
turpinājums 2. lpp.

VARAKĻĀNU NOVADA 
PAŠVALDĪBA:

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtē-
jo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Varakļānu 
novada dome līdz 14. aprīlim normatīva-
jos aktos paredzētās funkcijas un pienā-
kumus veiks attālināti. Klientu apkalpo-
šanas centrs, pašvaldības administrācija 
tiek slēgta klātienes apmeklējumiem. Pa-
gaidām kases darbs tiek nodrošināts, ie-
vērojot īpašus piesardzības pasākumus.

Klientu apkalpošana, dokumentu 
pieņemšana un izskatīšana tiks nodro-
šināta elektroniskā saziņā un pa tālruni. 
Izņēmuma gadījumos iespējams vieno-
ties ar domes darbiniekiem par klātienes 
tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt 
jebkādu klātienes konsultāciju nepiecie-
šamību un sazināties galvenokārt telefo-
niski vai elektroniski. Dokumentus iespē-
jams atstāt arī administrācijas pastkastītē 
(pie ēkas Rīgas ielā 13, Varakļānos), no-
rādot tālruņa nr. atzvana veikšanai.

Telefona numuri uzziņām:
Domes priekšsēdētājs: 29419134;
Izpilddirektors: 29285545;
Sekretāre: 64860840;
e-pasts: varaklani@varaklani.lv.

MURMASTIENES UN 
VARAKĻĀNU PAGASTA 
PĀRVALDE:

Klientu apkalpošana, dokumentu 
pieņemšana un izskatīšana tiks nodro-
šināta elektroniskā saziņā un pa tālruni. 
Izņēmuma gadījumos iespējams vieno-
ties ar pagasta darbiniekiem par klātie-
nes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi iz-
vērtēt jebkādu klātienes konsultāciju ne-
pieciešamību un sazināties galvenokārt 
telefoniski vai elektroniski.

Telefona numuri uzziņām:
Pagastu pārvalžu vadītājs: 29427589;
Lietvede – kasiere: 64825323 (Mur-

mastienes pag.);
e-pasts: murmastiene@varaklani.lv.

SOCIĀLAIS DIENESTS:
Varakļānu novada sociālais dienests 

sniegs klātienes pakalpojumus tikai ne-
atliekamos gadījumos un krīzes situāci-
jās. Pirms došanās uz sociālo dienestu 
obligāts iepriekšējs pieraksts, zvanot uz 
telefona numuru: 64860844; 27790014 
vai rakstot uz e-pastu: soc.dienests@va-
raklani.lv vai papīra formātā savu ziņu va-
rat sūtīt / iesniegt pasta kastē Rīgas ielā 9, 
Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

Valsts fi nansētā asistenta pakalpoju-
ma sniedzējiem atskaites jāiesniedz, tās 
nododot aploksnē, iepriekš piesakoties 
pa tālruni. Aprūpes mājās pakalpojums 
tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ie-
vērojot noteiktos drošības pasākumus. 
Ja iztikas deklarācija beidzas 31. martā, 
tad klientam tā tiks pagarināta automātis-
ki līdz 30.aprīlim, iepriekš piesakoties pa 
tālruni. Alternatīvās aprūpes centrā neno-
tiks veļas mazgāšana.

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„SPRĪDĪTIS”:

Bērnudārzā šobrīd darbojas 2 dežūr-
grupas, taču vecāki aicināti bērnus pēc 
iespējas uz dārziņu nevest. Lai apmeklētu 
pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 
reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas iz-
glītības iestādē rakstisks apliecinājums, 
ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 die-
nu periodā bijuši ārvalstīs un nav biju-
ši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem 

vai kontaktpersonām, un vecākiem nav 
iespēju citādi nodrošināt bērna pieska-
tīšanu. 

Grupu skolotājas savu grupu lietot-
nē Whatsapp sūtīs attīstošus uzdevumus 
un metodiskās norādes individuālajam 
darbam ar bērnu. (Vecāki personīgi var 
zvanīt un jautāt grupas skolotājām par 
bērna izglītošanu). Lai saņemtu informā-
ciju par PII darbību, lūdzu, zvaniet vadītā-
jai (tel.  nr. 29342315), metodiķei (tel. nr. 
26547317) vai savu grupu skolotājām.

VARAKĻĀNU VIDUSSKOLA, 
MURMASTIENES 
PAMATSKOLA:

Skolas ir slēgtas, tiek pārtraukta mā-
cību procesa norise klātienē visās izglī-
tības iestādēs, sākot ar 23.03. mācības 
tiks nodrošinātas attālināti.

Murmastienes pamatskolas pirms-
skolā darbs tiks organizēts dežūrgrupā. 
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības gru-
pu, vecākiem iestādē ir jāiesniedz raks-
tisks apliecinājums, ka bērns un ģime-
ne nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši 
ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Co-
vid-19 saslimušajiem vai kontaktper-
sonām, un vecākiem nav iespēju citādi 
nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

Telefona numuri uzziņām:
Varakļānu vidusskola: 64807086, 

29475496, 27790018. e-pasts: varakla-
nuvsk@gmail.com;

Murmastienes pamatskola: 
27790024, e-pasts: murmastienesk@in-
box.lv. 

VARAKĻĀNU MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLA, JAUNIEŠU 
CENTRS „APLIS”:

Visi interešu un kultūrizglītības pro-
cesi uz laiku tiek pārtraukti. 

Varakļānu mūzikas un mākslas sko-
la: 64860967, 29492483. e-pasts: mms@
varaklani.lv. 

Jauniešu centrs „Aplis”: 26360131, 
e-pasts: aplis@varaklani.lv. 

VARAKĻĀNU NOVADA 
BĀRIŅTIESA:

Varakļānu novada bāriņtiesa aicina 
iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, 
bet nepieciešamības gadījumā sazināties 
pa tālruni 64860841, 27790011, vai raks-
tot uz e-pastu: barintiesa@varaklani.lv 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, 
gandrīz visās Varakļānu novada 
pašvaldības struktūrās un iestādēs 
pārtraukta apmeklētāju pieņemšana 
klātienē, kā arī noteikti citi 
ierobežojumi

 

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
NOVADA 
LAIKRAKSTS
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Latvijas valdības paziņojums

VARAKĻĀNU NOVADA 
PANSIONĀTS „VARAVĪKSNE”:

Pansionātā tiek noteikti īpaši drošības 
pasākumi, tai skaitā, klientu tuviniekiem 
neapmeklēt iestādi, izņemot neatlieka-
mus situācijas gadījumus, saskaņojot ar 
iestādes vadītāju (tālr. 28305900); 

Kontaktinformācija par klientu:
ikdienu – aprūpes personāls, tālr. 
29623297;
sociālais darbinieks, tālr. 26660284;
veselības stāvokli – medicīnas per-
sonāls, tālr. 29614442.

VARAKĻĀNU NOVADA 
MUZEJS:

Novada muzejs apmeklētājiem slēgts.
Telefona numuri uzziņām:
29359242; 64866164, 
e-pasts: info@varaklani.lv.

VARAKĻĀNU KULTŪRAS 
NAMS, MURMASTIENES 
KULTŪRAS CENTRS UN 
STIRNIENES TAUTAS NAMS:

Uz laiku tiek atcelti VISI sabiedrībai 
publiski pieejamie svētku, piemiņas, iz-
klaides, kultūras, sporta, atpūtas pasā-
kumi, visu pašdarbības kolektīvu mēģi-
nājumi.

Telefona numurs uzziņām:
Varakļānu kultūras nams: 64860964, 

29240684, e-pasts: varaklanukn@inbox.lv;
Murmastienes kultūras centra vadī-

tāja: 28832038, e-pasts: murmastiene-
skc@inbox.lv;

Stirnienes tautas nama vadītāja: 
29678002, e-pasts: organistin@inbox.lv. 

VARAKĻĀNU BIBLIOTĒKA, 
STIRNIENES BIBLIOTĒKA UN 
MURMASTIENES BIBLIOTĒKA:

Bibliotēkas apmeklētājiem slēgtas.
Bibliotēku lasītājiem tiek piedāvāts 

lasīt e-grāmatas vietnē: http://www.3td.
lv. Lai grāmatas lasītu elektroniski, jābūt 
reģistrētam bibliotēkas lietotājam. Pie-
kļuves datus iespējams iegūt, rakstot uz 
e-pastu. 

Varakļānu bibliotēka: biblioteka@va-
raklani.lv, tālr.: 64860965.

Stirnienes bibliotēka: e-pasts: stirnie-
nes.biblioteka@inbox.lv, tālr.: 28873710.  

Murmastienes bibliotēka: e-pasts: 
murmast.bibl@inbox.lv, tālr.: 64825343.

SVARĪGI: Grāmatu lasīšana nav pie-
ejama, ja bibliotēkā esat reģistrēts kā 
parādnieks! (Lai pagarinātu grāmatu ter-
miņu, aicinām rakstīt uz e-pastu: bibliote-
ka@varaklani.lv)

E-GRĀMATU LASĪŠANAS NOSACĪJUMI:
E-grāmatas lasīšanai paredzētais ter-

miņš ir divas nedēļas, pēc kura grāmata 
vairs nav pieejama lasītājam. E-grāmatu 
saņemšanai noteikts šāds ierobežojums 
– lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīša-
nai vairāk kā divas e-grāmatas. 

STIRNIENES 
FELDŠERPUNKTS, 
MURMASTIENES 
FELDŠERPUNKTS:

Strādā atbilstoši medicīnas iestāžu 
noteikumiem.

Telefona numurs uzziņām: 
Stirnienes feldšerpunkts: 29557299, 
Murmastienes feldšerpunkts: 

64825105. 

SIA „VARAKĻĀNU VESELĪBAS 
APRŪPES CENTRS”:

Veselības aprūpes centrā noteikta 
karantīna sociālās aprūpes un rehabilitā-
cijas nodaļā un dienas stacionāra nodaļā 
ar 13.03.2020. līdz 14.04.2020., ierobežo-
jot apmeklējumus iestādē trešajām perso-
nām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju 
pamatfunkciju nodrošināšanai. Sīkāka in-
formācija pa tālr. 29478691 vai 64860732.

SIA „DZĪVOKĻU KOMUNĀLAIS 
UZŅĒMUMS”:

Ierobežo klientu apkalpošanu klātie-
nē (iepriekš piesakoties), Rīgas ielā 13, 
Varakļānos. Maksājumus lūgums veikt 
elektroniski vai iepriekš saskaņojot.
Informāciju var iegūt:

zvanot uz  26499918;
rakstot uz e-pastu:  dzku@varaklani.lv, 
norādot tālruņa nr. atzvana veikšanai;
atstājot dokumentus uzņēmuma past-
kastītē, norādot tālruņa nr. atzvana 
veikšanai.

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-
19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi 
paplašināt piesardzības un drošības 
pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. 
Ierobežojumi skars gan izglītības ies-
tāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās 
vietās, pārvietošanos ārpus valsts ro-
bežām un citas jomas. 

Sākot no 16. marta, pirmsskolas iz-
glītības iestādēm un iestādēm, kas no-
drošina bērnu pieskatīšanu, būs jānod-
rošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu 
bērnus, kuru vecākiem tas nav iespē-
jams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, 
vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē 
būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, 
ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu 
periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši 
kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to 
kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecināju-
mā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju 
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

Mācību process izglītības iestādēs 
joprojām norisināsies attālināti, un cen-
tralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pār-

celti uz datumiem laikposmā no 2020. 
gada 12. maija līdz 15. maijam. 

Tāpat arī, neatkarīgi no apmeklētāju 
skaita, tiek aizliegti visi publiskie svētku, 
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un 
atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos 
un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, 
gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcē-
joties.  

Tiek ierobežota arī neorganizēta 
pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, 
sporta un reliģisko norišu vietās vairāk 
nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, 
izklaides, sporta un citu atpūtas vietu dar-
ba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starp-
tautiskie pasažieru pārvadājumi caur lid-
ostām, ostām, ar autobusiem un dzelz-
ceļa transportu. Tāpat no 17. marta per-
sonām un transportlīdzekļiem aizliegts 
pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa 
un autoceļu robežšķērsošanas vietām – 
gan pierobežā, gan Eiropas Savienības 
ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas 

uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties 
caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu 
robežšķērsošanas vietām neattiecas arī 
uz tiem Latvijas Republikas valstspiede-
rīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tā-
pat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru 
pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas 
vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemnie-
kiem, kas vēlas atstāt Latviju. 

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sa-
darbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasāku-
mus, lai nodrošinātu sociālo distancēša-
nos tirdzniecības vietās. 

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi 
minētie drošības pasākumi, tiks piemēro-
ta atbilstoša administratīvā vai kriminālā 
atbildība. 

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas 
laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu 
un pirmās nepieciešamības preču un to 
ražošanai nepieciešamo izejvielu piegā-
de. 

turpinājums no 1. lpp.
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 Cilvēces vēsturē ir bijušas dažā-
das epidēmijas – mēris, bakas, holēra, 
Spāņu gripa, „putnu” gripa, šobrīd – 
COVID-19.                                                                                                                                       

2020. gada 11. martā Pasaules Ve-
selības Organizācija paziņoja, ka jaunā 
koronovīrusa SARS-CoV-2 infekcija (CO-
VID-19) ir sasniegusi pandēmijas apmē-
rus. Epidemioloģiskā situācija pasaulē 
un eiropā strauji mainās 
un 2020. gada 12. mar-
tā COVID-19 infekcijas 
skartās valstis ir: Ķīna, 
Dienvidkoreja, Irāna, 
Japāna, Singapūra, Itā-
lija, Austrija,  Francija, 
Spānija, Šveice, Vācija, 
Nīderlande, Lielbritāni-
ja, Zviedrija, Norvēģija, 
Beļģija, Dānija, Grieķi-
ja, Islande, ASV. Latvijā 
šobrīd, kad tiek rakstīts 
raksts, ir 26 COVID-19 
infekcijas slimnieki. Sais-
tībā ar COVID-1 pandēmiju, 12. martā 
valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtē-
jā situācija ir spēkā no lēmuma pieņem-
šanas brīža līdz šā gada 14. aprīlim, ar 
mērķi ierobežot COVID-19 izplatību.                                   

                                          

Ārkārtējās situācijas 
laikā:  

1. valsts un pašvaldības iestādes iz-
vērtē un iespēju robežās nodrošina pa-
kalpojumu sniegšanu attālināti;                                                                                         

2. pirmsskolas izglītības iestādēm 
jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai 
nodrošinātu pirmsskolas  pakalpojumu 
sniegšanu vecākiem, kas paši nevar 
nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai ap-
meklētu pirmsskolas izglītības iestādi, 
noteikts, ka vecākiem reizi nedēļā ir jā-
iesniedz PII rakstisks apliecinājums, ka 
bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu 
periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši 
kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem 
vai kontaktpersonām, un vecākiem nav 
iespēju citādi nodrošināt bērnu pieska-
tīšanu;                                                                                               

3. pārtraukt mācības klātienē visās 
mācību iestādēs  un nodrošināt mācības 
attālināti. Pārtraukt centralizēto eksāme-
nu norisi;                                                                                                                   

4. pārtraukt visa veida izglītības pro-
cesu klātienes formu īstenošanu ārpus 
izglītības iestādēm, visas kultūrizglītības 
un sporta nodarbības (treniņi, sacensī-
bas un mēģinājumi);  

Ārkārtējā situācija Latvijā
5. atcelt un aizliegt, neatkarīgi no 

to apmeklētāju skaita, visus sabiedrībai 
publiski pieejamos svētku, piemiņas, iz-
klaides, kultūras sporta, atpūtas pasāku-
mus, sapulces, gājienus un piketus, reli-
ģiskās darbības veikšanu pulcējoties;                                                                                                                                    

6. atcelt un neplānot tūrisma un dar-
ba braucienus uz COVID-19 skartajām 
valstīm un teritorijām.                                                                                                                                    

Pienākumi  personām, kas atgrie-
žas no SPKC norādītajām slimības CO-
VID – 19 skartajām valstīm, un saslimu-
šo kontaktpersonām.                                                                                                                         

Iedzīvotājiem 14 dienas pēc izbrauk-
šanas no COVID-19 skartās valsts vai te-
ritorijas jānovēro savs veselības stāvoklis 
un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) 
jāmēra ķermeņa temperatūra.

Nekavējoties jāzvana uz 113, ja pa-
rādās kādas akūtas elpošanas ceļu in-
fekcijas pazīmes neatkarīgi no smaguma 
pakāpes (pēkšņs slimības sākums un 
vismaz viens no šādiem simptomiem: 
paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles 
iekaisums, elpošanas traucējumi). Vecā-
ka gada gājuma cilvēkiem šī slīmība var 
noritēt samērā atipiski, kā citu orgānu 
sistēmu dekompensācija, var arī nebūt 
paaugstināta temperatūra. Tomēr  klepus 
ir novērots lielākai daļai pacientu.

Jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā 
(mājas karantīna) un jābūt  pieejamam 
saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu 
un citām ārstniecības personām. ŠĪS 
prasības šobrīd neattiecas uz transporta 
un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no 
darba braucieniem un komandējumiem, 
ja viņiem nav novērojamas akūtas elpo-
šanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav 
atzīti par kontaktpersonām.

Jānovēro savs veselības stāvoklis.
Iedzīvotāji nedrīkst pakļaut citas per-

sonas infi cēšanās riskam. Nedrīkst uztu-
rēt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem 
(tas nozīmē neuzņemt viesus, neapmek-

lēt publiskas vietas, institūcijas, nedoties 
privātās vizītēs u.c.).

Iedzīvotājiem ir jāuzturas dzīvesvietā, 
nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām 
vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cil-
vēku, neizmantot sabiedrisko transportu.

Pirmās nepieciešamības preču vai 
pārtikas iegādei jāizmanto kāda no šā-
dām iespējām:

* piegāde mājoklī, iz-
vairoties no kontakta ar pie-
gādātāju;

* pārtikas vai preču pie-
gāde ar tuvinieku palīdzību;

* jālūdz pašvaldības 
sociālā dienesta palīdzība, 
izvairoties no tieša kontakta 
ar sociālo darbinieku.       

Cilvēkiem karantīnā 
stingri jāievēro pašizolāci-
jas nosacījumi un maksi-
māli jāizvairās no kontak-
tiem ar citiem cilvēkiem 
visas noteiktās 14 dienas. 

Jāatcerās, ka slimību var izplatīt arī 
cilvēks ar minimāliem slimības simp-
tomiem.   

Ja ir saslimšanas pazīmes, ne-
braukt uz slimnīcu pašiem, nedoties 
pie ģimenes ārsta! Saglabāt mieru un 
zvanīt – 113!

Ārkārtējās situācijas laikā mums 
visiem jācenšas samazināt tiešus kon-
taktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklēt 
publiskas vietas, iespēju robežās ne-
izmantot sabiedrisko transportu. Jāie-
vēro distance, jāizvairās no kontakta 
ar cilvēku, kuram ir elpceļu infekcija. 
Bieži un kārtīgi jāmazgā rokas, jāvēdi-
na telpas. Sabiedriskās vietās, uz ielas 
nevajag ar rokām aizskart seju, acis. 
Klepot vajadzētu elkonī, nevis plaukstā.                                                                                              
Mēs drīkstam iet pastaigāties svaigā gaisā, 
braukt ar velosipēdu, nūjot, skriet ar suni.  
Veltīsim šo laiku sev un ģimenei, izmanto-
sim iespēju būt visiem kopā, runāt, disku-
tēt, spēlēt spēles, lasīt grāmatas, skatīties 
fi lmas, cept kūkas, samīļot vienam otru!                                                                           
Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku 
veselību! Vīrusa izplatību var apturēt tikai 
ar sabiedrības līdzdalību, ievērojot atbildī-
go dienestu sniegtās rekomendācijas. 

Ja vēlaties iegūt informāciju vai uz-
dot jautājumus par COVID-19, jāzvana 
uz SPKC : darbdienās no 8.30 līdz 21.00, 
brīvdienās no 8.30 līdz 17.00 pa informa-
tīvo tālruni – 67387661.  Informāciju var 
iegūt arī SPKC mājaslapā.          

                                        
 Sandra  Gritāne,
Ģimenes ārste                                                    
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īpatsvaru, IIN uz vienu iedzīvotāju, 
IKP uz vienu iedzīvotāju, darbspējī-

go iedzīvotāju skaitu un vēl virkni 
kritēriju...

Un tātad attīstības indeksu 
reitings republikas nozīmes pil-
sētām 2018. gadā. Priekšpēdējā 

vieta – Daugavpils un pārliecinoši 
pēdējā jeb 9. vieta ir Rēzeknei ar at-

tīstības indeksu -1,863!!!(mīnus)
Tālāk ņemam novadu attīstības in-

deksu reitingus.... Rēzeknes novads 102. 
vieta, Viļānu novads 106. vieta, Varakļānu 
novads 83. vieta.

Jautājums, kurš no ultra 
nacionālajiem latgaliešiem 
uzņemsies atbildību par 
Varakļānu ekonomiskā 
stāvokļa pasliktināša-
nu???

Ir tāds termins kā te-
ritorijas attīstības indekss. 
Šis indekss raksturo attīs-
tības līmeni katrā plānošanas 
reģionā, katrā republikas pilsētā un no-
vadā. Aprēķinus veic, ņemot vērā ekono-
miski aktīvo komersantu skaitu uz 1000 
iedz., bezdarba līmeni, trūcīgo personu 

Draugi mīļie, karš starp Varakļānu iedzīvotājiem 
un ultra nacionālajiem latgaliešiem turpinās

Nu un visbeidzot reitingi starp visiem 
pieciem plānošanas reģioniem... Vidze-
mes plānošanas reģions 3. vieta, Latga-
les reģionam pēdējā 5. vieta (un ņemiet 
vērā, tas ir ar visu to, ka darbojas Rēzek-
nes speciālā ekonomiskā zona ar no-
dokļu atvieglojumiem u.t.t.) Kur un kurā 
brīdī te ir saskatāma attīstība un virzība 
augšup? Vai kāds maz saprot, ko nozīmē 
attīstības indekss ar mīnus zīmi? Ko jūs, 
tauta, darāt?

 Ir 21. gadsimts, ar kultūrvēsturiska-
jām saknēm vien ir par maz....

Guntis Mālnieks

Tiešām, kopš tālajiem Kaudzīšu lai-
kiem nekas daudz nav mainījies, tikai tajā 
stāstā katrs savu taisnību starp čanga-
liešiem un slātaviešiem risināja vienkār-
šāk. Sarīkoja goda mielastu un uztaisīja 
riktīgu kāvienu. Bet mēs ejam tālāk, pat 
kapsētas sākam dalīt vidzemnieku un lat-
galiešu daļā. Man šķiet, šeit vajadzētu jau 
piesaukt veselo saprātu. Cik tālu vēl nai-
dosimies, škirosimies, dalīsimies? Šajā 
reformā arī var vilkt paralēles ar slaveno 
kongresu Rēzeknē 1919. gadā, kur izšķī-
rās mūsu Latvijas robežas. Un nebūt ne 
visi delegāti bija ar mieru piekrist Latgales 
pievienošanai Latvijai. Nebūt nē! Šis lē-
mums dzima asās debatēs, un argumen-
ti bija tie paši, kas tagad. Identitātes zau-
dēšana, vidzemnieki neatbalstīs Latgales 
valodu, kultūru u.t.t. Tikai izcilais Franča 
Trasuna oratora un valstsvīra talants deva 
kongresam balsošanas pārsvaru. Kas ta-
gad būtu Latgale bez Latvijas, un Latvija 
bez Latgales?

Aptaujā lielais vairums nobalsoja par 
labu Madonas novadam. Nav korekti ap-
galvot, ka Madonas piekritēji un novada 
dome izvērsa kādu aģitāciju vai reklāmu. 
Gluži pretēji, par labu Madonas novadam 
neatradu nevienu raksta galiņu, toties 

Mērnieku laiki Varakļānu gaumē
Rēzeknes piekritēji izvērsa īstu kampa-
nu, aģitējot gan tirgū, gan baznīcā, gan 
veikalā, pat uz ziņojumu dēļa lasīju aici-
nājumu balsot pret Madonas novadu, 
publikācijās laikraksta „Varakļõnīts" pē-
dējos divos numuros – Ievas un Dzidras 
k-dz. emocionālie, bet dziļi demogoģiskie 
raksti. Nevis vienojot, bet šķeļot un nai-
dojot tiek piesaukta pat Dzimtenes node-
vība, genocīds un vēl visādas briesmas, 
kas, pievienojoties Madonas novadam, 
var nākt no briesmīgo, iedomīgo vidzem-
nieku puses. Atnāks ļaunie vidzemnieki, 
atņems mūsu identitāti, kultūru, valodu. 
Bet I. un Dz. kundzes laikam neatceras, 
ka vairāk kā 50 gadus bijām pie Madonas 
rajona un, nošķirot no politikas, Varakļāni 
šajā laikā plauka un zēla gan ekonomis-
ki, gan kulturāli! Kāpēc tagad tāds naids, 
destruktīvas bailes? Vai tiešām neesat 
pamanījušas tādu tendenci pēdējos 30 
gados, kas noticis latgaliskajos Varakļā-
nos? Cik cilvēku ir izbraukuši uz ārze-
mēm, uz Rīgu! Cik vairs esam palikuši. 
Bet nekas nestāv uz vietas. lai kā gribētu, 
arī latgaliski runājošo ir stipri maz. Vienīgi 
vecāka gadu gājuma cilvēki, bet pusmū-
ža un jaunāki vairs nerunā latgaliski. Tas 
ir dabisks process, viss mainās tā, kā tam 

jāmainās. Kā mēs tagad varam panākt 
atjaunot latgaļu valodu skolā, Ievas kun-
dze? Varbūt tikai represīvi, atsaucot atmi-
ņā cara laikus, tikai šoreiz skolēnam, kurš 
nerunās latgaliski, piekarināsim tāfelīti ar 
uzrakstu: " Viņš nerunāja latgaliski!". 

Katrā gadījumā, vai Varakļānu no-
vads pievienotos Rēzeknes novadam vai 
Madonas novadam, mēs būsim tas tālā-
kais punkts un ne no viena arī negaidām 
zelta podus. Būsim latgaliski tik, cik paši 
gribēsim! Ja mūsu kultūra būs stipra, to 
nevarēs iznīcināt nekas! Šī histērija, kas 
tiek izvērsta, man atgādina, ka Varakļā-
nus pievienotu nevis pie Madonas no-
vada, bet pie kādām islama valstīm, lai 
mums atņemtu ticību, valodu, kultūru un 
identitāti. Kundzes I. un DZ., izbeidziet šo 
histēriju, cilvēku baidīšanu un naida sē-
šanu starp cilvēkiem un novadiem!

Ja vēl atgriežamies pie baidīšanas, 
tad no Rēzeknes slimnīcas gan vajadzētu 
baidīties. Nenovēlu tur nevienam nokļūt 
(no personīgās pieredzes).

Mēs nobalsojām par gaišāko pusi. 
Arī katrs stāds un krūms, un koks tiecas 
uz gaismas pusi (dabas likums).

Karīna Kroiča

Administratīvi teritoriālās reformas 
izraisītie nemieri un naida kurināšana ir 
sasniegusi tādus apmērus! Pēdējā lai-
kā vismaz trešdaļa Latvijas uzskata par 
goda lietu un pienākumu izteikt savu vie-
dokli un mūs pamācīt par to, vai Varakļāni 
ir vai nav Latgale...

Kāpēc viss šis ļembasts?
Laika tecējums ir neapturams, tā 

Savu nākotni vēlamies lemt paši
nestās izmaiņas nenovēršamas. Refor-
ma ir nepieciešama tāda skumja fakta 
dēļ – Latvijas iedzīvotāju skaits strauji 
iet mazumā. Mazie novadi šobrīd labāk 
vai sliktāk, bet vēl pilda savas funkcijas. 
Bet pēc gadiem 5 – 10... Vai vēl arvien tā 
būs? Visdrīzāk – nē. Tāpēc ir jāatzīst, ka 
reformai ir jābūt. Tās mērķis ir nepaslikti-
nāt iedzīvotāju pašreizējo dzīves līmeni.

Kur Varakļānu novada ļaudis labāk 
jutīsies – Madonas vai Rēzeknes nova-
dā? Pašvaldības rīkotā aptauja pārlieci-
noši rāda – Madonas!

933 pret 174
Iepriekš vāktie paraksti par it kā Va-

rakļānu novada saglabāšanu (bet faktiski 
– par pievienošanu Rēzeknes novadam) 
atrada atbalstu 540 iedzīvotāju prātos. 
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No šiem 540 labākajā gadījumā tikai 
puse ir Varakļānu novada iedzīvotāju pa-
raksti. Madonas novada atbalstītāji „cieta 
klusu”, jo paļāvās uz valdības piedāvāto 
reformas modeli. Kad Rēzeknes novada 
piekritēji, liekot lietā visus iespējamos un 
prātam neaptveramos līdzekļus (lobijus 
valdībā, sakarus kultūras darbinieku ap-
rindās, nomelnošanas kampaņas sociā-
lajos tīklos, tendenciozu masu mediju 
palīdzību, klajus melus u.c.), sāka paust 
viedokli, ka visi varakļānieši ir par Rēzek-
nes novadu (tiesa, slēpjot to zem saukļa 
„Par Latgali!”), sekoja parakstu vākšana 
par atbalstu Varakļānu novada iekļau-
šanai Madonas novadā. Šos parakstus 
deva tikai Varakļānu novada pilngadīgie 
iedzīvotāji. Parakstu skaits – 987!

987 pret 540
Mazākumā palikušie nespēj to pie-

ņemt, nespēj respektēt vairākuma vie-
dokli. Turpinās vulgāra apsaukāšanās un 
pazemošana.

Ja bijušais Varakļānu novada iedzī-
votājs, tagad Salaspils novada domes 
deputāts par varakļāniešu vairākuma vie-
dokli var pateikt „Zamōk nav kur krist ....”! 
Personīgi es šādu viedokli uztveru kā ap-
vainojumu. Esmu dzimusi, augusi, skolo-
jusies Varakļānos. No 19 gadu vecuma, 
sākot darba gaitas, līdz šai dienai esmu 
strādājusi Varakļānu novadā. Šai novadā 
ir piedzimuši un izauguši mani bērni, te 
tagad aug mani mazbērni. Arī mani senči 

(vismaz 4 paaudzēs) ir bijuši šejienieši. 
Un nu kāds (it kā inteliģents cilvēks) liek 
man saprast, ka esmu zemu kritusi...

Tāpat no kultūras darbiniekiem „iz-
prasītie” paraksti par Varakļāniem kā 
Latgali... Vai kāds no šiem tautā atpazīs-
tamajiem cilvēkiem, kas nav Varakļānu 
novadā dzīvojis, tikai tāpēc, ka regulāri 
kāpj uz skatuves un viņus visi atpazīst, ir 
vairāk zinošs un situāciju izprotošs, nekā 
tie, kas šeit dzīvo 365 dienas gadā!!! Vai 
viņi labāk zina mūsu mentalitāti un saprot 
mūsu izjūtas?! Vai ir padomājuši, kā Va-
rakļānu novada iedzīvotāji jutīsies Rēzek-
nes novada sastāvā?

Ja arguments ir latgaliešu valoda, 
tad:

Latgale kā Latvijas sastāvdaļa ir 100 
gadus. Varakļānu novads 57 (no 100) ga-
dus ir dažādās formācijās bijis piederīgs 
Vidzemes reģionam. Šim latviskajam re-
ģionam! Varbūt nevajag satraukties par 
latgaliešu valodas apdraudējumu Vara-
kļānu novadā! Tā ir visteicamākajā stā-
voklī! Drīzāk ir jāsatraucas par Rēzeknes 
un Viļānu iedzīvotāju krieviskumu. (Par 
Daugavpili vispār nerunāsim.)

Šķiet, reizēm aiz kokiem mežu ne-
redz... 

Varakļānu novads ir tur, kur tas ir. Va-
rakļānu iedzīvotāji ir tādi, kādi tie ir. Ļaujiet 
mums būt un savu nākotni lemt pašiem!

I. Broka

VARAKĻĀNU NOVADA ĀRKĀRTAS 
DOMES SĒDE
27.02.2020. Nr. 6

1. Par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.

2. Par zemes nomas līgumu pār-
traukšanu.

3. Par nekustamā īpašuma „Vaivari” 
sadalīšanu.

4. Par dzīvokļu īpašuma  Miera  ielā 
14A-1, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrā-
matā un nodošanu atsavināšanai.

5. Par Varakļānu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 
izmaksām.

6. Par pašvaldības iestāžu sniegto 
maksas pakalpojumu izcenojumu apstip-
rināšanu. 

7. Par amatu savienošanas atļauju 
Irīnai Vecozolai.

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.

10. Par atteikumu anulēt ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx.

11. Par atteikumu anulēt ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx.

12. Par naudas balvas apmēru poli-
tiski represētajā personām.

13. Par naudas balvu piešķiršanu no-
zīmīgās dzīves jubilejās.

14. Par Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

15. Par īres līguma pagarināšanu.
16. Par īres līguma pārslēgšanu.
17. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma „Kalniņi 

J” sadalīšanu.
19. Par atļaujas izsniegšanu SIA 

„BROVAR” mazās alkoholisko dzērienu 
darītavas darbībai.

20. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palie-
lināšanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

Svarīgs 
paziņojums 

Stirnienes katoļu draudzes 
ticīgajiem

Balstoties uz Latvijas valdības 
2020. g. 14. marta  rīkojumu un bīs-
kapu lēmumu, Stirnienes katoļu baz-
nīcā dievkalpojumi ārkārtas stāvokļa 
laikā nenotiks. Lūgums visiem palikt 
mājās un lūgties, izmantojot Radio 
Marija Latvija, Latgales radio vai citus 
iespējamos resursus. Visas nozīmētās 
svētās Mises intencijas, nodomi tiks 
nosvinēti.

Mirstošie tiks apgādāti ar sakra-
mentiem. 

prāvestas Viktors Petrovskis  
(28277839)

Paziņojums
 
Sakarā ar to, ka Latvijas Republikā 

izsludināts ārkārtas stāvoklis, Varakļā-
nu un citās baznīcās dievkalpojumi at-
celti uz nenoteiktu laiku. Lūgums sekot 
aktuālai publiskai informācijai, kur tiks 
paziņots par izmaiņām.

Ticīgie tiek aicināti lūgties ģime-
nēs rožukroni un citas lūgšanas, me-
ditēt Jēzus „krusta ceļu”, ka arī pieda-
līties svētajā Misē virtuāli ar Latgales 
Radio starpniecību (svētdienās sv. 
Mise plkst. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00; 
darba dienās tiešraide plkst. 12.00) vai 
internetā Radio Marija (svētdienās sv. 
Mise plkst. 11.00, darba dienas plkst. 
8.00  un 18.00)

1) induviduālai lūgšanai Varakļānu 
draudzes baznīcas priekštelpa  atvērta 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00;

2) pie esošas situācijas slimnieku 
garīgā  aprūpe un pastorālais   pa-
kalpojums bēru gadījumā netiek pār-
traukts;

3) individuāli cilvēki var lūgt Svēto 
Komūniju un Grēksūdzi

Lai arī Lieldienas nāksies  svinēt 
līdz šim nepieredzēta atmosfērā, to-
mēr ticīgajiem svētku prieku neviens 
nevar atņemt, jo Kristus patiešām ir 
augšāmcelies. Viņš ir mūsu cerība uz 
labāku nākotni. Neskatoties uz dažā-
diem ierobežojumiem, novēlu visiem 
priecīgus Kristus Augšāmcelšanas 
svētkus!

Priesteris Česlavs Mikšto
Varakļānu dekanāta dekāns
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Ēnu diena Varakļānu vidusskolā
12. februārī visā Latvijā norisinājās 

izglītības organizācijas „Junior Achieve-
ment Latvia”organizētais karjeras izglī-
tības pasākums skolu jauniešiem „Ēnu 
diena”. Varakļānu vidusskolas skolēni 
reģistrējās  www.enudiena.lv, atrada  sev 
interesējošo profesiju un devās  ēnot. 
„Ēnu dienas” mērķis ir veicināt skolēnu 
izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, pa-
līdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu 
karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes 
profesiju. Sniedzam nelielu ieskatu ēno-
tāju gaitās.

 Īpašs paldies ēnu devējiem – Va-
rakļānu VUGD posteņa komandai, kas 
nu jau vairākus gadus sagaida ēnotā-
jus! Šogad tie bija Rūdolfs Mālnieks un 
Markuss Lazda (3. kl.). Markuss: „Ēnoju 
Varakļānu ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta komandieri. Šī diena bija ļoti 
aizraujoša, jo sapratu, ka ugunsdzēsē-
ju darbs nav tikai piedzīvojumiem ba-
gāts, bet prasa lielu atbildību un izturību. 
Mums parādīja ugunsdzēsēju inventāru, 
ļāva pielaikot gāzmaskas un izvilkt šļūte-
nes. Dienas noslēgumā kopā ar uguns-

dzēsēju paēdām pusdienas kafejnīcā un 
pārrunājām daudzas interesantas lietas 
par ugunsdzēsēju darbu.”

Karīna Vingre (5. kl.): „Es biju ēnot 
Līvānos pie veterinārārstes Ivetas Arakas, 
klīnikā „LIVET’’. Redzēju gan dzīvnieku 
operāciju, gan likšanu pie zāļu sistēmas, 
gan eitanāziju. Barojām ļoti mazus kucē-
nus, kurus bija atteikusies zīdīt viņu mam-
ma. Veterinārārste man pastāstīja par 
mācībām LLU, par ikdienas darbu, mājas 
vizītēm un nakts izsaukumiem. Ir žēl sli-
mo dzīvnieku, taču es saprotu, ka tikai 
tā viņiem var palīdzēt. Manī nostiprinājās 
pārliecība, ka esmu izvēlējusies pareizo 
nākotnes profesiju. Es apzinos, ka ir vēl 
daudz un cītīgi jāmācās, lai nokļūtu līdz 
šim mērķim. “

Anna Mālniece (6.a kl.): „Ēnu dienā 
piedalos otro gadu. Šogad es ēnoju Sīļu-
kalna dolomīta karjeras vadītāju – juristu 
Pēteri Mičuli. Apskatīju dolomīta karjeru, 
uzzināju, kā iegūst dolomīta šķembas, 
tehnikas darbības principus, iepazinos ar 
karjeras darbības dokumentu pārvaldību, 
uzzināju, ka karjers sezonas laikā no-
drošina darba vietu daudziem cilvēkiem. 
Ēnu dienā piedalīšos arī nākamgad un arī 
citus gadus!”

Zeps Valters Valts (8. kl.): „Šogad 
ēnoju Varakļānu pilsētas policistu Jāni 
Stafecki. Viņš stāstīja par dzīves situāci-
jām un notikumiem, par savu izglītību un 
šaušanas mācībām, atbildēja uz visiem 
uzdotajiem jautājumiem. Policista profe-
sija man likās interesanta. Var redzēt, ka 
Varakļāni sāk palikt sakārtotāki un cilvēki 
jūtas drošāk, pie viņa var droši vērsties, ja 

ir kādas problēmas.”
Ikauniece Amanda (9. kl.): „Ēnu 

dienā ēnoju Kino muzeja vadītāju Ievu 
Andžāni. Dienas aktivitātes bija vairāk lī-
dzīgas ekskursijai, tomēr bija ļoti intere-
santi, jo varēju smelties iedvesmu no sa-
tiktajiem cilvēkiem. Pabijām muzeja krā-
tuvē, apskatījām priekšmetus, piemēram, 
gleznas, apģērbus  no labi pazīstamām 
fi lmām. Vēlāk apskatījām muzeju, disku-
tējām un uztaisījām suvenīrus – krekliņus 
ar citātiem no latviešu kino. Man radās 
lielāka interese par režisora profesiju.”

Renārs Kalniņš (9. kl.): „Ēnoju Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas parlamentāro sekretāru – Artū-
ru Tomu Plešu. Pēc ēnu dienas man krasi 
mainījās domas par to, ko dara Saeimā 
un ministrijā. Biju ļoti pārsteigts par par-
lamentārā sekretāra lielo slodzi. Man bija 
iespēja izteikt savas domas un piedalīties 

balsojumā. Esmu ļoti lepns, ka pieteicos 
šim izaicinājumam, jo tas bija tā vērts.Tā 
ir ļoti laba iespēja un pieredze.”

Grudule Indra (9. kl.): „Ēnoju Latvi-
ja Nacionālā teātra aktrisi Maiju Doveiku. 
Bija iespēja skatīties izrādes mēģināju-
mu, kas bija ļoti interesanti. Kopā ar ak-
tieriem izstaigājām teātra mēģinājumu 
telpas, grimmētavas, aktieru ģērbtuves, 
pabijām arī zem skatuves. Pēc tam ar 
Maiju runājām gan par teātra izrādēm, 
gan par aktrises profesiju, gan par reži-
soriem.  Noteikti nākošgad vēl piedalīšos 
Ēnu dienā.”

Kristīne Krista Ubagovska (9. kl.): 
„Ēnoju Rīgā, Education USA un FLEX 
programmas konsultantu. Man pastāstīja 
par skolēnu uzņemšanas programmām, 
par to, kā tiek atlasīti un  uzņemti skolēni. 
Klausījos stāstus par citu skolēnu pieredzi 
FLEX programmā, par dzīvi Amerikā.”

Nikola Benislavska (10. kl.): „Ēno-
ju Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē. 
Amats – Tirdzniecības ostas II kategorijas 
robežkontroles punkta priekšnieka viet-
nieks. Kopumā ļoti patika. Bija iespēja 
redzēt gan pasažieru, gan tirdzniecības 
ostas „aizkulises’’, speciālo robežsar-
dzes aprīkojumu un ieročus, kā arī vērot 
kinologu suņu paraugdemonstrējumus 
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paklausībā un nelegālu vie-
lu meklēšanā.”

Liene Drozda (10. kl.): 
„Ēnoju Rīgas Stradiņa uni-
versitātē sirds ķirurgu Jāni 
Pavāru. Ēnu diena sākās 
agri – plkst. 7.45. Konferen-
ču zālē ar mums tikās seši 
ķirurgi, kuri sākumā izstāstī-
ja, kas tā sirds ķirurģija vis-
pār ir. Vēlāk sagatavojāmies 
operācijas vērošanai, mums 
lika attiecīgi pārģērbties. 
Tika operēts 89 gadus vecs 
vīrietis. Operācija ilga piecas stundas, bet 
mēs pēc trijām stundām devāmies atkal 
uz konferenču zāli, kur mums tika de-
monstrētas prezentācijas par operācijām 
un RSU. Iepazinos arī ar vēl vienu sirds 
ķirurgu, kuram mamma nāk no Varakļā-
niem. Man ļoti patika un nevienu brīdi ne-
nožēloju, ka pieteicos, jo tā ir jauna pie-
redze un zināšanas, ko tā vienkārši neva-
rētu iegūt, ja nebūtu Ēnu dienas”. (P.s. Uz 
vienu sirds ķirurga vietu bija pieteikušies 
un konkurēja  vairāk kā 150 skolēni no vi-
sas Latvijas)

Niks Golubcovs (10. kl.) ēnoja rek-
lāmas aģentu TV3.

Amanda Skangale (11. kl.): „Ēnu 
dienā piedalos jau sesto reizi. Šogad 
ēnoju Sabiedrisko attiecību un reklāmas 
menedžmenta direktori Gloriju Sarkani 
(augstskolā RISEBA). Pirmo reizi izvēlē-
jos ēnot cilvēku, kurš strādā augstskolā 
un, viennozīmīgi, nenožēloju to. Mums 
bija iespējas iepazīt darba pienākumus, 
studiju programmu, piedalīties divās 
lekcijās, iepazīt studentu ikdienu un re-

dzēt, kā rit darbs un mācības augstskolā. 
Esmu apmierināta un priecīga par šo Ēnu 
dienu.”

Signe Zalužinska (12. kl.): „Šogad 
izlēmu ēnot Jāni Holšteinu – televīzijas 
un kino producentu, audiovizuālās māks-
las studiju pasniedzēju. Mani un vēl trīs 
ēnas Jānis uzņēma RISEBA augstskolas 
telpās, kur pastāstīja par studiju prog-
rammām, iepazīstināja ar sevi, citiem 
pasniedzējiem un slavenākajiem studen-
tiem. Klausījāmies lekciju, piedalījāmies 
fi lmēšanas un montēšanas procesā kopā 
ar studentiem. Radītā īsfi lmas tika no-

vērtētas un rādītas arī citiem. Esmu ļoti 
pateicīga, ka mani apstiprināja tieši šai 
vakancei, jo tā man palīdzēja saprast, vai 
šī nozare man tiešām interesē. Aicinu arī 
citus jauniešus aktīvi piedalīties Ēnu die-
nās!”

Artis Kančs (12. kl.): „Ēnoju Mū-
zikas nama „Daile” tehnisko direktoru, 
skaņu režisoru Edgaru Gražuli. Dienas 
gaitā gatavojām telpas „Pusnakts šova 
septiņos ar Jāni Skuteli” uzņemšanai. Ed-

gars sniedza vērtīgu informāciju no savas 
pieredzes par skaņu režisora darbu. Ap-
skatīju Latvijas Televīzijas audio un video 
busiņu, ko izmanto šova fi lmēšanai, mū-
zikas nama skaņas aprīkojumu. Dienas 
noslēgumā varēju vērot šova fi lmēšanu.”

Ēnu dienā Varakļānu vidusskolas 
skolēni Katrīna Šperga (6b. kl.) ēno-
ja Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā 
padomes vadītāju, Samanta Sondore 
(10. kl.) Preiļu novada domē galveno 
grāmatvedi Skaidru Mukāni, Valters 

Valts Zeps (8. kl.) ēnoja policis-
tus, Janita Broka (11. kl.) Rīgā 
RPBJC struktūrvienībā „Krīzes 
centrs”vecāko sociālo darbinie-
ci A. Tūteri.

Liels paldies vecākiem, kuri 
atrada laiku un iespējas atbalstīt 
savus bērnus! Paldies tiem skolē-
niem, kuri izmantoja doto iespēju 
un dalījās ar saviem iespaidiem. 
Aicinām arī pārējos ēnot nākošā 
gada februārī!

Ēnu dienas rezultātus un 
iespaidus apkopoja  

Varakļānu vidusskolas skolotāja 
Margarita Selicka, 

JAL konsultante
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Sāksies 
lauksaimniecības 
skaitīšana

No 2020. gada 7. februāra Latvijā 
ieviestas papildu bioloģiskās drošības 
prasības mājputnu turēšanā, lai mazinā-
tu augsti patogēnās putnu gripas ierosi-
nātāja pārnēsāšanas risku no savvaļas 
putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē 
turētiem putniem.

 Papildu biodrošības prasības māj-
putnu novietnēs aizliedz:

mājputnu turēšanu ārā;
ārā esošu ūdenskrātuvju izman-

tošanu mājputniem;
ūdens piegādi mājputniem no 

virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var 
piekļūt savvaļas putni;

mājputnu izlaišanu medījamo 
putnu krājumu atjaunošanai;

izbraukuma tirdzniecību ar māj-
putniem un inkubējamām olām, kā arī 
piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.

Jau 2020. gada 15. aprīlī Latvijā 
sāksies visaptveroša Lauksaimniecības 
skaitīšana. Visās Eiropas Savienības 
(turpmāk tekstā ES) dalībvalstīs piemēro 
vienotu lauksaimniecības skaitīšanas me-
todiku, par ko dalībvalstis ir vienojušās ar 
Eiropas Komisiju. Skaitīšana ietvers infor-
māciju par saimniecību skaitu, struktūru, 
lauksaimniecības zemes platību un iz-
mantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku 
skaitu, novietnēm, mēslošanas līdzekļu 
apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem un citām saimniecības 
aktivitātēm.

 Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā 
informācija būs pamats nākamā gadu 
desmita lauksaimniecības ietekmes uz 
vidi un klimata pārmaiņām, lauksaimnie-
cības produktu kvalitātes un drošuma 
izvērtēšanai, kā arī nodrošinās salīdzi-
nāmu statistiku par lauksaimnieciskajām 
darbībām ES dalībvalstīs. Tā nodrošinās 
politikas veidotājus ar informāciju par 
lauksaimniecību nozares analīzei un lē-
mumu pieņemšanai, lauksaimniecības 
politikas un lauku attīstībai Latvijā, ES, 
kā arī Kopējās lauksaimniecības politikas 
plānošanai un īstenošanai, būs nozīmīgs 
pamatojums ES atbalsta aprēķināšanā 
un piešķiršanā. Tātad tā noteikti ietekmēs 
lauku saimneicību tālāku izaugsmi.

 Latvijā 2020. gadā ir jāiegūst infor-
mācija no aptuveni 85000 lauku saimnie-
cību, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko 
ražošanu – apsaimnieko lauksaimnie-
cības zemi vai audzē lauksaimniecības 
dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaim-
niecības un vides stāvoklī.

Skaitīšana notiks divos posmos. Pir-
mais posms sāksies šā gada 15. aprīlī un 
turpināsies līdz 30. jūnijam. Šis posms 
sakrīt ar periodu, kad lauksaimnieki pie-
sakās Lauku atbalsta dienestā ES tieš-
maksājumiem, vienlaikus aicināsim res-
pondentus iesniegt informāciju lauksaim-
niecības skaitīšanai Centrālās statistikas 
pārvaldes (turpmāk tekstā CSP)  Elektro-
niskajā datu vākšanas sistēmā tiešsaistē.

 Jūlijā un augustā CSP apkopos in-
formāciju par respondentiem, kuri nav 
iesnieguši datus pirmajā datu vākšanas 
posmā. No 28. septembra līdz 22. de-
cembrim turpināsies otrais datu vākša-
nas posms, kur informāciju iegūs ar Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra intervētāju un CSP telefonintervētāju 
starpniecību, kā arī paralēli turpināsies 
elektroniskā datu vākšana.

/Informācija no žurnāla „Agrotops”/
J. Grudule

28. februārī Cesvaines vidusskolā notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Madonas nodaļas un Cesvaines novada pašvaldības organizēts lauksaimnieku 
pasākums.

Paldies Lauku atbalsta dienestam par to, ka šo gadu garumā palīdzīga roka un 
padoms jaunu projektu un ideju īstenošanā sniegta daudziem Madonas un apkārtē-
jo novadu zemniekiem un lauksaimniekiem. Pateicība Madonas novada fondam par 
sniegto atbalstu biedrībām un jaunajiem uzņēmējiem. 

Pasākuma ietvaros katrai pašvaldībai bija iespēja apbalvot vienu zemnieku saim-
niecību. No Varakļānu novada pateicību saņēma zemnieku saimniecība „Madaras”. 
„Madaras” nodarbojas ar piena lopkopību, pie mājām plašs un skaists daiļdārzs. No-
vada konkursos „Sakoptākā sēta” Varakļānu pagastā „Madaras” vairākkārt ieguvušas 
godalgotās vietas. Nozīmīgi, ka saimniecības darbā iekļaujas jaunā paaudze, kas dod 
garantijas turpmākai saimniecības izaugsmei.

A. Jaunzeme

Lauksaimnieki pulcējas Cesvainē

Aktualitātes lauksaimniecībā
 Papildus mājputnu novietnēs darbi-

niekiem ir nepieciešams lietot darba vai 
maiņas apģērbu un apavus.

 Mājputni jātur slēgtās telpās, novēr-
šot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīv-
niekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts 
vai vieglākas konstrukcijas būve, kam ir 
pamati vai to nav un kam augša un sāni ir 
pietiekami labi pasargāti no savvaļas put-
nu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīv-
nieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, 
dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa 
var būt norobežota ar smalku sietu un 
noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu – tā 
var būt arī slēgta nojume.

Papildu pasākumu īstenošanas laiks 
atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

/Informācija no žurnāla „Agrotops”/
J. Grudule
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„Vien atmiņas kā dzērves kliedz.
Laiks labās domas neaizliedz.
Pa tām tu apsniedz atkal balts.
Pa tām tu celies atkal stalts.”   
                              /M. Bārbale/
Ar šīm  dzejas rindām  februārī – Mar-

tas Bārbales mēnesī –  Murmastienes bib-
liotēkā tika atklāts mūsu dzejnieces  pie-
miņas pasākums. „Es no jauna piedzimstu 
savā februārī…” , tā viņa pati rakstīja pirms 
daudziem gadiem. Viņas devums literatūrā 
ir liels – iznākuši 14 dzejas krājumi. „Vien-
mēr esmu bijusi izteikta liriķe un noskaņu 
dzejniece. Šis laiks neraisa patriotismu, tā-
pēc vairāk domāju attīstīt satīru. Nezinu, kā 
veiksies. Pēc manām domām, latviešiem 
ir tikai viens īsts satīriķis – Valdis Artavs. 
Tomēr man nav drūms prāts, jo vienmēr 
esmu bijusi optimiste”, saka Marta Bārba-
le 2001. gada 6. februārī intervijā laikraksta 
„Madonas Ziņas” žurnālistei Sandrai Pum-
purei. Nepaspēja. Tas noteikti būtu bijis 
interesanti.

Marta aizgāja, atstājot mums savu 

Ilze GRĒVELE-SKARAINE (soprāns) 
ieguvusi maģistra grādu Senās mūzikas 
dziedāšanā Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijā doc. A. Rūrānes klasē. 
Studējusi ERASMUS apmaiņas program-
mā Hāgas Karaliskajā konservatorijā Nī-
derlandē un Lietuvas Mūzikas un Teātra 
akadēmijā, operdziedāšanas klasē. Vo-
kālās prasmes papildinājusi pie pasaulē 
atzītiem senās mūzikas un operdziedā-
šanas speciālistiem R. Dams, P. Kooij, M. 
Chance, J. Feldman, A. Krikščiunaite, K. 
Norvelis, L. Kinča u.c. Šobrīd Ilze 
turpina apgūt vokālo meista-
rību LNO solista Rinalda 
Kandalinceva vadībā.

Ilze ir vairāku 
starptautisku meis-
tarklašu dalībniece. 
Kā solo māksli-
niece uzstājusies 
Rīgā, Dānijā, Itā-
lijā, Krievijā, Fran-
cijā, Nīderlandē 
un Lietuvā. Sadar-
bojusies ar diriģen-
tiem M.Kupču, Michael 
Chance, A.Veismani, Peter 
van Heyghen, Nīderlandes pro-
fesionālo Baha mūzikas kamerkori, Lie-
pājas Simfonisko orķestri.

Cieša sadarbība izveidojusies ar 
ērģelniecēm I.Birģeli, D.Markuli, kopā 
veidojot dažādas programmas Latvijas 

dievnamiem. Piedalīju-
sies baroka operu iestudē-

jumos (Galateja G.F. Hendeļa 
operā Acis un Galateja, Astērija 

G.F. Hendeļa operā Tamerlano, Vēstne-
se Silvija un Cerība Klaudio Monteverdi 
operā Orfejs, Līzīte J.S.Baha Kafi jas kan-
tātē, Didona H.Persela operā Didona un 
Enejs).

Sniegusi vairākus solokoncertus 
Latvijā. 2018. gadā uzvarējusi starptautis-
kajā konkursā Ineses Galantes talanti un 
uzstājusies Summertime festivālā Dzinta-
ru koncertzālē. Kopš 2012. gada ir viena 
no vadošajām solistēm baroka korī Col-
legium Choro Musici Riga, starptautiskā 
ansambļa Le Voci delle Grazie (Nīderlan-
de) māksliniece.

Martas Bārbales piemiņai

„Lielās mūzikas balvas 2019” nominante kategorijā 
„Gada jaunais mākslinieks”

dzeju – šo atmiņu zeltu, ko spodrināt. Liela 
gara bagātība ir viss Martas devums, kuru 
esam iepazinuši, taču ir vēl daudz nepubli-
cētu un neiepazītu darbu. 

Uz pasākumu biju uzaicinājusi un 
ar savu klātbūtni mūs pagodināja bijusī 
Madonas Novadpētniecības muzeja dar-
biniece, erudītā, daudz zinošā, atsaucīgā 
Dace Zvirgzdiņa, kura ir arī pēdējā krājuma 
„Atgriezies, dzērvīte mana” redaktore un 
korektore. Viņai bija ļoti daudz, ko mums 
pastāstīt, jo nesen viņas rīcībā nonākušas 

Martas Bārbales draudzenei un domu-
biedrei rakstītās vēstules, kurām klāt bieži 
vien pievienoti arī dzejoļi – ļoti saturīgi, pat-
riotiski, dziļi emocionāli. Klausoties vēstuļu 
fragmentu lasījumus un līdz šim nedzirdē-
tas dzejas rindas, pasākuma dalībniekiem 
tas bija liels atklājums un patīkams pārdzī-
vojums. Materiālu apjoms ir liels un vērtīgs. 
Cerams, ka kādreiz mums būs iespēja to 
visu lasīt jaunā grāmatā.

Terēze Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkā
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28. februārī Rēzeknes novada 
pašvaldības ēkā notika Latgales 
Reģionālās pensionāru biedrības 
padomes sēde, kurā piedalījās 70 
padomes biedri no 17 biedrībām, 
8 Latgales pašvaldību vadītāji un 
9 literāti.

LRPA padomes sēdi vadī-
ja valdes priekšsēdētāja Helēna 
Piziča. Biedrībā tika uzņemtas 2 
jaunas biedrības no Baltinavas 
un Viļānu novada, sveikti jubilāri. 
LRPA valdes priekšsēdētāja He-
lēna Piziča atskaitījās par 2019. 
gadā paveikto un ieskicēja galve-
nās darba tendences 2020. gadā.

Uz LRPA padomes sēdi bija 
ieradušies Saeimas deputāti Aldis 
Adamovičs un Janīna Kursīte. Sa-
vās uzrunās cienījamie deputāti 
pastāstīja par līdzekļu piešķiršanu 
pensijām un pabalstiem, neaplie-
kamo pensiju minimumu, nodokļu 
politiku, elektrības maksājumiem, 
iespējamo biedrību darbības atbalstu un 
novēlēja senioriem izdošanos, veselību 
un Dieva svētību. Nozīmīga un aktuāla 
bija SPKC  Latgales reģiona Rēzeknes 
novada vecākā epidemiologa Aleksand-
ra Vasiļjeva prezentācija, kurā viņš uzska-
tāmi parādīja un izskaidroja koronovīrusa 
raksturojumu, izcelsmi, epidemioloģisko 
situāciju pasaulē un Latvijā, kā arī norādī-
ja uz klīniskajiem kritērijiem.

21. jūnijā notiks 19. Latgales novadu 
Senioru dziesmu un deju festivāls „Rūtoj 

Latgales Reģionālās pensionāru biedrības 
padomes sēdē

saule, rūtoj bite”. Šogad tas notiks Rugā-
jos. Par festivāla gaitu, dalībniekiem, re-
pertuāru, tehnisko nodrošinājumu pado-
mes locekļus informēja Rugāju novada 
domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine 
un kultūras nodaļas vadītāja Gunta Gri-
gāne.

LRPA valdes darbu 2019. gadā pa-
domes sēdes dalībnieki vērtēja kā labu.

Padomes sēdes otrajā daļā notika 
literārie lasījumi. Šogad 9 seniori lasīja 
savu dzeju par ģimeni un Latgali. Sirsnīgi 

sveicam Jānis Gruduli no Varakļānu 
novada, kurš literārajos lasījumos 
ieguva otro vietu. Jānis Grudulis 
literāro lasījumu konkursā bija ie-
sniedzis 3 darbus. Dzejolī „Sentēvu 
zeme” autors pauž domu, ka savā 
zemē „garā, ticībā stipri esam”, dze-
jolī „Dzimtais novads” skan dzimtās 
Murmastienes mīlestība:

Šai pusē pretī steidz plašumi,
Kur purvi karo ar akatām.
Un zaļo sūnaini klajumu,
Kur dzērves sadzied uz atvadām.

Kā pateicība par mātes svētību un 
reizē vēlējums skan Jāņa Gruduļa 
dzejolī „Mātes teiktie vārdi”

Ir dzīvē māte teikusi:
Ej droši pretī kalnam,
Ņem zemes spēku ceļam.

Ir dzīvē māte teikusi:
Ja tiksi kalna galā,
Met acu skatu tālē.

Ir dzīvē māte teikusi:
Ja tālē redzi zilgmi,
Ņem putna spārnus līdzi.

Tie pāri tālēm aiznesīs
Un jaunus ceļus iegūs,
Bet mātes vārdi sildīs.

 Aina Jaunzeme, teksts un foto

21. februārī noslēdzās Latviešu valodas aģentū-
ras rīkotais skolēnu radošo darbu konkurss „Izstāsti 
man savu sapni”. Katru gadu konkursa dalībnieku 
skaits pieaug, šogad saņemti 1234 radošie darbi no 
visas pasaules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 – zī-
mējumi. Darbi tika iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, 
bet arī no latviešu skolām ārzemēs. Konkursa žūriju 
pārstāvēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu li-
teratūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Bai-
ba Moļņika, rakstnieks Valdis Rūmnieks, mākslinie-
ce, grāmatu sērijas „Koko un Roko” zīmējumu autore 
Linda Lošina, Latviešu valodas aģentūras projektu 
vadītāja Velga Līcīte-Meldere.  

 Rīgas  Latviešu biedrības namā notika konkursa 
laureātu apbalvošana. Zīmējumu konkursā 10. – 12. 
klašu grupā Varakļānu vidusskolas 11. klases sko-
lēns Dairis Upenieks ieguva 3. vietu. Skolēnu radošie 
darbi tiks izdoti grāmatu izdevumu sērijā.

Margarita Selicka,
Varakļānu vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja

Daira Upenieka panākumi
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Varakļānu novada 
pašvaldība izsludina 
PuMPuRS atklātu pro-
jektu konkursu „PRIEKŠ-
LAICĪGAS MĀCĪBU PĀR-
TRAUKŠANAS RISKA 
JAUNIEŠU IESAISTE 
JAUNATNES INICIATĪVU 
PROJEKTOS”, Eiropas Savienības fon-
du darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātībā” 8.3.4. specifiskā at-
balsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot pre-
ventīvus un intervences pasākumus” 
projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss!

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

samazināšanai” ietvaros.
Projekta iesniedzējs var būt: jaunat-

nes organizācija, biedrība vai nodibinā-
jums, kas veic darbu ar jaunatni;  jaunat-
nes organizācija, biedrība vai nodibinā-
jums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbī-
bā ar jauniešu iniciatīvu grupu. 

Projekta iesniegšanas termiņš – 

2020. gada 2. aprīlis, Vara-
kļānu novada pašvaldībā, 
Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
LV-4838 vai kā elektronisku 
dokumentu uz e-pastu: va-
raklani@varaklani.lv

Vairāk informācijas – pro-
jektu vadītāja Aija Ščucka,  

tālr.  27790015  e-pasts: aijasc@inbox.
lv Varakļānu novada pašvaldība Rīgas 
iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-
4838, 216.kabinets. Konsultācijas lūdzu 
iepriekš pieteikt pa telefonu.

Vairāk informācijas: www.varaklani.
lv, www.pumpurs.lv.
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Varakļānu slimnīcas dokumenti 
1950-tajos gados

 Atskaites sniedza būtisku informāci-
ju par Varakļānos un pilsētas apkārtnē iz-
platītākajām slimībām. Visvairāk pūļu tika 
veltīts, lai nepieļautu slimību izplatīšanos 
skolās, pārtikas rūpniecības iestādēs. 
Pārsteidza tas, cik detalizēti bija sastādīti 
profi laktiskie plāni. Norādīti veicamie dar-
bi, plānotais laiks (kvartāls), iestāde, kura 
veiks šos pasākumus. 

Atskaites liecina, ka 40-tajos un 50-
tajos gados Varakļānos un pilsētas ap-
kārtnē tika veikti pasākumi, lai nepieļau-
tu venērisko slimību izplatīšanos. Īpašu 
uzmanību pievērsa sifi lisa izplatībai. Bija 
jānodrošina pilnīgi visu pacientu, kuriem 
atklāta lipīga sifi lisa forma, hospitalizācija 
24 stundu laikā pēc slimības atklāšanas. 
Organizēja konferences, lai ar ārstiem 
pārrunātu, kā visefektīvāk cīnīties ar sifi -
lisu. 

Varakļānu apkārtnē bija plānots veikt 
profi laktiskos pasākumus, lai nepieļautu 
gonorejas izplatību. Atšķirībā no sifi li-
sa profi lakses plāna, šajā plānā jau bija 
minēta konkrēta pacienu grupa, kurai 
tika pievērsta īpaša uzmanība: sievietes. 
Pastiprināta uzmanība tika pievērsta hro-
niskās gonorejas atklāšanai, ar gonoreju 
slimojošo bērnu pilnīgi visu saslimšanas 
gadījumu izmeklēšanai. Ārsti pastiprinātu 
uzmanību sieviešu saslimšanas gadīju-
miem visvairāk noteikti pievērsa tāpēc, ka 
tiem ir smagākas sekas. Ja sieviete, kura 
slimo ar gonoreju, paliek stāvoklī, slimība 
iedzimst arī bērnam. Lai īstenotu šo plā-
nu, bija paredzēts organizēt seminārus 
akušieriem, ginekologiem, lai pilnveidotu 
viņu zināšanas gan slimības atklāšanā, 
gan ārstēšanā. Atskaites liecina, ka īpaša 
uzmanība tika pievērsta tam, lai nepieļau-
tu ādas slimību izplatību vietējo iedzīvotā-
ju vidū, skolās un darba vietās. 

1953. gada profi laktiskās atskaites 
liecina, ka uzmanība tika pievērsta cīņai 
ar dizentēriju. Visi ārstētie dizentērijas 
slimnieki bija uzskaitē, lēma par nepie-
ciešamību izglītot iedzīvotājus higiēnas 
prasību ievērošanā. Dizentērija Varakļā-
nos nebija jauna slimība. Noskaidrots, ka 
cilvēki ar dizentēriju Varakļānu apkārtnē 
slimoja jau 20. gadsimta sākumā. 

Arī tuberkulozes izplatības ierobe-
žošanai tika pievērsta uzmanība. Bija 
plānots pārbaudīt 2640 cilvēkus, tika pār-
baudīti 2100 cilvēki. Īpašu uzmanību pie-
vērsa pārtikas rūpniecības darbiniekiem, 
kopmītnēm, skolām un viesnīcām. Tāpat 
kā dizentērija, arī tuberkuloze Varakļānos 
bija sastopama jau 20. gadsimta sāku-
mā. 

Pastkarte, kuru muzejam iesūtījis Jānis Žugovs, Rīgā dzīvojošs kolekcionārs. 
 Varakļānu tirgus laukums 30-tajos gados. 

Pastkarte kuru muzejam iesūtījis Jānis Žugovs Rīgā dzīvojošs kolekcionārs

Profilaktisko pošu plāns Varakļānu slimnīcā 1953. gadā

Slimības Plāns gadam 1. 
ceturksnis

2. 
ceturksnis 

3. 
ceturksnis

4. 
ceturksnis

Vakcinācija 
(V)

Revakcinācija 
(R)

V.     R. V.       R. V.      R. V.      R. 

Bakas 100 300 25      75 25    130 25     120 25     75
Difterija 400 300 50      60 150   90 150     90  50      60
Zarnu 

infekcijas
200 100 ___ 200   100 ___ ___

Profilaktisko pošu plāns Barkavas slimnīcā 1953. gadā

Slimības Plāns gadam 1. 
ceturksnis

2. 
ceturksnis 

3. 
ceturksnis

4. 
ceturksnis

Vakcinācija 
(V)

Revakcinācija 
(R)

V.     R. V.       R. V.      R. V.      R. 

Bakas 100 200 25     50  25    100 25     50 25     50
Difterija 300 200 75     25 130   75 120     75 75     25
Zarnu 

infekcijas
200 100 ___  200  100 ___ ___

Profilaktisko pošu plāns Degumnieku slimnīcā 1953. gadā

Slimības Plāns gadam 1. 
ceturksnis

2. 
ceturksnis 

3. 
ceturksnis

4. 
ceturksnis 

Vakcinācija 
(V)

Revakcinācija 
(R)

V.     R. V.       R. V.      R. V.      R. 

Bakas 50 100 25    50 25     50 
Difterija 100 50 50      25 50    25  50      25
Zarnu 

infekcijas 50 ___     ___ 50    ___ ___ ___

1954. gada aktos rodamas detalizētākas ziņas par ārstu veiktajiem pasākumiem 
cīņai ar tuberkulozi. Kā jau iepriekš minēts, ar tuberkulozi Varakļānu un tuvējās apkārt-
nes iedzīvotāji slimoja jau no 20. gadsimta sākuma. 
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20. gadsimta izplatītākās slimības Varakļā-
nos un apkārtnē 

Slimība Izplatības laiks 

Dizentērija 1900 — 1940
Tīfs 1900 — 1940
Tuberkuloze 1905 — 1975
Venēriskās slimības 1940 — 1955
Plaušu slimības 1970 —1991
Sirds un asinsvadu slimības 1970 — 1991

(Informācija apkopota par laiku no 1900. gada 
līdz 1991. gadam)

Kā jau iepriekš minēts, tika 
veikta iedzīvotāju vakcinācija un 
revakcinācija, lai ierobežotu lipī-
go slimību izplatību. Potēšanas 
atskaites liecina, ka 1953. gadā 
liela daļa no plāniem netika izpil-
dīta. Gada 3 mēnešos, oktobrī, 
novembrī un decembrī bija plā-
nots vakcinēt 75 cilvēkus pret 
bakām (vakcinēti 84), revakcinēt 
325 pacientus pret bakām (re-
vakcinēti tikai 15), 300 cilvēkus 
vakcinēt pret tīfu (vakcinēti 42), 
pret difteriju 350 (vakcinēti 55 
pacienti).

Revakcinācija bērniem vecu-
mā no 3 līdz 4 gadiem bija plānota 240 
bērniem, bet revakcinēti tika 322 bērni. 
Arī jūlijā, augustā un septembrī situāci-
ja bija līdzīga. Plānots bija krietni vairāk 
nekā tika paveikts. Līdzīga situācija bija 
arī netālajā Stirnienē. 1953. gada jūlijā, 
augustā un septembrī bija plānots vak-
cinēt 75 cilvēkus pret bakām (vakcinēti 
95), revakcinēt 175 cilvēkus pret bakām 
(revakcinēti 54), pret tīfu vakcinēt 150 
pacientus (vakcinēti 43). Pret difteriju 
vakcinēt bija plānots 225 cilvēkus, bet 
vakcinēti tika tikai 13. Krietni labāk vei-
cās ar revakcināciju pret difteriju. Bija 
plānots revakcinēt tikai 75 cilvēkus, bet 
revakcinēja 392 cilvēkus.

No 1950. gada tāmēm izdevās no-
skaidrot būtisku informāciju par Varakļā-
nu slimnīcas kapitālo remontu. Remont-
darbiem bija paredzēts tērēt 37 816 rub-
ļus, bet elektromontāžas darbiem 6 808 
rubļus. Kopējās izmaksas bija 44 624 
rubļi. Kopumā 1950. gadā lieli līdzekļi 
tika atvelēti visu rajona veselības aprū-
pes iestāžu darba uzlabošanai. Saim-
niecības inventāra iegādei bija atvēlēti 
100 000 rubļu, no kuriem 20 000 bija 
paredzēti auto transporta iegādei. 2000 
rubļu bija plānots tērēt inventāra remon-
tam. Kopā veselības iestāžu darba uzla-
bošanai bija atvēlēti 322 000 rubļu. Taču 
atskaitēs nav norādīts, kādu tieši trans-
portu bija plānots pirkt. Tāpat nav norā-
dīts, cik daudz naudas saņēma katra no 
rajona veselības aprūpes iestādēm. 

Visi veselības aizsardzības nodaļas, 
slimnīcas fi nansiālie izdevumi ir rūpīgi 
dokumentēti. Izdevās noskaidrot, ka 
1953. gadā Varakļānu Veselības aizsar-
dzības nodaļas vadītājas alga bija 690 
rubļi mēnesī, inspektora 600 rubļi, bet 
grāmatvedes 500 rubļi mēnesī. Salīdzi-
not ar 1950. gadu, bija notikušas ievē-
rojams izmaiņas gan algās, gan štatu 
sarakstā. 1950. gada štatu sarakstā ir 
iekļauts vecākais inspektors, kura alga ir 
550 rubļi mēnesī. Statistiķis ar algu 385 
rubļi mēnesī un sekretārs – mašīnrakstī-
tājs ar algu 310 rubļi mēnesī. Inspekto-
ra alga bija 500 rubļi, nevis 600 rubļi kā 

1953. gadā. Vadītājas un grāmatvedes 
algas nav mainījušās. 

Visi kancelejas izdevumi tika norā-
dīti tikpat detalizēti. Atskaites liecina, ka 
vislielākie izdevumi veselības aizsardzī-
bas nodaļai bija par apkuri un telefona 
abonēšanu. Norādīts, ka gada laikā ne-
pieciešami tikai 2 kilogrami papīra, kuri 
maksātu 5 rubļus. Šķiet visai maz ticams, 
ka tāds papīra daudzums būtu pietiekoši 
liels visam gadam, ņemot vērā, cik deta-
lizētas atskaites tika veidotas. Veselības 
aizsardzības nodaļā tika abonēts laik-
raksts “Staļina Karogs”, kopējie kance-
lejas izdevumi bija 1200 rubļi gadā. 

Administratīvi saimnieciskie izdevu-
mi bija krietni lielāki. Lielāko izdevumu 
daļu sastādīja darba algas ( 92 000 rubļi) 
un ēdināšana (15 900 rubļi). Kopējie ad-
ministratīvi saimnieciskie izdevumi 1953. 
gadā bija 147 600 rubļi.

1956. gadā Varakļānu Veselības aiz-
sardzības nodaļas pakļautībā esošajās 
Stirnienes un Degumnieku ambulancēs 
veica kapitālo remontu. Stirnienes am-
bulancei remontēja pamatus. Ambulan-
ces ēkas bija būvēta no guļbaļķiem. Tika 
mainīts koka grīdas segums, veikta iek-
šējā telpu krāsošana, ūdens akai ielikti 
betona grodi.

Degumnieku ambulancē tika veikts 
apjomīgāks remonts. Saremontēja jum-
tu. Mainīja grīdu. Pārmūrēja virtuves 
pavardus, mainīja logu un durvju aplo-
das, mainīja vainagus guļbaļķu sienās. 
Ierīkoja jaunas koka starpsienas. Veica 
iekšējo telpu krāsošanu.

Arī Varakļānu slimnīcā, kuru 1956. 
gadā sauca par Varakļānu rajona apvie-
noto slimnīcu, veica līdzīgus remontdar-
bus. Laboja jumtu, pārmūrēja krāsnis, 
mainīja grīdu. Nozīmīgākais uzlabojums 
noteikti bija ūdensvada ievilkšana ar 
ūdens sūkni un rezervuāriem. Bija ne-
pieciešamas padziļināt slimnīcas ūdens 
aku. Veica kosmētisko remontu: fasā-
des, logu un durvju krāsošanu.

Barkavas lauku slimnīcā 1956. gadā 
arī veica līdzīgus remontdarbus. Ierīko-
ja starpsienas, mainīja jumta segumu 
un grīdas segumu. Pārmūrēja krāsnis. 
Nozīmīgākais uzlabojums bija veļas 
mazgātavas ierīkošana pagraba telpās 
ar ūdens sildītāju, kanalizācijas vada ie-
rīkošana. Līdzīgi kā Stirnienē, Degum-
niekos un Varakļānos tika veikti plaši 
krāsošanas darbi. Visu šo veselības 
aprūpes iestāžu renovēšana izmaksāja 
44 411 rubļus.

Arturs Ikaunieks,
Vēstures bakalaurs, arhīvniecības 

maģistrs
      

Lai ierobežotu tuberkulozes izplatī-
bu, veica 180 jaundzimušo vakcināciju 
un 150 bērnu vakcināciju. Minēts, ka Va-
rakļānu rajonā tolaik bija 1 bērnudārzs 
ar 80 bērniem un 3 skolas, kurās kopā 
mācījās 600 bērni. Taču vecākajiem bēr-
niem vakcinācija un atkārtota vakcināci-
ja tika atcelta, jo slimnīcā nebija rentge-
na. Arī iepriekšējos pētījumos rodama 
informācija par iekārtu trūkumu efektīvai 
cīņai ar tuberkulozi. Rentgena aparāts 
Varakļānu slimnīcā bija saņemts jau 
1952. gadā, rajona konferencēs nekad 
netika iesniegti ziņojumi par tuberkulo-
zi. Kabinetam bija atrasta arī telpa, taču 
tas nebija ierīkots, jo galvenais rentge-
nologs nebija devis atļauju. Šī iemesla 
dēļ arī neveica cilvēku grupu apskati, lai 
atklātu tuberkulozi. Pacientiem no Vara-
kļānu apkārtnes nācās doties uz Rēzek-
ni, prettuberkulozes dispanseru. No Rē-
zeknes dispansera tika saņemtas ziņas, 
ka liela daļa Varakļānu rajona tuberkulo-
zes pacientu slimo ar tuberkulozi sma-
gā formā. Tāpēc pastiprinātu uzmanību 
pievērsa tam, lai nepieļautu tuberkulo-
zes izplatīšanos bērnu vidū. Tika veiktas 
vakcinācijas, atkārtotas vakcinācijas bez 
pārbaudes ar rentgenu, jo tāda nebija. 

To, cik veiksmīgi bija profi laktiskie 
pasākumi slimību izplatības ierobežo-
šanā, izdevās pārbaudīt pārskatos par 
akūto slimību izplatību. 1953. gada mar-
tā bija reģistrēti 3 saslimšanas gadījumi 
ar akūto tuberkulozi, 2 masalu slimnie-
ki, 11 garā klepus slimnieki, 13 Botkina 
slimības gadījumi. Taču nebija reģistrēts 
neviens saslimšanas gadījums ar dizen-
tēriju, sifi lisu un citām venēriskajām sli-
mībām. 

Pārsteidza 1953. gada decembra 
atskaites par reģistrētajiem slimību ga-
dījumiem. Varakļānu pilsētā un apkārtnē 
daudzi slimoja ar gripu. Reģistrēti 138 
saslimšanas gadījumi, no kuriem tikai 20 
bija Varakļānu pilsētā. Vēl vairāk pārstei-
dza tas, ka decembrī citu saslimšanas 
gadījumu gandrīz nebija. Tikai 1 tuber-
kulozes saslimšanas gadījums un 7 re-
ģistrēti Botkina slimības gadījumi. 
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Doloresa Lepere dzimusi 
1960. gada 6. martā Varakļā-
nos. Doloresā rit Donas kaza-
ku, kirgīzu un latviešu asinis. 
Vecvecāki – Jūlija un Jānis 
Pastari, mamma Zenta Akma-
tova un māsas Ilona un Sanita. 
Vecmammas tēvs Dominiks 
Taraskins, pēc tautības Donas 
kazaks, tēvs Orozbajs Akma-
tovs pēc tautības kirgīzs. 

1977. gadā  Doloresa 
beidza Varakļānu vidusskolu, 
1982. gadā, beidzot Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fa-
kultāti, iegūta krievu valodas 
un literatūras specializācija. 
2012. gadā iegūts profesionā-
lais maģistra grāds. Latvijas 
Valsts Universitātes pedagoģi-
jas fakultātes maģistratūrā ap-
gūti vairāki virzieni – „Izglītības 
fi lozofi ja”, „Salīdzinošā pe-
dagoģija”, „Didaktikas meto-
doloģija”, „Bērnu psiholoģijas aktuālās 
problēmas”, „Pedagoģisko pētījumu 
datu statistiskā apstrāde”, „Pedagoģis-
ko pētījumu metodika.”

Darba pieredze Doloresai ir liela. 
No 1980. – 1982. gadam viņa strādāja 
par krievu valodas un literatūras skolo-
tāju Rīgas 7. vakara maiņas vidusskolā, 
1982. – 1986. gadam Kandavas lauk-
saimniecības tehnikumā, 1986. – 1990. 
gadam Laidzes Lauksaimniecības tehni-

Literāte  Doloresa Lepere

1974. gads 8. klases izlaidums Varakļānu vidusskolā.

Doloresa ar vīru Laimoni.

1963. Bērnības svētki. Centrā 
es, no kreisās mammas māsa Velta 
Pastare, mamma Zenta Akmatova, 

mammas māsa Aina Pastare.

kumā, kur blakus pedagoģiskajam dar-
bam vadīja teātra grupu. 1990. – 1995. 
gadam Doloresa bija direktora vietniece 
Talsu rajona BJC (Bērnu un jauniešu 
centrā), no 1990. līdz 2015. gadam viņa 
bija teātra studijas Spēle režisore, ska-
tuves runas pasniedzēja. No 1995. līdz 
līdz šim brīdim strādā par direktori Talsu 
novada Bērnu un jauniešu centrā. No 
2001. līdz 2002. gadam Doloresa bija arī 
LRIZM VJIC izglītības metodiķe, skolu 

Izglītības komisijas priekšsēdē-
tāja. No 2002. gada Doloresa 
ir LR interešu izglītības iestāžu 
direktoru padomes priekšsēdē-
tāja, no 1998. gada – Talsu ra-
jona padomes Jaunatnes lietu 
konsultatīvās padomes priekš-
sēdētāja, Latvijas VIII, IX, X un 
XI skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku koordinatore Talsu 
rajonā un novadā. 

 D. Lepere ir saņēmusi 
daudzus augstus apbalvoju-
mus jauniešu izglītošanas sfē-
rā, jauniešu interešu izglītībā. 
2004. gadā iegūta atzinība par 
ieguldījumu Interešu izglītības 
attīstībā Latvijā, 2005. gadā 
atzinība par ieguldījumu jaunie-
šu politikas īstenošanā Latvijā, 
2006. gadā Latvijas Republikas 
Ministru prezidenta pateicības 
raksts par radošu un pašaiz-
liedzīgu ieguldījumu interešu 

izglītības attīstībā Latvijā, 2010. gadā LR 
Ministru prezidenta pateicības raksts par 
ilggadēju radošu pedagoģisko darbu un 
nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītības 
un jaunatnes darba attīstībā Latvijā, 
2012. gadā LR IZM balva „Pieredzes ba-
gātākais jaunatnes darbinieks”. Viņa ir 
saņēmusi arī vairākas IZM un VISC atzi-
nības un pateicības par atbalstu Latvijas 
un Kurzemes mēroga aktivitāšu organi-
zēšanā. 

teātru speciāliste.
Doloresa nekad nav baidījusies 

uzņemties arī citus pienākumus ārpus 
tiešajiem darba pienākumiem. No 2009. 
līdz 2012. gadam viņa bija Talsu novada 

Doloresa Lepere ir ļoti radoša per-
sonība. Viņai ir vairāki iespiesti dzejoļu 
krājumi, lugas, pētījumi par darbu ar 
jaunatni. 1998. gadā grāmatā „Ābeļzie-
du pilsētā” tika publicēta viņas dzeja, 
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2018. gads 6. marts Rīgas lidostā dēli sagaida mammu.

2000. gadā lugas apgāda 
„Zvaigzne ABC” krājumā 
„Eža Pukšķa zelta zābaci-
ņi” – „Medus kūka”, „Ne-
laime nenāk brēkdama”, 
„Teika par Dundagas pili.” 
2001. gadā izdota raksts 
„Jaunatnes politikas īste-
nošana pašvaldībā” grā-
matā „Darbs ar jaunatni 
Latvijā” nodaļa „Kā iesaistīt 
jauniešus darbā” grāmatā 
„Jaunatne.” 2004. gadā 
CD formātā tika izdots pro-
jekta „Talsu rajona audzi-
nāšanas darba pieredzes 
materiālu krājums” 2008. 
gadā Talsu rajona audzi-
nāšanas darba pieredzes 
materiālu krājums „Tu esi 
Latvija” CD formātā. Šajā 
pašā gadā izdoti dzejoļi 
krājumā „Dziesmas skolu vokālajiem an-
sambļiem” krājums „Balsis” mazajiem 
mūzikas kolektīviem.

2009. gadā izdots audzināšanas 
darba pieredzes materiālu krājums CD 
formātā „Piederības izjūta savai skolai,” 
2012. gadā dzejoļi krājumā „Dziesmas 

Nellija Janaus (dz. Broka) dzimusi 
Ļodānos Veronikas un Jāzepa Broku 
ģimenē. Ģimenē bija 4 bērni. Nellijas 
mamma strādāja kolhozā lauku darbos, 
govju fermā, Ļodānu piena savākšanas 
un krejošanas punktā. Tēvs veselības stā-
vokļa dēļ kolhoza darbos piedalījās reti. 
Būdams mazs palīgs mājsaimniecības 
darbos, viņš savas varēšanas robežās 
centās palīdzēt mammai – zirga pajūgā 
veda krējumu uz Varakļānu pienotavu.

Mācības Nellija uzsāka 6 gadu ve-
cumā Ļodānu pamatskolā (1. – 4. klase), 
tālāk – Nagļu septiņgadīgajā skolā (5. – 
7. klase). Dzīvojot mājās, kā visi Ļodānu 
bērni, ceļu uz skolu mēroja kājām (apm. 
5 km). 8. –11. klasei Nellija mācījās Vara-
kļānu vidusskolā, kura tajā laikā atradās 
Varakļānu muižas pilī. Viņa visu vidus-
skolas laiku dzīvoja internātā. Varakļānu 
vidusskolu absolvēja 1963. gada jūnijā.       

No 1963. līdz1968. gadam Nellija 
studēja P. Stučkas Latvijas Valsts Univer-
sitātē, ieguva fi lologa, latviešu valodas 
un literatūras pasniedzējas specialitāti. 
No 1983. līdz 1985. gadam viņa studēja 
Sabiedrisko Zinātņu Akadēmijā Maska-
vā, iegūstot augstāko partijas politisko 
izglītību. 

No 1968. līdz 1988. gadam Nellija 
strādāja par latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju L. Paegles Rīgas 1. vidus-
skolā, kā arī par Kirovas rajona, Rīgas 
pilsētas komjaunatnes un partijas komi-

Sabiedriskā darbiniece Nellija Janaus (1945)

teju sekretāri, kultūras nodaļas literatūras 
sektora vadītāju, LKP CK.

No 1988. līdz 1993. gadam Nellija 
strādāja Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijā, kur ieņēma ministra vietnieces 
amatu. Viņa bija radošo augstskolu ku-
ratore, risināja teātru un muzeju darbības 
jautājumus, piedalījās sēdēs Strasbūrā, 
risināja starptautisku sakaru jautājumus. 
No 1993. līdz 1994. gadam N. Janaus 
strādāja SIA „Izdevniecība Baltika.” Viņa 

bija direktora asistente un organizēja rek-
lāmas pasākumus, direktora tikšanās ar 
biznesa partneriem. No 1994. līdz 1996. 
gadam Nellija strādāja SIA „Kolonna- ser-
viss” un ieņēma uzņēmuma direktores 
amatu. Šajā amatā esot organizēja sa-
lonu darbu, veica kadru komplektēšanu, 
apmācību, rūpējās par jaunu salonu at-
vēršanu lielākajās Latvijas pilsētās.

No 1996. līdz 2017. gadam Nellija 
strādāja SIA „Rīgas Kosmētikas skola,” 
no 1995. gada līdz šim brīdim strādā bied-
rībā „Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu 
asociācija.” Viņa ir biedrības izpilddirek-
tore. 2015. gada 22. oktobrī Ordeņu Ka-
pituls par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā (par nopelniem profesionālās 
izglītības attīstībā, lielo personīgo ieguldī-
jumu kosmētiķa profesijas izveidē Latvijā) 
nolēma piešķirt Atzinības Krusta III šķiru 
SIA „Rīgas Kosmētikas skola” direktorei 
Nellijai Janaus. 

Nellija Janaus pieder arī pie dažā-
dām profesionālo nozaru organizācijām: 
Skaistumkopšanas un tūrisma nozares 
Ekspertu padome (NEP), Latvijas Valsts 
Standarts/ STK 52 „Skaistumkopšanas 
pakalpojumi,” Latvijas Ārstniecības per-
sonu organizāciju savienība (LĀPPOS), 
Centrālā medicīnas ētikas komisija. Nel-
lijas dzīvesvieta jau kopš 1963. gada sep-
tembra ir Rīga.

Līga Osipova,
dok. sist. vad.

un rotaļas pirmskolas un sākumskolas 
bērniem” 2015. gadā pētījums  „Intere-
šu izglītība Latvijā un interešu izglītības 
iestāžu loma”.

Par savu lielāko laimi, atbalstu, iegul-
dījumu Doloresa uzskata savus dēlus – 
aktieri un fi lozofu Rihardu Leperu (1985) 

un TV un radio StarFM žurnālis-
tu Oskaru Leperu (1988). Viņas 
dzeja un lugas ir tiešs viņas dēlu 
domu, sarunu un vēlmju rezul-
tāts. 

Kā, piemēram, luga „Teika 
par Dundagas pili” uzrakstīta 
dēla Oskara klasei un dzejolis 
„Esmu puika es uz goda” vel-
tīts dēlam Rihardam. Doloresa 
saka: „Mans darbs jaunatnes, 
interešu izglītības, teātra jomā 
man ir devis iespēju domāt vi-
sas Latvijas kontekstā, strādāt 
radoši un domāt radoši. Kā teica 
mana omīte, lai ko tu darītu, ir 
jābūt sirdij klāt.”

Šā gada 25. janvārī Dolore-
sa apmeklēja Varakļānu Novada 
muzeju, bija patīkami pārsteigta 
par pozitīvajām pārmaiņām, mo-
dernizāciju.

Varakļānu Novada muzejs sirsnīgi 
sveic Doloresu Leperi skaistajā un nozī-
mīgajā dzīves jubilejā.      

Līga Osipova,
Dok. sist. vad.
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Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu 
neieraudzīs rīts.
  /N. Dzirkale/

Pieminam mūžībā aizgājušos 
februāra mēnesī: 

Bruno Vanags – 31
Veronika Juste – 86

Jānis Erels – 84
Pēteris Skangalis – 70

Jānis Buteiķis – 69

APAVU DARBNĪCA
Varakļānos, Lubānas ielā 4

P.  9.00 – 16.00
0.  Darbs notiek Viļānos
T.  9.00 – 16.00
C.  9.00 – 16.00
P.  9.00 – 16.00
S.  Darbs notiek Viļānos
Sv.   –

Mob. t. 

25951702

Finans jums paredz ts š d m aktivit t m:
1. Rad t t risma apskates vietas novad  
(  nans juma apjoms l dz 2000,00 EUR);
2. Izveidot novadu reprezent jošus suven rus 
(  nans juma apjoms l dz 500,00 EUR)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termi š 
22.04.2020.

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma formu 
var iepaz ties Varak nu novada pašvald b  vai 
interneta vietn  www.varaklani.lv

Varak nu novada pašvald ba aicina
  radošus un uz m gus cilv kus

PIEDAL TIES KONKURS

 nans juma sa emšanai

LAUKU T RISMA ATT ST BAI

Aiziet var, bet ne mūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss...

Skumju brīdī esam kopā ar 
Svetlanu Opuli, pavadot smiltājā 

brāli Juri.
Miera karalienes lūgšanu grupas 

dalībnieces

Klusajā mūža dārzā
Atnākšu parunāt, tēt,
Pašus skaistākos ziedus
Atmiņām pievīšu klāt.

 Skumju brīdī  izsakām patiesu 
līdzjutību Ilgai Kalniņai   

 sakarā ar tēva aiziešanu mūžībā.

SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS ”

SĒRU VĒSTS
2020. gada 13. martā mūžībā 
aizsaukts Kazimirs Laurs 
(dz. 1923) – trimdas latviešu 
gleznotājs no Kalifornijas (ASV). 

Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs!

Varakļānu Novada 
muzejs 

gaidāmās „
Muzeju nakts 2020” 

ietvaros 

AICINA
pilsētas un novada 

iedzīvotājus kopīgi veidot 
izstādi „Varakļōni 55”.
Līdz šā gada 10. maijam ikviens 
interesents tiek aicināts atnest uz 

muzeju un nodot uz laiku glabāšanā 
dažāda veida liecības, kas saistītas 

ar pastu, telekomunikācijām 
(pastmarku kolekcijas, pastkartes, 
telefona aparātus, fotogrāfi jas utt.).

Priekšmetu atrašanos drošībā 
garantējam. ZIEMAS 

ATLAIDES

SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU IZGATAVOŠANU 
UN UZSTĀDĪŠANU.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

2020. gads Nr. 3 (303)

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 420 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu


