādīti 4 dzimšanas 
reģistri.
Janvārī noslēgta 1 laulība, 
februārī – 2 laulības.

Tavai sirdij lai katra diena
ir kā atvērto durvju diena.
Lai vēji tur ienes šalkas
no Baltijas zaļajām dzelmēm.
Un smaržu no pureņu pļavām
un sarkano pīlādžu svelmi.
Lai ieskan tur draugu balsis
un brūno čiekuru zvani.
Un dziesma par mīlestību
lai sargā no vecuma Tevi...

Vissirsnīgākie sveicieni mūsu jaukajai, 
labestīgajai, čaklajai, radošajai 

LOLITAI BRIŠKAI nozīmīgajā dzīves 
jubilejā!

Mākslas komisija 
Varakļānu vidusskolā
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
 (P. Priede)

Šajā skumju pilnajā laikā, kad 
jāatvadās no tuva, mīļa cilvēka 

ALBERTA SALENIEKA, domās esam 
kopā ar viņa tuviniekiem un izsakām 
patiesu līdzjūtību, šķiroties no vīra, 

tēva, vectētiņa.
Bijušie klasesbiedri Varakļānu 

vidusskolā

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

Uzziņas pa tālruni 27790027

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

Kvalitatīvs atbalsts Jūsu rūpēm   

PILNS APBEDīŠANAS SERVISS 
ZEMĀKĀS CENAS LATGALĒ

Varakļāni, SKOLAS IELA –1,   www.revans.lv

Diennakts tālr: 26095538, 27882381  


