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Darbīgu, ar cerībām un
ticību piepildītu gadu!

Klusāk kā ierasts esam sagaidījuši Jauno gadu.
Vīrusa pandēmija ietekmējusi ikvienu, likusi mainīt dzīves ritmu, ierastās tradīcijas. Covid krīzes ierobežojumi skāruši pašvaldības iestāžu darbu. Klientu apkalpošana, iespēju robežās, tiek nodrošināta attālināti, ierobežota kultūras
pasākumu norise, attālinātās mācības, apgrūtināts sociālās
aprūpes darbs un citas neērtības.
2020. mums licis paraudzīties uz lietām no neierastiem skatupunktiem.
Tomēr esam aizvadījuši trauksmainu, strauju un darbīgu gadu.
Administratīvi teritoriālās reformas gaita šķēla mūsu
sabiedrību, tam pretī milzīgais vienotības spēks iedzīvotāju
aptaujā, protesta braucienā un ziedojumos novada iedzīvotāju viedokļa aizstāvībai Satversmes tiesā.
2020. gadā ir pabeigts ES projekts, kura ietvaros tika
pārbūvēti gandrīz astoņi kilometri grantēto lauku ceļu, tai
skaitā 6 km ar virsmas dubulto apstrādi. Varakļānu pilsētā ir veikta Rīgas un Kosmonautu ielu posmu pārbūve. Rekonstruējot ielas, esam ieguvuši kvalitatīvu virsmas segumu, jaunu ielu apgaismojumu Kosmonautu ielā, sakārtojuši
lietus ūdeņu novadi, gājēju pārejas un centralizējuši pilsētas apkures sistēmu. Pavasarī – atbilstošos laika apstākļos
– iela iegūs arī horizontālos apzīmējumus. Pašreiz tiek veikti
būvdarbi „Stirnienes muižā” otrā stāva pārbūvei pansionāta
vajadzībām. Remontdarbi notiek Varakļānu kultūras nama
foajē, bērnudārzā, bibliotēkā un citās iestādēs.
2021. gads pašvaldībai paredzams kā pārmaiņu gads.
Iekļaujoties lielākā novadā, mūsu iespējas būs ierobežotas.
Tuvākie plāni ir Rīgas, Kosmonautu, Pils ielu segumu atjaunošana posmos, kur saglabājies vecais segums. Šogad tiks
izstrādāti projekti meliorācijas sistēmas sakārtošanai Preiļu, Ganību ielu rajonā, Preiļu ielas rekonstrukcijai. Ņemot
vērā iespējamo līdzekļu piesaisti, tiek plānota pašvaldības
dzīvojamā fonda palielināšana, veicot ēku atjaunošanu.
Paldies visiem, kas strādā mūsu novadā, ir aktīvi un ieinteresēti mūsu attīstībā. Paldies kolēģiem pašvaldībā par
pašaizliedzību, jo tikai no katra atbildīgi paveikta darba veidojas mūsu kopējā labklājība. Izturību mediķiem, aprūpētājiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem!
Lai 2021. gadā mums ikvienam izdodas piepildīt savas
būtiskās vēlmes, lai izdodas dzīvot ar labām domām, pozitīvu attieksmi, kas bagātina mūs un sniedz enerģiju tuvākajiem!
Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

Pirms 30 gadiem janvārī norisinājās viens no pēdējiem nozīmīgākajiem un lielākajiem notikumiem ceļā uz Baltijas valstu neatkarību – sākās barikāžu laiks. Tā bija masveidīga gatavība aizsargāties
bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja
barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā.
1991. gada janvāra barikādes ir izcils un unikāls starptautiskas
nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas
vēstures sastāvdaļa.
Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku
mēģinājums pārņemt varu izgāzās. Daudzi Varakļānu pilsētas un novada iedzīvotāji arī aktīvi iesaistījās neatkarības aizstāvēšanā.
Pieminot pavisam nesen mūžībā aizgājušo Z. Zeimulu, kurš toreiz barikāžu notikumus tvēra fotomirkļos, publicējam daļu no viņa
fotogrāfijām, kuras atrodas Varakļānu Novada muzeja krājumā.
Līga Osipova
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VARAKĻĀNU NOVADA
DOMES SĒDE
30.12.2020. Nr. 20
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi 29.10.2015. saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” precizēšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi 27.01.2020. saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2020. gada budžetu” apstiprināšanu.
3. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
4. Par Varakļānu novada pašvaldības dalību pašvaldības kapitālsabiedrībās.
5. Par grozījumiem „Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā”.
6. Par nekustamā īpašuma „Zeltiņi” sadalīšanu.
7. Par zemes nomu.
8. Par atļauju Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
9. Par dzīvokļa Pils ielā 32-17, Varakļāni, publisko īres tiesību izsoles
rezultātiem.
10. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
12. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvede

2020. gads Varakļānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā noslēgtas 6 laulības, no kurām 1 laulība
slēgta pie garīdznieka Stirnienes
Svētā Laura Romas katoļu draudzē. Viena laulība slēgta ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām –
Varakļānu pilī. Pirmajā laulībā stājušies 4 vīrieši un 4 sievietes, otrajā laulībā – 2 vīrieši un 1 sieviete,
trešajā laulībā 1 sieviete.
2020. gadā Varakļānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
22 jaundzimušie – 13 meitenes
un 9 zēni. 9 bērniņi dzimuši laulībā, bet 8 bērniem par pamatu
ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu
vecāku kopīgs iesniegums par
paternitātes atzīšanu, 4 bērniem
nav ieraksta par tēvu.
8 ģimenēs piedzimis pirmais
bērns, 8 ģimenēs – otrais bērns, 4
ģimenēs – trešais bērns, 1 ģimenē – ceturtais bērns un 1 ģimenē
– piektais bērns.
Reģistrēti 72 miršanas reģistri (mirušas 40 sievietes (vecākajai
98 gadi, jaunākajai 57 gadi) un 32
vīrieši (vecākajam 92 gadi, jaunā-

kajam 17 gadi).
2020. gada kopējais jaundzimušo bērnu skaits, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Varakļānu novada administratīvā teritorija, ir 22 bērni un
mirušo personu skaits, kuru pēdējā
deklarētā dzīvesvieta bija Varakļānu
novada administratīvā teritorija, ir
74 personas.
Iedzīvotāji
uz 01.01.2019. – 3267
Varakļānu pagasts 680
Murmastienes pagasts 711
Varakļānu pilsēta 1876
Iedzīvotāju skaits
uz 01.01.2020. – 3184
Varakļānu pagasts 653
Murmastienes pagasts 695
Varakļānu pilsēta 1836
Iedzīvotāju skaits
uz 01.01.2021. – 3091
Varakļānu pagasts 624
Murmastienes pagasts 666
Varakļānu pilsēta 1801
Vecākā novada iedzīvotāja savu
dzīvesvietu deklarējusi Varakļānu
pilsētā (2021. gada janvārī svinēja
97 gadu jubileju).

VARAKĻĀNU NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tālrunis: 64860870
E pasta adrese: dzimtsaraksti@varaklani.lv

UN
VARAKĻĀNU NOVADA VALSTS UN
PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS

Tālrunis: 64860870
E pasta adrese: varaklani@pakalpojumucentri.lv
DARBA LAIKS (no 04.01.2021.)
Pirmdiena
8:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Otrdiena
8:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Trešdiena
8:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Ceturtdiena
8:00 – 12:00
12:30 – 17:30
Piektdiena
8:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Pamatojoties uz 16.11.2020. Varakļānu
novada domes lēmumu Nr.19.14, centralizētās
grāmatvedības kasierei
samazināta amata slodze.

No 04.01.2021. ir mainīts darba laiks
VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
KASES DARBA LAIKS

Pirmdiena
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Otrdiena
slēgts
Trešdiena
slēgts
Ceturtdiena
08:00 – 12:00
12:30 – 17:30
Piektdiena
08:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads,
LV-4838
Tālrunis: 27790030
E pasta adrese: kase@varaklani.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Grozījumi 29.10.2015. saistošajos
noteikumos Nr. 4

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem
Varakļānu novada pašvaldībā”
1. Izdarīt Varakļānu novada domes 29.10.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada
pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2020.
gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 „Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu" 13. punktu”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā: „Maznodrošinātas mājsaimniecības (personas)
ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta kārtībā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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Nopelniem bagātais diriģents Jānis Gruduls (1946)
Kordiriģents,
pedagogs Jānis Gruduls dzimis
1946. gada 26. janvārī Madonas raj. Stirnienes pagastā, zemnieku ģimenē.
Beidzis Stirnienes septiņgadīgo skolu un Varakļānu
vidusskolu, kur mūzikas
skolotāja J. Kokara vadībā iemācījies spēlēt saksofonu. Kopš 1969. gada
strādājis par mūzikas skolotāju un diriģentu. 1979.
gadā absolvējis Rēzeknes
mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļu un turpinājis šajā skolā strādāt par pedagogu.
Kopš 1973. gada piedalījies visos Dziesmu svētkos kā dziedātājs un kolektīva
vadītājs. 1991. gadā iegūst augstāko iz-

glītību Daugavpils pedagoģiskajā institūtā.
Dzīvojis un strādājis
Rēzeknē. Viņa vadītie kori
izcēlušies ar savu skanējumu gan novada, gan
valsts Dziesmu svētkos.
Spožākās lappuses saistās ar vīru kori „Olūts”, ar
ko XXII Vispārējos Dziesmu svētkos (1998) iegūta
1. vieta vīru koru grupā.
Saņēmis Jāzepa Vītola
fonda balvu. No 1969.
gada vadījis korus – Murmastienē, Preiļos, Rēzeknē, Valsts Robežsardzes kori. Latvijas
televīzijas un radio Teodora Kalniņa kora
sastāvā 1995. un 1996. gadā piedalījies
lielas formas vokāli simfonisko darbu at-

skaņojumos Francijā, Holandē, Šveicē.
Diriģents Stirnienes un Varakļānu
garīgās mūzikas korim „Reversium” un
Aglonas Dievmātes debesīs uzņemšanas
svētkos. Virsdiriģents Latgales novada
dziesmu svētkos, Latgales novada skolu jaunatnes dziesmu svētkos, Latgales
sieviešu un vīru koru salidojumā, Latvijas
zēnu koru salidojumā, Rēzeknes rajona
dziesmu svētkos.
Mūziķa pedagoga, diriģenta Jāņa
Gruduļa lielais ieguldījums plašas sabiedrības, it sevišķi jaunatnes izglītošanā, atverot mūzikas dvēseli, ir neaprakstāms.
Ļoti vienkāršs, apveltīts cilvēks. Viņš sevi
absolūti atdāvinājis mūzikai – dievnamos
un laicīgās kultūras iestādēs, atdevis sevi
Latgalei – līdz ar to visai Latvijai.
Materiālu apkopoja
Līga Osipova

1. semestra noslēgums Murmastienes pamatskolā
Noslēdzies 1. mācību semestris, kurš
nesis pārmaiņas izglītības saturā saistībā ar jauno mācību saturu un pieeju.
Šī mācību gada izaicinājums ir uz kompetencēm balstītā jaunā mācību satura
izpratne un realizēšana mācību procesā.
Epidemioloģisko noteikumu ievērošana
šobrīd nosaka mūsu ikdienu, dzīves ritmu un mācību procesu skolā. Lielākā daļa
skolēnu tik ierasto skolas solu un mācību stundu norisi klātienē ir bijuši spiesti
nomainīt uz attālinātājām mācībām savās mājās. Neskatoties uz to, ka nenotiek
klātienes stundas, pedagogiem brīvā laika
daudz mazāk, vairāk laika prasa mācību
materiāla sagatavošana un veikto uzdevumu saņemšana, pārbaudīšana un atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem.
Ikdiena ir kļuvusi citādāka mums visiem.
Bet mūs noteikti vieno viena kopīga
doma: to, ko šobrīd darām, mēs darām
no sirds, ar vislabākajiem nodomiem!
Šobrīd mēs visi apgūstam daudz jaunu
iemaņu un saprotam, ka tas mums ir pa
spēkam! Iepriecina skolotāju vēlēšanās
apgūt jaunas darba metodes, lai varētu
nodrošināt pēc iespējas raitāku un pilnvērtīgāku darbu sev un skolēniem. Mēs
kopīgi meklējam labākos risinājumus,
lai uzturētu komunikāciju ar skolēniem
un izskaidrotu apgūstamo mācību vielu,
skolotāji cenšas ieplānot un vada stundas video tiešsaistē. Jāteic, ka rezultāti ir
dažādi. Tehniskais nodrošinājums mājās
ir ļoti atšķirīgs, tas rada problēmas laicīgi
pieslēgties tiešsaistes stundām, kvalitatīvi
tajās piedalīties. Dažiem bērniem sagādā
grūtības pašvadīti mācīties, laicīgi izpildītu
uzdoto, kā arī komunicēt ar skolotājiem.
Daļa skolēnu, savukārt, ir apmierināti ar
attālināto mācību procesu, sakot, ka tādā
veidā var vieglāk plānot savu darbu, kā
arī mācīties savā tempā. Individuālā mā-

cīšanās attālināti ir arī sava veida izaicinājums, jo par visu darbu ir jābūt atbildīgam
pašam.
Attālinātajā mācību procesā ļoti palīdz arī saprotošā un atbalstošā attieksme
no vecāku puses. PALDIES tiem vecākiem,
kas seko līdzi savu atvašu mācību procesam un nepieciešamības gadījumā labprāt sadarbojas ar skolu!
To, kā veicies šajā semestrī, esam jau
noskaidrojuši, esam atklājuši problēmas
un meklējam risinājumus to risināšanā.
Skolas vidējais vērtējums 6,54 balles.
Tieši tāpat kā katru gadu, arī šajos pandēmijas apstākļos grūtāk veicas ar virkni eksakto priekšmetu, bet vieglāk padodas tie
mācību priekšmeti, kuru apguve neprasa
lielu piepūli.
Ļoti ceru, ka pavisam drīz bērni atkal varēs atgriezties skolas solā. Vai tad
var attālināti aizvietot vairākus mēnešus
skolā, noteikti, nē! Skola tomēr ir daļa no
skaistās bērnības un jaunības!
Arī gada izskaņu Murmastienes pamatskolā šoreiz aizvadījām
pavisam
citādāk! Sākumskolas un pirmsskolas
grupiņas bērni devās uz mežu, lai izrotā-

tu svētku eglītes meža dzīvniekiem. Ceļā
mēs satikām Ziemassvētku rūķi, kas kopā
ar Varakļānu novada simbolu – lapsiņu,
bija devušies apciemot Murmastienes
pamatskolas bērnus, jo pandēmijas dēļ
Ziemassvētku vecītis šogad nevarēja pie
mums ierasties.
Paldies pirmsskolas un sākumskolas
bērnu vecākiem par atbalstu jautrā kamanu izbrauciena organizēšanā!
Paldies zirdziņa saimniekiem par
iespēju pavizināties īstās Ziemassvētku
vecīša kamanās un ziemas prieku baudīšanu!
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktora v.i.
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Ziemassvētku rota
Varakļānu novada Ziemassvētku
noformējuma konkurss noslēdzies. Tā
galvenie mērķi sasniegti – iedzīvotāji radoši līdzdarbojās Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas radīšanā, apliecinot
savu individualitāti, veicināja kultūras un
mākslas aktivitātes novadā.
Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, pašvaldības domes deputāti
ņēma vērā kompozīcijas atbilstību svētkiem, ideju un tās realizācijas kvalitāti,
pielietoto materiālu atbilstību un oriģinalitāti, radošumu, objekta vizuālo koptēlu,
iekļaušanos apkārtējā vidē un atbilstību
nolikuma prasībām.
Nominācijā INDIVIDUALĀ DZĪVOJAMĀ MĀJA VAI VIENSĒTA
1. vieta piešķirta kompozīcijai „Ziemassvētki sabraukuši” Rēzeknes ielā 10
un 14A.
2. vieta – „Ziemas pasaka” Saules ielā
20 un „Nedaudz gaismas” Ludzas ielā 9.
3. vieta – „Sidrabiņa lietus lija...” Rīgas ielā 72 un „Visi sīki mēža zvēri” Rīgas
ielā 66.
Nominācijā DZĪVOKĻA NOFORMĒJUMS apbalvota kompozīcija „Animācija”
Pils ielā 18-30.
Nominācijā UZŅĒMUMS 1. vieta
piešķirta Z/S „Sābri” Murmastienes pagastā.
2. vieta – „Lāsteku gaismā” Kosmonautu ielā 3, I/K „Vīzija”.
3. vieta – „Klānu rūķi” Zaļā iela 12, SIA
„BROVAR”.
Daudzas iestādes bija padomājušas par publiskās telpas noformējumu.
Paldies Varakļānu kultūras namam par
stilīgo eglīti, lapsu pastaigā, savdabīgi
veidotajiem briežiem ar dāvanu maisu,
Varakļānu PII „Sprīdītis” par jaukajiem rūķiem pie ieejas teritorijā, par pārdomāto
izgaismojumu pie Murmastienes pagasta
pārvaldes, pamatskolas un Martas birzs,
par svētku atmosfēras radīšanu pie Stirnienes pansionāta.
Šis gads bija citāds kā iepriekšējie,
tāpēc pateicība visiem, kas iededza gaismu savu māju logos un pagalmos!
A. Jaunzeme
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Janvāra mēneša jubilāre Valentīna Groza (1936)
Valentīna Groza (dz. Kilupe) dzimusi
1936. gada 23. janvārī Rēzeknes rajona
Makašānu pagasta Jurku sādžā.
Tēvs Izidors dzimis 1888. gadā. Viņš
bija aizsargs. Viņu apcietināja un bez
tiesas sprieduma aizsūtīja uz Sibīriju,
Čeļabinskas apgabalu, kur viņš arī vēlāk
nomira.
Māte Matilde dzimusi 1901. gadā,
palika viena ar deviņiem bērniem. Ģimenei piederēja 17 ha zemes, 2 zirgi, 5 govis,
jaunlopi, aitas, cūkas, no kā arī pārtika.
Ģimeni ieskaitīja budžu sabiedrībā,
aplika ar lieliem nodokļiem, iztikai palika
maz līdzekļu. Blakus sādžā – Greivuļos –
bija 4 klašu skola, kuru beidzot, Valentīna
turpināja mācības Rēzeknē 1. vidusskolā.
Skola atradās apmēram 10 km attālumā
un dienā viņai nācās mērot apmēram 20
km garu ceļu uz un no skolas. Mācības
Valentīnai padevās ļoti labi, bet naudas
trūkuma dēļ mācības bija jāpārtrauc (bija
jāmaksā skolas nauda).
Valentīnas vecākā māsa Leokādija
mācījās Rēzeknes veterinārijas tehnikumā par zootehniķi. Aizbraucot pie māsas
ciemos, Valentīnai iepatikās šī profesija
un viņa arī iestājās Lūznavas zooveterinārijas tehnikumā mācīties par zootehniķi 1951. gadā. Mācībās veicās labi, Valentīna bija laba sportiste. Tehnikumā bija labākā lodes grūšanā, diska
un granātas mešanā. Viņa vēl spēlēja
basketbolu un volejbolu. Katru gadu
tehnikuma izlasē brauca uz sacensībām. Tehnikumu beidza 1955. gadā
un tika norīkota darbā uz Rēzeknes
rajona Raiņa vārdā nosaukto kolhozu. Māsa Leokādija strādāja Varakļānu rajona kolhozā „Zelta druva”
par zootehniķi, bet viņu sūtīja darbā
uz Varakļānu MTS par galveno zootehniķi, bet „Zelta druvai” vajadzēja
zootehniķi. Valentīna atnāca strādāt
māsas vietā.
1959. gadā Valentīna apprecējās
ar kolhoza šoferi Jāni Grozu, dzīvoja
pie saimnieka vienistabas dzīvoklī

Darbā kolhozā LATGALE
1970-tie gadi.

Valentīna un Jānis 1960-tie gadi.
līdz 1961. gadam. Vēlāk pārvācās uz
dzīvi pie Jāņa vecākiem. Jāņa vecāki bijuši ļoti saprotoši, sirsnīgi. Jāņa
tēva māsa bija invalīde no dzimšanas un labprāt piedalījās Valentīnas
un Jāņa dēla Aivara audzināšanā un
auklēšanā.

Valentīna Groza.
1964. gadā apvienoja kolhozus, izveidoja
kolhozu „Latgale”, bija
daudz jāstrādā. Vēlāk
kolhozs uzplauka, parādījās naudas līdzekļi. Valentīna strādāja kolhoza
Vēstniecībā Vīnē, dēla Aivara darba kabinetā.
valdē, bija arodbiedrības
priekšsēdētāja, organizēja ekskursijas uz Sočiem, Ļeņingradu,
Kijevu, Odesu, Uļjanovsku. Valentīna darba laika tika apbalvota ar Lauksaimniecības ministrijas, rajona, ciema padomes
un kolhoza goda rakstiem. Viņa bija arī
ievēlēta par Madonas rajona deputāti,
tiesu priekšsēdētāju un daudzos sasaukumos ciema padomes deputāti.
Valentīna bija un ir sabiedriski aktīva, dziedāja kolhoza sieviešu ansamblī,
vēlāk Varakļānu kultūras nama ansamblī
„Sidrablāses” 15 gadus. Valentīna darbojas pensionāru klubā „Pīlādzītis.” Viņa ir
komitejas locekle un līdz 2018. gadam
bija arī „Pīlādzīša” kasiere.
2010. g. ar kolektīvu SIDRABLĀSES.
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Varakļānos ir bijusi
aerokluba nodaļa
Varakļānos svētdien notika Latvijas
aerokluba Varakļānu nodaļas atklāšanas
svētki. Tos ievadīja nodaļas priekšnieka,
pilsētas galvas D. Zepa uzruna. Pēc tam
aerokluba jauno nodaļu ar īsu uzrunu
atklāja Latvijas aerokluba galvenās valdes pārstāvis kapt. Trejs. Klātesošie,
Rēzeknes aizsargu pulka orķestra pavadījumā, nodziedāja „Dievs, svētī Latviju”.
Svinību dalībnieki nosūtīja apsveikuma
telegrammas valsts prezidentam Dr.
K. Ulmanim un kara ministram ģen.
J. Balodim. Pēc tam runāja sabiedrisko
lietu ministrijas pārstāvis K. Dzirkalis.
Par civilās aviācijas attīstību referēja
kapt. Trejs, bet par tās nozīmi un lomu
valsts aizsardzībā Varakļānu iec. izmeklēšanas miertiesnesis P. Būcens. Sekoja
vīru dubultkvarteta „Latvija” priekšnesumi. Dziedoņi uzstājās valsts prezidenta
dāvātos tautiskos kostīmos. Daudzas
dziesmas vajadzēja atkārtot vairākas
reizes. Pāc tam sekoja deklamācijas un
saviesīgā dzīve. Jaunajā aerokluba nodaļas valdē darbojās pils. galva D. Zeps,
ģimnāzijas direktors J. Bērtulis, policijas
iec. priekšnieks Ilgins, izmeklēšanas tiesnesis P. Būcens, Stukens un citi Varakļānu sabiedriskie darbinieki. Nodaļa paredzēja ierīkot arī savu aerodromu, kura
vajadzībām bija piemērots laukums.
D. L.
Izpētes materiāls /Latgales vēstnesis,
Nr. 38; 07.04.1937./

Aerokluba
Varakļānu nodaļai
trīs mūža biedri
Aerokluba Varakļānu nodaļas valde
noturējusi paplašinātu sēdi ar revīzijas
komisijas piedalīšanos. Sēdi vadīja nodaļas priekšnieks, izmeklēšanas tiesnesis P.
Bucēns, protokolēja sekretārs V. StrodsSirmajs. Nodaļas darbs bija sekmīgs.
Pašreiz tajā 59 aktīvi un 1 mūža biedrs
– Varakļānu pagasta pašvaldība, kas klubā iestājusies ar 100 Ls. Nupat par mūža
biedru uzņemta firma „Brāļi J. un K. Veitmaņi ”. Trešais mūža biedrs būs Varakļānu pilsētas pašvaldība. Izstājušā valdes
locekļa Kalniņa vietā valdē uzaicināta un
sēdē piedalījās aizsardžu pulciņa priekšniece M. Zepa. Līdzekļu sagādāšanai
valsts aizsardzībai sēdē pārrunāts jautājums par loterijas sarīkošanu.
Izpētes materiāls /Daugavas vēstnesis,
1940. g. 25. janvāris, Nr. 20./
Materiālu apkopoja Līga Osipova

2020. gads Varakļānu Novada
muzejā
Neparastais gads, kad mācījāmies strādāt
savādāk, ir noslēdzies. Lai arī muzejs apmeklētājiem nebija pieejams visa gada garumā, tomēr to paguva apskatīt daudzi viesi. Varakļānu
Novada muzeju 2020. gadā apmeklēja vairāk kā
3740 apmeklētāji. Pagājušajā gadā muzeju apmeklēja ārvalstu viesi no Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas un Rumānijas.
Gada sākumā muzejā viesojās Polijas vēstnieces Latvijā vietnieks Grzegorz Opaliński, pārrunāja kopīgos Polijas un Latvijas vēstures aspektus, iespējamo sadarbību ar muzeju.
Muzeja darbinieki aktīvi līdzdarbojās muzeja pedagoģiskajās programmās. Arī
šogad vispopulārākā muzeja pedagoģiskā programma bija „Pa grāfa Borha takām Varakļānos”. Programma
tika izvesta 12 reizes un tajā piedalījās
vairāk kā 250 skolēni no visas Latvijas.
Muzeja apmeklētākā izstāde bija Antona Rancāna kokgriezumu un Gundegas Rancānes gleznu kopizstāde,
kuru apskatīja vairāk kā 2600 apmeklētāji. Gida pakalpojumi apmeklētāju
grupām muzejā, pilsētā tika sniegti 44
reizes vairāk kā 720 viesiem.
Varakļānu Novada muzejs piedalījās Latvijas Piļu un Muižu asociācijas
rīkotajās Dārzu dienās. Dalībniekiem
Varakļānu parka teritorijā vajadzēja
sameklēt vairākus objektus, vadoties pēc vēsturiskajām fotogrāfijām,
un tos nofotografēt. Tāpat dalībnieki
parka teritorijā meklēja arī dažādus
apslēptos vēstījumus.
Varakļānu Novada muzejs piedalījās ziedu kompozīciju konkursā
„Gaismas dārzs”, kur ieguva 1. vietu
ar kompozīciju „Mistisko grāfieņu
pastaiga”. No dabas materiāliem tika
izveidotas četras grāfieņu kleitas.
Kompozīcija bija veltīta Varakļānu
muižas īpašniekam Janam Mihaelam
Borham, kuram bija četras meitas.
Tika aptaujāti muzeja apmeklētāji
un interneta sekotāji, lai noskaidrotu,
ko muzeja darbā nepieciešams pilnveidot un kādos novados dzīvo muzeja apmeklētāji. Aptaujā piedalījās
vairāk kā 100 respondenti. Visvairāk
muzeja apmeklētāju dzīvo Latgales
un Vidzemes novados. Lielākā daļa
aptaujas dalībnieku norādīja, ka nepieciešams atjaunot pils interjeru un
fasādi, vēl vairāk popularizēt muzeju
sociālajos tīklos.
Lai Jaunajā gadā izdodas viss iecerētais!
Uz tikšanos muzejā!
Arturs Ikaunieks,
tūrisma informācijas konsultants
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2020./2021. m.g. 1. semestra noslēgums
Noslēdzies mācību gada 1. semestris, kura novembra un decembra mēneši pagājuši pandēmijas ēnā.
Novērtēti arī skolēnu sasniegumi,
atsevišķām klasēm izliekot balles mācību
priekšmetos, bet palicis daudz jautājumu. Cik objektīvs ir zināšanu un prasmju
līmeņa novērtējums? Kāds ir ieguldītais
darbs – radošs vai nokopēts? Kā šie saspringtie apstākļi ietekmē skolēnu psihoemociālo stāvokli?
1., 4., 7., 10. klasēs sekmju vērtējums
rezultēsies mācību gada noslēgumā, jo
tiks apkopots un izvērtēts viss apgūtais
svarīgākajos tematos. Ar jauno kompetenču sistēmu sākumskolas posmā ienāk aprakstošs vērtējums, kas raksturo
apgūto prasmju līmeni.

Mūsdienīgs mācību process ir sadarbība, skolēnu un skolotāju mijiedarbība, kuras rezultātā veidojas dzīvei tik
nepieciešamās kompetences un skolēna
kā personības izaugsme. Skolotāja uzdevums ir ieinteresēt, skolēna – gūt prieku
par procesu un gandarījumu par rezultātu.
Skolā un ģimenēs strauji ienākušas
tehnoloģijas, lai varētu īstenot mācību
procesu attālināti. Darba slodze palielinājusies visiem: pedagogiem, skolēniem
un vecākiem. Daudzi vecāki kā atbalsts
nodrošina mājās sekmīgu mācību procesa norisi, paldies par to.
Vēl viens no aspektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu, ir
atgriezeniskā saite. No skolotāja puses ir

2021. gads –
Varakļānu vidusskolai 100
Gatavojoties skolas jubilejai, aicinām
absolventus, pedagogus un Varakļānu
vidusskolas patriotus iesaistīties virtuālā
sveiciena veidošanā.

svarīgi darbu novērtēt, skolēnam saņemt
vērtējumu. Tāpēc aicinām skolēnus aktīvi piedalīties attālinātajā mācību stundā,
atbildēt, iesaistīties, darboties pētnieciskos darbos, projektos, izmantot laiku un
resursus pilnvērtīgi. Skolā tiek nodrošinātas iespējas mācīties vietnēs soma.lv,
uzdevumi.lv, skola2030 mācību resusos,
lasīt brīvpieejamu literatūru vietnē letonika.lv.
Lai prieku sagādā šībrīža virtuālās
tikšanās, diskusijas un jaunā gada cerības tikties skolā, jo acu kontaktu un
smaidu nevar aizstāt nekas.
Anita Saleniece,
Varakļānu vidusskolas direktora
vietniece mācību darbā

Svarīgi!
Varakļānu novadā no 01.01.2021.
TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS)

statusa noteikšanai vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
EUR 272,00 (PIRMĀ PERSONA) EUR 190,00 (SĀKOT NO OTRĀS
PERSONAS)

Sveiciens var būt:
MUZIKĀLS – audio vai video,
FOTOSVEICIENS – kolāža “Toreiz un tagad”,
u.c.,
VIDEOVĒLĒJUMS – apsveikums,
CITS – jūsu izvēlēts formāts.
Sveicienam pievienojiet absolvēšanas gadu,
vārdu, uzvārdu.
Sveicienu jāiesūta:
varaklanuvidusskola@gmail.com

MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES (PERSONAS)

statusa noteikšanai vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
EUR 327,00 (PIRMĀ PERSONA) EUR 229,00 (SĀKOT NO OTRĀS
PERSONAS)
Informācijai sociālā dienesta tālrunis: 27790014, 64860844

MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES
(PERSONAS)
(EAFVP atbalsta komplektu saņemšanai)
statusa noteikšanai vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz

EUR 242,00

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ
PARASTAIS LITURĢISKAIS LAIKS
(no 11.01.2021. līdz 16.02.2021.)
Svētdienās svētā Mise plkst. 9.00 un
11.00,
darba dienās plkst. 8.00
18. – 25. janvāris lūgšanu nedēļa par
kristiešu vienību. Par līdzdalību lūgšanās
šajā nedeļā var saņemt pilnas atlaidas.
2.02. Kunga Prezentācijas svētki – Sveču
diena, konsekrēto personu svētki.

Sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, galvenās
sv. Mises sākumā sveču svētīšana un
procesija ar aizdegtām svecēm.
3.02. Sv. Mise plkst. 9.00, svētā Blazija,
bīskapa un mocekļa dienā svētī sveces
un var saņemt svētību pret kakla
slimībām un citām kaitēm.
4.02. Pirmā mēneša ceturtdienā
plkst. 17.00 – Vissvētāka Sakramenta

adorācija, svētā stunda.
Plkst. 18.00 sv. Mise.
5.02. Pirmā mēneša piektdiena.
Plkst. 8.00 - Vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds
godināšana.
Plkst. 9.00 – sv. Mise svētās Agates,
jaunavas un mocekles godam, svētī
maizi un ūdeni.
11.02. Vispasaules slimnieku dienā
sv. Mise plkst. 9.00
Pēc sv. Mises, svētība slimniekiem.
Tīcīgie, kuri šajā dienā velēsies
saņemt Slimnieku sakramentu, laicīgi
jāpiesakās pie draudzes prāvesta.
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Ar cerību un apņemšanos
Ir atkal aizritējis viens gads.
Kāds tas bijis Varakļānu veselības aprūpes centram? Sācies kā
katrs jauns posms – ar cerībām,
apņemšanos, iesāktiem darbiem
un enerģiskiem plāniem. Vēl janvārī iemītnieki kopā sanāca koncertos, lūgšanās un dzimšanas
dienu svinībās. Tomēr jau pavasarī daudz kas mainījās – mums
visiem bija mazāk iespēju tikties ar draugiem un radiem, bet
mūsu centra iemītniekiem tas
bija grūtāk, jo viņu tuvinieki palika viņu dzīvēs, bet ārpusē, bez
iespējām satikties. Centāmies pilnvērtīgi
izmantot citas saziņas iespējas un uzturēt labu noskaņojumu, tomēr saprotam,
ka nekas un neviens nespēj aizstāt tuvu
cilvēku klātbūtni.
Nāca vasara ar jaunām iespējām –
baudījām sauli un siltumu, Lai arī istabiņās pie iemītniekiem nevarēja doties jebkurš, tomēr tuvākos ciemiņus ielaidām
un ārā varēja brīvi tikties ar tuviniekiem.
Guvām arī jaunu pieredzi kultūras jomā,
skaistā saulainā laikā ārā baudījām senioru deju grupas priekšnesumus, priecājāmies par mūzikas skolas audzēkņu
sniegumu. Sadarbībā ar fizioterapeitu
ieviesām jaunu aktivitāti – kopīgas vingrošanas nodarbības senioriem.
Rudens ienesa mūsu plānos korekcijas. Notikumi pasaulē nu jau bija notikumi Latvijā, kuri diktēja savus noteikumus
ar karantīnas pasākumiem iestādē, ar
pulcēšanās ierobežojumiem, ar spriedzi

un neziņu. Šķita, ka sliktākais bija iemītnieku vientulība, nesatiekot citus, bet tā
nebija. Diemžēl novembra otrajā pusē
un decembra mēnesī mūsu iestādē bija
smags laiks, slimība skāra gan iemītniekus, gan personālu. Izslimoja praktiski
visi uzņēmuma darbinieki, kuriem bija
tiešs kontakts ar sociālās nodaļas darbu,
tāpat arī gandrīz visi iemītnieki. Darījām
visu, ko varējām, lai ierobežotu saslimšanu, tomēr tādā jomā kā sociālā parūpe
kontakts ar klientiem un starp klientiem
ir tik tuvs, ka tas ir praktiski neiespējami.
Es pat teiktu, ka darbinieki darīja ne tikai
visu iepējamo, bet pat neiespējamo –
strādāt fizisku darbu pilnā aizsargtērpā
ir grūti, bet bija reizes, kad aprūpētājas
strādāja divas diennaktis pēc kārtas, jo
kolēģes slimoja. Tas bija laiks, kad īpaši
novērtēju mūsu darbinieku attieksmi
– viņiem bija iespēja izmantot slimības
lapas, bet viņi tā vietā bija darbā, viņi pa-

līdzēja tiem, kuriem tobrīd visvairāk
bija nepieciešama palīdzība. Un par
to milzīgs paldies! Paldies arī tiem,
kuri atgriezās pēc slimošanas tik
ātri, cik vien tas bija iespējams, lai
palīdzētu! Diemžēl mēs nespējām
palīdzēt visiem, izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem, kuriem nācās zaudēt savus mīļos pat neatvadoties... Emocionāli tas bija ļoti
grūts laiks mums visiem – bezspēcība, neziņa un sajūta, ka nav kam
prasīt padomu un atbalstu. Tomēr
tieši šinī laikā sajutām sapratni un
atbalstu no tuviniekiem un līdzcilvēkiem, tas bija ļoti svarīgi. Pie tam ne tik
daudz dāvinājumu ziņā, kā emocionālā
atbalsta dēļ.
Paldies Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra Madonas nodaļai par
sagādātajiem saldumiem, sieru un medu
gan iemītniekiem, gan darbiniekiem!
Paldies Obelisk Farm par tēju un saldumiem! Paldies Līgai Upeniecei par smilšērkšķu vitamīnu devu! Paldies tiem daudzajiem Varakļānu iedzīvotājiem, kuri kā
atbalstu nesa mandarīnus, zefīrus, sulas
un saldumus! Šo sapratnes un siltuma
sajūtu, ko ieguvām, ir grūti izteikt vārdos,
paldies Jums visiem!
Ir sācies 2021. gads. Mēs ceram un
ticam, ka tas būs veiksmīgs, radošs, enerģisks un piepildīts!
Laimīgu Jauno gadu!
Dina Inķēna,
Varakļānu veselības aprūpes centra
vadītāja

Labdarības pasākums „Lai svecītes deg!”
Pat visgrūtākajos Ziemas saulgriežos
Lai acis mums tomēr dzirsktī,
Lai visas rūpes atkāpjas nost!
Lai svecītes deg! Lai līdzi tām
Arī mēs iemirdzētos!
Par Ziemassvētku pasākuma organizēšanu Varakļānu seniori sāka
domāt jau drīz pēc rudens darbu
beigšanas. Saplānoti darbi, sadalīti
pienākumi, uzrakstīts projekts, RB
nodibinājums „Nākotnes Atbalsta
fonds” piešķīra finansējumu. Senioru biedrības „Pīlādzītis” biedri ķērās
pie saplānoto darbu īstenošanas,
taču saistībā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu daudzus darbus nācās
pārkārtot. Apsveikumus gatavojām
individuāli mājās, paldies Maijai par
skrupulozo darbu, dāvanu paciņas
sagatavoja čaklās veikala „Centrs” meitenes. Pateicība Sociālā dienesta Mobīlajai
brigādei par 35 dāvanu izvadāšanu vientuļajiem senioriem un biedrības brīvprātīgajiem rūķiem Geņai, Marijai, Ritai, Mai-

jai par 35 dāvanu nogādāšanu biedrības
biedriem.
Prieks par to ,ka mums apkārt ir tik
daudz jauku cilvēku, kuri nesavtīgi nāk
talkā, dalās ar savu varēšanu. Lai doša-

nas prieks pavada jūs ikdienas gaitās!
A. Jaunzeme
Foto: Dāvanas ceļo pie senioriem
Ievērojot drošības noteikumus, dāvanas nogādātas
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Līdz ar Tevi ir zudis kāds dāsnums,
Gaiši no dzīves saņemts un dots.
Saule ar darba dienu rit aši,
Ar mūžu tapat, un brīdis ir klāt,
Kad nespējam vairāk kā ziedus klāt.
Izsakām līdzjūtību
SANDRAI un ANDRIM ar ģimeni,
mammu REGĪNU ERELU guldot kapu
kalniņā.

Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš
Kailos zarus noguris loka
Un zvaigznes
Kā asaras krīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, TEKLU IKAUNIECI
pēdējā gaitā pavadot.
Pils ielas 22 mājas kaimiņi

Kaimiņi Meļņiki
Cilvēka mūžs –
Cik darīts, cik ciests –
Ir tāds sirdī iedegts stars,
Kas pēc nāves neizdziest.
Dalām bēdu smagumu ar
tuviniekiem, kaimiņieni
VENERANDU BRIŠKU guldot smilšu
kalniņā.
Rīgas ielas 19 kāpņu telpas kaimiņi
Aiz zemes malas nogurst gara
diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna
nakts,
Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens darba mūžs būs kapu smiltīm
segts.
Skumju brīdī izsakām visdziļāko
līdzjūtību Regīnas Ereles
piederīgajiem,
viņu mūžībā pavadot.

Un, kad pāri pār visu
zemi smagi dzird birstam,
Paliek saite, kas nāves
cirsta, bet nepārcirsta:
Ierakstītajās lapās,
ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs,
kam piedzimstam, dzīvojam,
mirstam.
Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem,
skolotāju TEKLU IKAUNIECI
mūžības ceļā pavadot.
Bijušie kolēģi Varakļānu vidusskolā
Vēl paspēsim...
Bet pēkšņi laika pietrūkst...
Un mūsu vidū kādas sejas
pietrūkst,
Un smieklu vietā rūgta sāpe rūgst.

SIB „Varakļānu Aspazijas” kolektīvs

Dalām patiesā līdzjūtībā bēdu
smagumu ar SANDRU, ANDRI un
pārējiem tuviniekiem, mammīti,
vecmammu, mūsu kaimiņieni
REGĪNU ERELU aizsaules ceļos
pavadot.

SIA „Baltic Akmens” veic

Mājas Kosmonautu ielā 22
iedzīvotāji

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

T. 26909999

ZIEMAS
ATLAIDES

Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

PĀRDOD sausu skaldītu
malku.
Ar piegādi Varakļānos.
T. 26563524

Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet brālis caur vārtiem
Savās mūža takās...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kaimiņam ROMUALDAM, brāli
VOLDEMĀRU STRODU mūžībā
pavadot.
Kosmonautu ielas 22 kāpņu telpas
kaimiņi
Jel neraudiet, man sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau:
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SANDRAI BRUZGULEI, māmiņu
kapu kalnā guldot.
Nagļu meitenes no „Ilūzijas” un
„Skreines”

9

Šais dienās, kad zem ziemas saules
dej krāšņi sniega pārslas,
Šais dienās, kad zem ziemas saules
mūsu logos leduspuķes plaukst,
Klāt kādai mīļai sirdij nāve zogas;
Ne atvairīt, ne aizdzīt, ne aizkavēt
mums nav ļauts.
Pieminam mūžībā aizgājušos
decembrī:
Zenons Zeimuls – 84
Ilona Zeimule – 88
Jānis Salenieks – 71
Jānis Čudarāns – 81
Lonija Puisāne – 90
Arnis Eiduks – 53
Anna Mālniece – 80
Zigurds Mickevičs – 59
Anatolijs Vilkaušs – 62
Regīna Erele – 77
Staņislavs Veips – 86
Voldemārs Strods – 68
Vija Birkena – 76
Veronika Vikšere – 88
Artis Kumačevs – 58
Veneranda Briška – 87
Veronika Cakule – 78
Saņem labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
(Latv.t.dz.)
Izsakām dziļu līdzjūtību
INESEI PRUSAKOVAI, MĀMULĪTI
mūžības ceļā pavadot.
Varakļānu vidusskolas
7.b klases skolēni un vecāki

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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Es raugos Tevī kā brīnumā,
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied.

N
Ne jau ar gadiem viss aiziet,
N
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Ka
Katra diena nes mirklīti laimes,
U
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet.

Sirsnīgi sveicam
Zentu Solzemnieci lielajā jubilejā!
Lai veselība turas un labs prāts!

Es raugos Tevī kā brīnumā,
Cik vienkārši un jauki Tavi gadi zied.

R
Reiņu, Broku ģimenes, Anna, Veronika

Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet
Un Tavā ziedlapu rasā iemirdzēt.
90 gadu jubilejā sveicam mūsu mīļo
omīti Zentu Solzemnieci!
Veselību un možu garu vēl mazbērni
un bērni ar ģimenēm.

Laimi – lai tā vienmēr blakus,
Sauli – lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visiem mīļa
Dzīvesprieks, lai garām neaizslīd!
Varakļānu Novada muzeja
kolektīvs sveic
muzeja Goda viesi, muzeja
atbalstītāju
Zinaidu Lapkovsku
dzimšanas dienā!
Vēlamies pateikties par
daudzajiem muzejam
dāvinātajiem, vēsturiski
nozīmīgajiem priekšmetiem, kuri
papildina muzeja krājumu.
Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī –
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs
sildīs,
Mīlēt nevis ar vārdu, bet ar sirdi!
Cienījamā ANNA STIVRENIECE!
Sirsnīgi sveicam Tevi raženajā
pusapaļajā jubilejā! NovēlamTev
laimīgu dzimšanas dienu un
visu gadu! Lai stipra veselība,
dzīvesprieks, jauki un mīļi cilvēki
blakus! Lai turpmākie gadi, dienas
un rīti staro spēkā,
izturībā un
Dieva svētībā!
Kāpņi telpas
kaimiņi
un Valentīna

Ar labiem vārdiem mums tā uguns
jāiekur,
Kas mīlestības sauli pāri dzīvei tur,
Lai ziemu sajūtam kā pavasari,
Kas mūža garumā pār dienām
ziedus ber.
Sirsnī gi sveicam ANNU
STIVRENIECI nozīmīgajā jubilejā!
Lai darbaprieks, veselība, laba oma
ir tavi ceļabiedri ikdienas gaitās!
Varakļānu novada pensionāru
biedrības „Pīlādzītis” biedri
Mūža garumā esam svaros,
Sevi katram kur pārbaudīt ļauts,
Caur to labo vai slikto, ko darām,
Varam pagūt vai nespēt savu
dzīves ceļu
Kā gaismu laika debesīs iezīmēt.
Sveicam lielajā jubilejā
VALENTĪNU GROZU! Vēlam
veselību, daudz saulainu dienu un
prieku, un labu draugu saimi!
Varakļānu novada pensionāru
biedrības „Pīlādzītis” biedri

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds,
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd.
(K. Apškrūma)
Sirsnīgi sveicam Viju Eiduku
skaistajā jubilejā!
Vēlam stipru veselību, daudz gaišu
dienu, saprotošus līdzcilvēkus
un lai vēl daudz, daudz prieka
turpmākajos gados!
Anna E., Biruta S.

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien.
Gadus tāpat kā naudu
Noturēt nevar neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam,
Un novecot nebūs ļauts!
Cienījamā jubilāre, VIJA EIDUKA!
Pa kuru laiku nosirmoja jūra, pa kuru laiku aizritēja nodzīvotie 50 gadi
Varakļānos un 43 darba gadi Varakļānu patērētāju biedrībā? Tu esi Varakļānu
pilsētas patriote ar visu sirdi un seko līdzi visam, kas notiek, nevienam neatsaki
savu padomu un palīdzību.
Mēs, Tavi bijušie darba kolēģi, sveicam Tevi skaistajā, nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Vēlam, lai Tavā turmpmākajā dzīvē ir stipra veselība, neizsīkstošs darba prieks,
rūpes par apkārtējiem un ziedošs puķu dārzs! Vija! Dzīve ir skaista!
Elga, Vaļa C., Velta T., Ilona E., Janīna Š., Valentīna O., Janīna P.

