
Pirms 27 gadiem Lieldienās iznāca pirmais avīzītes „Va-
rakļõnīts” numurs. Tās pirmie redaktori Genovefa Melne un 
Jānis Piļpuks ar milzīgu entuziasmu un neatlaidību izveidoja 
jaunu ilglaicīgu tradīciju – savu novada avīzīti, lai gan Vara-
kļānu novada vēl nebija. Šos 27 gadus avīzīte ir pastāvējusi, 
pateicoties ļoti daudzu līdzcilvēku atbalstam.

PALDIES visiem par ieinteresētību,  neatslābstošu intere-
si un līdzdarbošanos. 

Priecīgas Lieldienas!    
Aina Jaunzeme

1996. gada 28. febru-
ārī Varakļānos darbību uz-
sāk jauns uzņēmums – SIA 
„JILLS”.

 Pašreiz 1. Maija lau-
kumā 3 vienkopus atrodas 
veikali – „Būvmateriāli. 
Saimniecības preces. Mē-
beles”, „Lauma”, „Pārtika”, 
sagaidot uzņēmuma 25. ju-
bileju, atvērta jauna struk-
tūrvienība – „AlkoLats”. Šis 
veikals ir izveidots, veikala 
„Lats” alkohola nodaļu pār-
ceļot uz veikala „Lauma” 
rekonstruētajām, plašā-
kām un ērtākām  telpām. 
Rezultātā  pircējiem ir ēr-
tāk iepirkties  un pietiek 
vietas lielākam sortimentam.  Te arī  var 
iegādāties higiēnas preces vīriešiem un 
dāvanas dažādiem dzīves gadījumiem. 
Veikals „Lauma” ir saglabājis savu šar-
mu un kļuvis vēl plašāks un ērtāks pir-
cējiem. 

 Šajos gados pastāvīgi tiek domāts 
par darbinieku darba apstākļu uzlabo-
šanu, rekonstruēta katlu māja, tiek mek-
lēti jauni veidi uzņēmuma attīstībai, kā 
paplašināt uzņēmuma darbības jomas, 
kā nodrošināt uzņēmuma nākotni.

Pagājušajā gadā ēkas pagrabstāvā 
tika izveidota un sertifi cēta otrās kate-

Cienījamie Varakļānu 
novada ļaudis!

Sveicam 25 gadu 
darba jubilejā!

Jānis Erels jaunizveidotajā šautuvē.

„Alko Lats” veikals.

gorijas šautuve, kura valsts noteikto ie-
robežojumu dēļ šobrīd ir slēgta. Sīkāka 
informācija par šautuves izmantošanu 
– T. 22512281.

Uzņēmumam darbojas trīs inter-
netveikali:

-  www.varlo.lv, kur var iegādāties 
grieķu produkciju – kvalitatīvas olīv-
eļļas, čatnijus, balzāmetiķus u.t.t., T. 
22512323 ,

-  www.jills.lv, T. 22512276; 
- www.tavssargs.lv, iespēja iegā-

dāties videonovērošanas sistēmas, T. 
22512323

Uzņēmumā ļoti apzinīgi savus 
pienākumus veic 19 darbinieki.

SIA „JILLS” ir lielākais Varakļā-
nu novadā reģistrētais privātais 
uzņēmums. Būdami sava novada 

patrioti, Irēna un Jānis Ereli nesavtīgi 
palīdz dažādu pasākumu organizēša-
nā, atbalsta Zemessardzes aktivitātes. 
Pateicībā par labo sirdi, atbalstu līdz-
cilvēkiem un sekmīgu sadarbību pelnīti 
saņemtas neskaitāmas pateicības un 
atzinības.

Cilvēkus mēs vērtējam pēc darba, 
kas padarīti. SIA „JILLS” kolektīvs savu 
darbu veic pēc labākās sirdsapziņas, 
domājot par iedzīvotāju ērtībām un lab-
sajūtu, rūpējoties par izdarītā kvalitāti – 
tā ir mēraukla padarītajam.

A.  Jaunzeme
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
SĒDE
25.02.2021. Nr. 2

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par Varakļānu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 
izmaksām.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa pārcelšanu.

Pārcelt 2021. gada nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņus uz vēlāku 
laiku, nosakot, ka Varakļānu novadā ne-
kustamā īpašuma nodoklis maksājams ne 
vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 31. oktobrī 
un 15. decembrī – vienas ceturtdaļas ap-
mērā no nodokļa gada summas.

3. Par naudas balvas apmēru politiski 
represētajā personām.

4. Par konkursu pašvaldības fi nansēju-
ma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam. 

5. Par pašvaldības fi nansējuma pie-
šķiršanu biznesa ideju konkursam. 

6. Par izmaiņām Varakļānu novada 
pašvaldības Administratīvās komisijas sas-
tāvā.

7. Par izmaiņām Datu drošības pārkā-
pumu izskatīšanas komisijas sastāvā.

8. Par nekustamā īpašuma „Palīgsaim-
niecība pie Stiebriņiem” sadalīšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma „Pakaviņi” 
sadalīšanu. 

10. Par nosaukuma un adreses pie-
šķiršanu nekustamajam īpašumam.

11. Par nekustamā īpašuma Krustpils 
iela 20, Varakļāni, Varakļānu novads, atsa-
vināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

12. Par dzīvokļa īpašuma  Pils  ielā 
22-2, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai.

13. Par zemes nomu.
14. Par pašvaldības reorganizācijas 

plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
15. Par naudas balvu piešķiršanu nozī-

mīgās dzīves jubilejās.
16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pa-

garināšanu.
17. Par reģistrēšanu pašvaldības palī-

dzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
18. Par īres līguma pagarināšanu.
19. Par rezerves zemes fondā ieskai-

tītās zemes vienības piekritību Varakļānu 
novada pašvaldībai.

20. Par Varakļānu novada domes 
26.04.2018. lēmuma Nr. 4.5 „Par nekusta-
mā īpašuma Mehanizatoru iela 37, Vara-
kļāni, sadalīšanu” atcelšanu.

21. Par zemes īpašuma Mehanizatoru 
iela 37, Varakļāni, Varakļānu novads, sada-
līšanu.

M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvede

Satversmes tiesa 12. martā Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu no-
vadam atzina par neatbilstošu, bet Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievie-
nošanu Ogres novadam par atbilstošu Satversmei.

Šīs bija pirmās divas sūdzības par jauno Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likumu, kuras vērtēja ST. Lietu sāka izskatīt 13. janvārī. ST uz-
klausīja gan novadu pārstāvju, gan Saeimas pārstāvju un pieaicināto personu 
viedokļus. 10. februārī ST pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja 
dalībnieku uzstāšanos debatēs.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējusi 21 nova-
da dome: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, 
Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mā-
rupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada 
domes.

Nr. 2020-45-0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Vara-
kļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums 
ir 2021. gada 3. februāris. Rīcības sēde paredzēta 23. martā.

Satversmes tiesas lēmuma 
pasludināšana

Varakļānu novada pašvaldība 
aicina novada iedzīvotājus realizēt 
biznesa idejas jaunu pakalpojumu 
vai produktu ražošanai un pieteik-
ties konkursam „Radies Varakļānos 
2021”.

Kopējais pašvaldības piešķir-
tais fi nansējums projektu līdzfi -
nansēšanai ir 8000,00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegša-
nas termiņš – 21.04.2021.

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

Varakļānu novada dome 
25.02.2021. sēdē (protokols 
2.2.) pieņēma lēmumu pār-
celt 2021. gada nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu uz vēlāku laiku, no-
sakot, ka Varakļānu novadā 
nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams ne vēlāk kā 30. jū-
nijā, 31. augustā, 31. oktobrī 
un 15. decembrī – vienas ce-
turtdaļas apmērā no nodokļa 
gada summas.

Varakļānu novada pašvaldība aicina radošus un uzņēmīgus cilvēkus pie-
dalīties konkursā fi nansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

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

2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (fi nansējuma apjoms līdz 
500,00 EUR)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2021.
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma formu var iepazīties Varakļānu no-

vada pašvaldībā vai interneta vietnē www.varaklani.lv. 

Pārcelts 
nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 

samaksas 
termiņš

Par pašvaldības 
fi nansējuma 
piešķiršanu biznesa 
ideju konkursam

Par konkursu pašvaldības 
fi nansējuma piešķiršanai 
lauku tūrisma atbalstam
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Izsoles paziņojums

Valdība ir apstiprinājusi Zemko-
pības ministrijas (ZM) sagatavoto gro-
zījumu noteikumos par biodrošības 
pasākumu kopumu (saistībā ar putnu 
gripu) dzīvnieku turēšanas vietām, no-
sakot, ka mājputni jātur slēgtās telpās, 
novēršot kontaktu ar savvaļas putniem 
un dzīvniekiem, un jāievēro citi papildu 
biodrošības pasākumi novietnēs, kur 
tur mājputnus.

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts 
vai vieglākas konstrukcijas būve, kam ir 
pamati vai to nav un kas no augšas un 
sāniem ir pietiekami labi pasargāta no 
savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā 
arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājput-
nu turēšanas, dzirdināšanas un baro-
šanas vietai. Telpa var būt norobežota 
ar smalku sietu un noklāta ar drošu 
ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt 
slēgta nojume.

Tiek aizliegta izbraukuma tirdznie-
cība ar mājputniem un inkubējamām 
olām, piedalīšanās tirgos, izstādēs, ska-
tēs un citos pasākumos, kur iesaistīti 

Aktuāli lauksaimniekiem

Biodrošības pasākumi mājputnu audzētājiem
mājputni. Valdības noteikto ierobežoju-
mu periodā darbiniekiem jālieto darba 
vai maiņas apģērbs un apavi, ko atļauts 
lietot tikai mājputnu turēšanas vietā.

Gada ienākumu deklarācijas par 
2020. gadu

Sākot ar 1. martu var iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju par 2020. gadu. Ja 
gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz 
obligāti, tad iesniegšanas termiņš ir no 
2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 
1. jūnijam (ja taksācijas gada ienākumi 
pārsnieguši 62 800 euro – no 1. aprīļa 
līdz 1. jūlijam).

 Šādām personām gada ienākumu 
deklarācija ir jāiesniedz obligāti:

saimnieciskās darbības veicēji;
personas, kuras guvušas ienā-

kumus ārvalstīs (izņemot algota darba 
ienākumus ES dalībvalstīs);

personas, kuras guvušas ienā-
kumus uz kuģa starptautiskajos pārva-
dājumos;

personas, kuras guvušas ar IIN 

neapliekamos ienākumus, ja ienākuma 
apmērs pārsniedzis 10 000 euro (pie-
mēram, ienākums no personīgās man-
tas pārdošanas, neapliekams ienākums 
no nekustamā īpašuma pārdošanas);

personas, kuras guvušas ie-
nākumu, no kā izmaksas brīdī nodoklis 
nav ieturēts (piemēram, ieņēmumi no 
dzīvokļa izīrēšanas, citai fi ziskai perso-
nai pārdoti kokmateriāli u.c.);

ja rodas pienākums piemaksāt 
iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar 
progresīvās likmes piemērošanu (20% – 
ienākumam līdz 20 004 euro, 23% – ienā-
kumam, kas pārsniedz 20 004 euro, bet 
nepārsniedz 62 800 euro, 31,4% – ienā-
kumam, kas pārsniedz 62 800 euro);

ja rodas pienākums piemaksāt 
iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā 
ar gada diferencētā neapliekamā mini-
muma piemērošanu.

     Novada lauku konsultante
Janīna Grudule,

mob. tālr. 26543747

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 
elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli 
pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo 
īpašumu Rīgas ielā 69, Varakļānos, Varakļānu 
novadā, kadastra Nr. 7017 501 0079. 

Izsoles sākumcena EUR 800.00; nodrošinā-
jums – 80,00 EUR; izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsoles sākums – 05.03.2021., izsoles noslē-
gums – 06.04.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 
līdz 25.03.2021. jāiemaksā nodrošinājums 
SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Posses-
sor” norēķinu kontā AS „Citadele banka" Nr. 
LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elek-
tronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt 
to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai no-
maksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteiku-
miem: https://www.possessor.gov.lv/upload/
uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto 
objektu nosolītā augstākā cena vai objekta no-
maksas pirkuma gadījumā avanss 10% no noso-
lītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodroši-
nājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles 
noslēguma dienas. 

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas notei-
kumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 
67021413.

Dabā viss liecina par strauju pa-
vasara tuvošanos, ko daudzi ar ne-
pacietību gaida, lai varētu uzsākt pa-
vasara darbus mājas un teritorijas 
apkopšanā. Citi savukārt  jau plāno 
dārzu darbus, sēšanu un stādīšanu.

Varakļānu novada pašvaldība 
aicina daudzdzīvokļu māju iemītnie-
kus piedalīties iniciatīvas veicināša-
nas projektu konkursā „Daudzdzī-
vokļu māju teritoriju labiekārtoša-
na”. Konkursa nolikums drīzumā tiks 
apstiprināts, bet jau tagad katras 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs var 
izteikt savus priekšlikumus mājas 
apsaimniekotājam vai lemt to dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulcē. 

Pašvaldības līdzfi nansējumu līdz 
70% no projekta attiecināmo izmak-
su kopsummas var piešķirt šādiem 
labiekārtošanas darbiem:

- brauktuves, ietves vai stāvlau-
kuma izbūvei, pārbūvei, atjaunoša-
nai vai seguma remontam;

- lietus novadīšanas sistēmas 
izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai 
remontdarbiem;

- apgaismes izbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai, uzstādot energo-
efektīvus LED gaismekļus;

Par daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošanu

- citiem labiekārtošanas dar-
biem (soliņu, velonovietņu, atkri-
tumu urnu u.c. labiekārtojuma 
elementu uzstādīšana, atkritumu 
konteineru novietošanas laukumu, 
sporta laukumu, veļas žāvētavas ie-
rīkošana, pārbūve vai atjaunošana 
u.tml).;

- jaunu apstādījumu izveidei.
Paziņojumu par projekta ie-

sniegumu iesniegšanu pašvaldība 
publicēs vietējā laikrakstā „Varakļõ-
nīts”, kā arī pašvaldības interneta 
mājas lapā www.varaklani.lv. 

Katras mājas kopība drīkstēs 
iesniegt tikai vienu projekta pietei-
kumu. Pašvaldības līdzfi nansējumu 
piešķir kārtējam kalendārajam ga-
dam no 2021. gada pamatbudžeta 
līdzekļiem.

Nolikuma mērķis ir veicināt Va-
rakļānu novada iedzīvotāju iniciatī-
vu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšanā un labiekār-
tošanā, tādējādi attīstot sadabību 
starp vietējo sabiedrību un pašval-
dību un sekmējot kopīgu atbildību 
par dzīves kvalitātes uzlabošanu 
novadā.

A. Jaunzeme
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Pičs mācās par šoferi
Literārā pasaka no grāmatas 
„Garausīša Piča piedzīvojumi 
Teiču purva Sīksalā"

Pičam ļoti patīk mašīnas. Viņš vairā-
kas reizes ir sēdējis mašīnā blakus Rai-
vim, vērojis, kā tas groza stūri, min pe-
dāļus, bieži skatās spidometrā. Dažreiz 
Piča ūsas ir kutinājušas Raivim vaigus, 
ausis liecoties līdušas degunā un mutē 
tā, ka Raivis šķaudījis kā traks. Abi ilgi 
smējušies... Kad Pičs sargāja Raivja ma-
šīnu, viņš to bija kārtīgi izpētījis, glaudī-
jis, spodrinājis ar sausu sūnu vīšķīti.

Reiz Raivis saka: „Klau, Pič, redzu, 
Tev ļoti interesē tehnika. Vai gribi iemā-
cīties pats stūrēt?" Pičs no laimes ne-
spēja uzreiz atbildēt. Tad skanēja, jā, jā, 
jā, Pičs ķērās Raivim ap kaklu un deva 
sirsnīgu buču... „Labi, tad gatavojies 
mācībām!"

Mājās Pičs lielījās, ka drīz viņš visus 
varēs vizināt. Mazuļi atvērtām mutītēm 
klausījās brāļa stāstījumā, Tētis priecā-
jās, Memmīte gan neticīgi un bažīgi vē-
roja savu mīluli.

Kādu dienu Raivis atbrauca ar savu 
veco mašīnu, nevar jādelēt pa pļavu ar 
jauno... Ko darīt? Pičam kājas nesnie-
dzas līdz pedāļiem, kas atrodas uz ma-
šīnas grīdas. Uz tiem uzspiežot, varēja 
piedot gāzi. Beidzot Raivis izdomāja, 
atveda draugam izgatavotu ierīci no 
sausa koka, ko piesēja pie kājām. Viens 
pedālis bremzē, otrs piedod gāzi, un 
mašīna dodas uz priekšu. Stūre arī par 
lielu, tā tiek pielāgota ķepām. Mācības 
varēja sākties, bet vispirms Pičam bija 
jānoklausās daudzas pamācības. Zaķē-
nam gan pa vienu ausi iekšā, pa otru 
ārā, viņš nevar uzmanību ilgi noturēt... 
Nu tas brīdis ir klāt! Edvīna nopļautajā 
pļavā siens izžāvēts un savelts lielos 
ruļļos. Ruļļi no lauka vēl nav novesti, iz-
klaidus guļ pļavā. Tas labi – varēs veikt 
dažādus vingrinājumus. Pļavā ir divi 
dīķi – viens ar stāviem krastiem, otrs 
lēzens, diezgan aizaudzis. Gar krastu 
dīķī aug skalbes un citi ūdens augi.

Pičs, uzlicis galvā cepurīti, uzvilcis 
tumšākās bikšeles, ir gatavs mācībām. 
„Nu, Pič, lec iekšā – šofera vietā!" Raivis 
sauc.

„Nē, nē, es vēl neprotu..."
„Nebaidies, sēdēšu tav blakus un 

visu koriģēšu!"
„Nu, vecīt, aidā! Pārmetam krustu 

un sākam," saka Raivis.
Brauciens sākas. Pičam izbailēs acis 

gandrīz izsprāgušas no pieres. Mēģina 

grozīt stūri, mīt pedāļus. Mašīna rēc kā 
lauva, lēkā kā varde un reizēm kā vilciņš 
griežas riņķī. Zālē paliek melnas sliedes. 
Raivis: „Stop, stop! Bremzējam! Ja tā 
turpināsim, tad mūs no pļavas patrieks. 
Mierīgi pasēdēsim, atpūtīsimies, vēlreiz 
visu izrunāsim!"

Pičam pa degunu tek sviedru lāses. 
Lūdzas, lai atraisa ķepas, tad norauj ce-
puri, norauš sviedrus un izmet cepuri 
pa lodziņu ārā. Raivis izrāpjas no mašī-
nas, izceļ arī Piču. Abi nokrīt uz mugu-
ras zālītē, izpleš rokas un smagi pūš. Za-
ķēnam pat burbuļi nāk no mutes, Raivis 
noslauka ar drāniņu, un lielais braucējs 
paliek kluss. Atskan krākšana, tik skaļa, 
ka Raivim sanāk smiekli. Pēc brīža pa-
mostas lielais krācējs, nesaprazdams, 
kur atrodas: „Kas tas bija par troksni? 
Kur es atrodos?"

„Piču, Piču, atjēdzies! Mēs šoferē-
jām!"

Atpūtušies, sēžas mašīnā, sakārto 
ekipējumu. Brauciens sākas. Nu Pičs ir 
nomierinājies, vērīgi klausās, ko saka 
Raivis. Visu cenšas izpildīt no sirds. 
Brauca ilgi, līkumoja ap siena ruļļiem, 
apkārt dīķiem. Raivis redz, ka Pičs spēj 
vadīt mašīnu: „Labi, šoferīt, tev amats 
ir rokā! Pēc divam dienām kārtosi ek-
sāmenu. Teci nu mājās! Tevi visi gai-
da." Paķēris cepuri, Pēcis skrien mājās. 
Klupdams, krizdams Pičs pārveļas pār 

istabas slieksni. Met cepuri griestos: 
„Urā! Urā! Esmu šoferis!"

Mazie sit ķepiņas: „Šo- pe- lis!" Tēvs 
uzsit Pičam uz pleca: „Vareni, dēls!" 
Memmīte ir priecīga, liek Piču siltā van-
nā, tad ietin tīros palagos un saka: „Tūlīt 
varēsi ēst."

Kad ēdiens smaržo galdā, Pičs ir 
aizmidzis. Visi runā čukstus, staigā klu-
siņām, lai „varonis" varētu izgulēties...

Otrā dienā ap pusdienlaiku Pičs 
pamostas, lec augšā un sauc: „Mem-
mīt, gribu ēst!" Paēdis iet ārā, uzsmai-
da saulītei, pamāj sveicienu zvirbuļiem, 
kuri tup uz priedes zara. Tad lēnā garā 
apsēžas uz soliņa pie mājas, aizver acis 
un sapņo, ka viņam pasniedz šofera tie-
sības...

Pienāk diena, kad jādodas pie Raiv-
ja. Debesis zilas, saulīte smaida, vēja 
gandrīz nav. Šoreiz Pičs ļauj līdzi nākt 
tētim Miķelim, memmītei Adolfīnei un 
vecākajiem brāļiem. Visi dodas uz pļa-
vu. Tētis Piču uzsēdinājis sev uz ple-
ciem. Memmītei uz elkoņa groziņš ar 
gardumiem un mājās gatavotu limonā-
di. Raivis viņus gaida, ar visiem sasveici-
nās. Liek lauka malā sasēsties rindā, lai 
varētu labāk redzēt.

Pičam tiek uzlikta cepure, pie ķe-
pām piestiprinātas vajadzīgās lietas. 
Raivis vēlreiz stāsta, ko un kā darīt, tad 
saka: „Aiziet, Pič!"

Daiņa Ozoliņa zīmējums. 
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Pičam sākas panika. Bailes stindzi-

na ķepas. Sāk līt sviedri. Aizmirstas viss, 
ko zināja... Momentā nospiež pedāli, 
kas mašīnai liek palēkties un traukties 
uz priekšu. Mašīna lēkādama joņo pa 
pļavu riņķu riņķiem. Jo vairāk Pičs uz-
traucas, jo spēcīgāk spiež pedāli, kas 
piedod gāzi. Rēkdama mašīna turpina 
joņot uz apaļā dīķa pusi...

„Palīgā! Glābiet! Memmīt!"
Paldies Dievam, mašīna, sasvēru-

sies uz kraujas, aizjoņo uz meža pusi. 
Tad uz ceļa pusi. Piča ķepas griež stū-
ri kur pagadās... mašīna nostreipuļo 
garām sēdētājiem un joņo uz lēzenā 
dīķa pusi. Tētis pielec kājās, plāta muti, 
memmīte grīļodamās ieķeras vīram el-
konī. Brāļi raud un kliedz: „Turies, brā-
līt!"

Pičs, iekrampējies stūrē, izvalbītām 
āčelēm izmisīgi meklē glābiņu...

Mašīna iegāžas dīķī... Priekšējie rite-
ņi grimst dūņās. No trieciena atsprāgst 
mašīnas durvis un garausis kā torpēda 
uz galvas ielido ūdenī...

Memmīte nokrīt ģībonī. Tēvs klun-
kurē uz netālā dīķa pusi, brāļi arī. Raivis 
aizdrāžas kā vējš, ielec ūdenī un izsviež 
Piču krastā. „Šoferis", melns kā nela-
bais, vienās dūņās, guļ uz muguras un 
neelpo, acis vaļā never...

Raivis elpina draugu. Tad atskan 
skaļa raudāšana. Piesteidzas ģimene. 
Memmīte noņem dēlam cepurīti, bučo 
viņu, pati nosmērēdamās melna.

Kad lielais izbīlis garām, Raivis at-
brīvo Piča ķepas, tad zvana pa mobīlo 
telefonu, izsauc palīdzību.

Visi nomazgājas dīķī tīri ciešami un 
noguļas zālē, žāvē kažociņus un slap-
jās drēbes. Ierodas izsauktā mašīna, 
piekabina Raivja mašīnai aizmugurē 
āķim trosi un izvelk krastā. Nekas nav 
saskādēts. Nomazgā tīru mašīnu. Raivis 
vēl pārbauda, vai to var iedarbināt. Tad 
palīdz garaušu ģimenei nokļūt mājās.

Memmīte Adolfīne Raivim uzdāvi-
na groziņu ar gardumiem. Atgriezies 
pļavā, Raivis samet ierīces bagāžniekā 
un lēnām brauc prom.

Jā, Pičs visiem lūdz, lai nestāsta ne-
vienam.

Arī viņam lai neatgādina šodien no-
tikušo...

Lidija Radiņa,
Varakļānu novada pansionātā 

„Varavīksne"

Ir pagājis apaļš gads, kopš dzīvojam 
pēc jauniem noteikumiem gan sadzīvē, 
gan darbā. Ierobežojumi, dažādi no-
teikumi, kas neprognozējami mainās, 
informācijas gūzma no dažādu viedok-
ļu pārstāvjiem  un neziņa, kad tas viss 
beigsies… 

Arī bibliotēkas, to darbinieki un ap-
meklētāji šo gadu ir pavadījuši diezgan 
stresainā noskaņā. Bija laiks, kad Vara-
kļānu bibliotēka apmeklētājiem nebija 
pieejama vispār, tad laiks, kad grāmatas 
un žurnālus mainījām ārpus telpām pie 
kultūras nama vai gaitenī pie bibliotēkas 
durvīm. Šobrīd bibliotēka ir atvērta lasī-
tājiem, ir iespēja saņemt iespieddarbus, 
bet nav iespēja izmantot datorus. 

2020. gads sākās kā parasti – atskai-
šu sagatavošana par iepriekšējo gadu, 
plānu sastādīšana tekošajam gadam, 
„Skaļās lasīšanas” sacensību pasākums. 
Vēl 10. martā piedalījāmies Madonas 
reģiona bibliotekāru seminārā, bet jau 
12. martā valstī tika izsludināts ārkārtas 
stāvoklis. Papildus tam, kultūras namu 
un bibliotēku sāka vajāt arī dažādas teh-
niska rakstura ķibeles – 16. martā pirmie 
plūdi bojātas apkures sistēmas dēļ, kad 
bibliotēkas ieejas daļā ūdens gāzās uz 
datoriem un grāmatu plauktiem. Šī ie-
mesla dēļ bibliotēkas telpās tika uzsākti 
remonti, kuri vēl līdz šim nav noslēgu-
šies. Rudenī, sākoties apkures sezonai, 
kultūras namā apkures sistēma nespē-
ja turēt jauno slodzi. Caurules dažādās 
kultūras nama vietās plīsa ik pa laikam, 
līdz apkure mums tika atslēgta uz diez-
gan ilgu laiku. Bija dienas, kad telpās uz-
turējāmies mēteļos, jo temperatūra bija 
zem 10°C. Kad tikām pie siltuma, šķita, 

Varakļānu bibliotēkas gads Covid-19 apstākļos

ka nu jau būs labi, bet šā gada 22. jan-
vāris nāca ar jaunu pārsteigumu – gai-
tenī pie bibliotēkas no griestiem gāzās 
“ūdenskritums” plīsuša ūdensvada dēļ. 
Bibliotēkas telpas daudz necieta, bet 
mēbeles un grāmatas, kuras atradās 

Iespēja vakcinēties
Varakļānu novadā iespējams vakcinēties:

Varakļānu Veselības aprūpes centra vakcinācijas kabinetā
Pils ielā 25A, Varakļāni,T. 64860733, darba dienās 9.00 – 14.00
Nellijas Dokānes ģimenes ārsta praksē
Kosmonautu ielā 14, Varakļāni, T. 64866206
Sandras Gritānes ģimenes ārsta praksē
Pils ielā 25a, Varakļāni, T. 64866559
Ritas Latkovskas ģimenes ārsta praksē
Brīvības ielā 6, Varakļāni, T. 64866145

Līdz 15.03. 2021. pirmo vakcīnas devu saņēmuši 239 pacienti

gaitenī, gan. Tā kā ūdens bija sācis tecēt 
nakts sākumā, tas nodarīja pamatīgu 
skādi gandrīz izremontētajām kultūras 
nama garderobes un foajē telpām.  

Tagad mazliet par pagājušo gadu  
bibliotēkas darbā: saprotamu iemeslu 
dēļ, bibliotēkas darbības pamatrādītāji, 
salīdzinot ar 2019. gadu, kritās. 2020.
gadā bibliotēkā tika reģistrēti 544 lieto-
tāji (2019. – 626), iespieddarbu izsnie-
gums – 8203 (2019. – 9813). Visaktīvā-
kais bibliotēkas apmeklētājs pie mums 
gada laikā iegriezās 82 reizes. Šis cilvēks 
ir bijis arī visčaklākais lasītājs – no biblio-
tēkas izņēmis 341 iespieddarba eksem-
plāru (grāmatas un žurnāli). Varakļānu 
bibliotēkā lasītākā grāmata 2020. gadā 
bija latviešu autores Ilzes Freimanes ro-
māns „Kafi ja diviem”.  

Lai mums visiem laba veselība un 
stipri nervi! Cerēsim, ka šo gadu varē-
sim noslēgt pozitīvākā noskaņojumā. 
Uz tikšanos bibliotēkā!

Indra Broka
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Aktivitātes Varakļānu vidusskolā
24. februārī Varakļānu vidussko-

las 3. – 4. klašu skolēni piedalījās tieš-
saistes nodarbībā par drošību. To va-
dīja Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes kārtības policijas biroja pre-
vencijas grupas vecākā inspektore Ieva 
Ploriņa. Nodarbībā piedalījās 38 skolē-
ni. Tika izrunātas divas tēmas – drošība 
internetā un ceļu satiksmes noteikumi.

SuperAnnasun SuperToma tēli-
likabērniemiemācīties un atcerēties 
vienkāršus drošības un medijpratības 
pamatnoteikumus. Inspektore ak-
tualizēja pieklājīgu saziņu whatsApp 
grupās. Mēs uzzinājām jaunu terminu 
- kibermobings. Tā ir vardarbība inter-
netā, kas nav pieļaujama. Sapratām, 
ka visam dzīvē ir sekas, gan labām, gan 
sliktām lietām. Iemācījāmies, ko darīt, 
ja pret kādu no mums tiek organizēts 
kibermobings.

Drīz sāksies pavasaris! Skolēni bie-
žāk ies ārā. Tāpēc šajā nodarbī-
bā tika pārrunāta arī ceļu satik-
smes drošība, ielu šķērsošana, 
atstarotāju lietošana, dzelzceļa 
pārbrauktuves šķērsošana. Uz-
zinājām, ka šobrīd atrasties uz 
ledus ūdenskrātuvēs ir ļoti bīs-
tami, tas ir trausls. Nodarbe, 
kas visvairāk interesē bērnus 
ir braukšana ar velosipēdu. 
Inspektore mudināja, lai sko-
lēni mācās izpildīt CSDD testu, 
un no 10 gadu vecuma iegūst 
velosipēda vadītāja apliecību. 
Atgādināja arī to, ka, pārvieto-
joties ar velosipēdu, galvā jābūt 
ķiverei.

Deja sniegā
Paldies DA „Pastalnieki" par 

ideju izaicinājuma akcijai "Deja 
sniegā"! Arī Varakļānu vidus-
skolas dejotāji steidzās

iemūžināt sevi dejas kustī-
bā gan sniegā, gan mājās aps-
tākļos. Ar nepacietību gaidām 
atkaltikšanās prieku.

 
Noskaidroti skolēnu radošo 
darbu konkursa „Mans 
grāmatplaukta stāsts” 
uzvarētāji

Latviešu valodas aģentūras konkur-
sā 2020./2021. māc. g. „Mans grāmat-
plaukta stāsts” Varakļānu vidusskolas 
12. klases skolēns  Dairis Upenieks  10. 
– 12. klašu zīmējumu grupā  ir ieguvis 2. 
vietu (sk. Margarita Selicka) un  1. – 4. kl. 

literāro darbu grupā atzinību ieguvusi 
3. klases skolniece Luīze Ikauniece (sk. 
Ilze Eiduka).

Konkursā tika vērtēti 1090 radošie 
darbi (esejas, dzejoļi, domraksti un zī-
mējumi) gan no Latvijas, gan latviešu 

skolām ārzemēs.
Konkursā piedalījās skolē-

ni no dažādiem Latvijas nova-
diem un arī no latviešu skolām 
pasaulē – Vašingtonas Ev. lut. 
draudzes pamatskolas, Ņujor-
kas Latviešu ev. lut. draudzes 
Ņūdžersijas Latviešu pamat-
skolas, latviešu skolas „Bērzai-
nīte” Freiburgā, Eiropas skolas 
Frankfurtē pie Mainas, Eiropas 
Briseles I skolas Berkendālē, 
Briseles II Eiropas skolas, Bos-
tonas Latviešu skolas, Mineap-
oles Sv. Paulas Latviešu skolas, 
latviešu skolas Maskavā, sko-
lēni no Kanādas, Norvēģijas. 
Darbus iesūtīja arī Latviešu 
valodas aģentūras tālmācības 
platformas Clasfl ow valodas 
apguves nodarbību audzēkņi 
no dažādām valstīm.

Žūrijas komisijā bija lite-
ratūrzinātniece, LU profeso-
re, mācību grāmatu autore I. 
Stikāne, māksliniece, grāmatu 
„Koko un Riko” zīmējumu au-
tore L. Lošina, UNESCO LNK 
ģenerālsekretāre B. Moļņika, 
rakstnieks V. Rūmnieks un Lat-

viešu valodas aģentūras projektu vadī-
tāja V. Līcīte-Meldere.

26. februārī Varakļānu vidusskolas 
5.un 6. klases skolēni piedalījās drošī-
bas nodarbībā „Savstarpējās attiecības 
/vardarbībaskolā”. Nodarbība notika 

Laimas Melnes darbs.

Attēlā ir Daira Upenieka darbs.
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Latvijas Olimpiešu kluba rīkotajā skolēnu zīmējumu konkursā „Esi radošs spor-
tojot" 251 darba konkurencē starp desmit labākajiem   7. – 9. klašu  skolēnu dar-
biem ir nosaukti arī  Varakļānu vidusskolas 8. klases skolnieču Martas Bečas  un 
Laimas Melnes zīmējumi!   (sk. Margarita Selicka)

Martas Bečas darbs.

tiešsaistē sadarbībā ar Valsts policiju, 
pievēršot uzmanību skolēnu un jaunie-
šu savstarpējai saziņai un rīcībai sociā-
lajos tīklos.

 
Skolēnu atziņas pēc dzirdētā:
Santa: „Ļoti interesanta un noderī-

ga lekcija."
Katrīna: „Varēja uzzināt, ar ko atšķi-

ras emocionālā un fi ziskā vardarbība"."
Oskars: „Ļoti zinoša un gudra poli-

ciste."
Niks: „Lektore sniedza zināšanas, 

kur var piezvanīt, ja ir problēmas."
Agija: „Ļoti vajadzīga informācija, 

ja notiks līdzīgas situācijas, zināsim, kā 
rīkoties."

Reinis: „Man patika prezentācija un 
viktorīna lekcijas beigās."

Olivers: „Es no lekcijas uzzinaju ka 
Watsapps ir 16+ "

Katrīna: „Man vislabāk patika pār-
runāt kādi gadijumi var notikt vai jau 
notika. "

Māra: „Es šajā lekcijā uzzināju kas ir 
kiberbulings. "

Ieva: „Man no lekcijas patikatas,kad 
stāstīja par to ,ko nevajag darīt saraks-
toties."

Profesiju dienas 
skolēniem

V a r a k ļ ā n u 
vidusskolas 12. 
klases skolnie-
ce Laura Slūka 
pavadīja dienu 
Grindeks Mikro-
bioloģijas labora-
torijā, jo nākotnē 
plāno darboties 
ķīmijas, bioloģi-
jas vai citā sais-
tītā nozarē. Par 
saviem vasaras 
uzkrā jumiem 
Laura ir iegādājusies 
gaismas mikroskopu, lai mā-
jas apstākļos pētītu dažādas lietas un 
mācītos pareizi sagatavot preparātus 
gaismas mikroskopam. Dienu uzņēmu-
mā skolniece pavadīja Mikrobioloģijas 
laboratorijā, kur strādāja ar mikropipeti 
un daudz ko uzzināja par ikdienas pie-
nākumiem profesijā. Pat dienas beigās 
viņai saglabājās apņēmība kādu dienu 
pievienoties mūsu komandai kā mikro-
bioloģei vai farmaceitei.

Varakļānu vidusskolas skolēni bioloģijas 
un mājturības un tehnoloģiju stundās, sadar-
bojoties skolotājām Ingai Strodei un Lolitai 

Briškai, piedalās akcijā „Radi, lieku nera-
dot”. Akciju realizē biedrība „Daibes ilgt-
spējas centrs” un Latvijas vides aizsardzī-
bas fonds.

Tās laikā skolēni tiek aicināti lielāku uzmanību pie-
vērst videi draudzīgam dzīvesveidam, atkritumu nera-
dīšanai vai samazināšanai, iedvesmoties no sabiedrībā 
pazīstamiem cilvēkiem un dalīties ar saviem pieredzes 
stāstiem.

Akcijas laikā skolēni piedalās tiešsaistes sarunās, 
skatās video lekcijas un piedalās dažādu uzdevumu 
pildīšanā.

Tā kā akcija turpinās līdz maijam, tad skolēniem 
vēl būs iespēja piedalīties dažādos izaicinājumos!

Varakļānu vidusskolas 10. klases skolnie-
ce Patrīcija Masaļska ir izturējusi Latvijas mē-
roga konkursu un veiksmīgi piedalās Valsts 
izglītības satura centra sadarbībā ar British 
Council pārstāvniecību Latvijā īstenotajā lī-
derības, uzņēmējdarbības un izaugsmes 
programmā „Future Heroes".

Skolēnu 
darbošanos 
„vēro” 
kampaņas 
galvenais 
vēstnesis –  
tēls Žanis.
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Šī apkures sezona ir bijusi dažādiem pārbaudījumiem un sarežģījumiem bagāta,  uzņēmumam ir nesusi daudz pūļu op-
timāla siltumapgādes režīma nodrošināšanai. Centrālajā katlu mājā ir uzstādītas dažādas iekārtas kā cirkulācijas sūknis, sil-
tummainis, izplešanās trauks un spiediena uzturēšanas sistēmā iekārta. Kā rezultātā ieguldīti  lieli līdzekļi un darbs, kamēr 
tika nostabilizēta siltumapgāde visā pilsētā. Pašreiz siltuma apgāde ir vērtējama kā stabila. Katlumāja nodrošina tādu izejas 
temperatūru, lai visiem patērētājiem būtu pietiekošs ieejošais siltums ēkās. Neskatoties uz dažādām problēmām, uzņēmuma 
darbinieki ir pašaizliedzīgi strādājuši, nesaudzējot sevi un ziedojot savu brīvo laiku, lai nodrošinātu visiem siltumu un komfortu 
telpās. 

Tabulā apkopota un salīdzināta informācija par piegādāto siltumu attiecīgā laika posmā:

 

2019. – 2020. gads
oktobris novembris decembris janvāris februāris

padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m²

Pils 28a 12,991 0,86 14,955 0,99 15,249 1,01 17,119 1,13 15,656 1,04
Pils 30 11,494 1,12 15,946 1,55 15,961 1,56 17,609 1,72 16,396 1,60
Pils 32 14,507 0,93 20,671 1,33 21,752 1,40 24,765 1,59 22,05 1,42
Brīvības 1 16,11 0,75 20,47 0,95 24,04 1,16 26,64 1,23 19,69 0,91
Kosmonautu 13 39,798 0,73 43,639 0,80 46,201 0,84 52,814 0,97 46,616 0,85
Kosmonautu 15 32,877 0,70 38,272 0,81 44,09 0,94 50,141 1,07 34,969 0,74
Kosmonautu 20 26,372 1,10 28,722 1,20 29,716 1,24 33,345 1,40 30,069 1,26
Kosmonautu 22 38,132 0,87 41,578 0,95 47,508 1,08 50,134 1,13 48,293 1,10
Rēzeknes 4 30,175 1,10 36,071 1,32 34,243 1,25 38,613 1,41 35,907 1,31
Pils 18 36,95 0,82 46,74 1,03 51,91 1,15 57,57 1,27 54,3 1,20
Pils 20 26,312 1,01 35,17 1,35 32,969 1,26 32,069 1,23 32,869 1,26
Rīga 19 22,24 0,93 32,11 1,35 29,14 1,22 34,49 1,45 32,69 1,37
Rīgas 21 19,969 1,07 18,72 1,01 25,73 1,38 27,303 1,47 26,052 1,40
Rīgas 23 11,206 1,07 10,504 1,01 14,438 1,38 15,32 1,47 14,618 1,40

 

2020. – 2021. gads
oktobris novembris decembris janvāris februāris

padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m² padots 

MW/h EUR/m² padots 
MW/h EUR/m²

Pils 28a 6,707 0,44 16,568 1,10 19,071 1,26 19,586 1,30 23,557 1,56
Pils 30 7,449 0,73 18,269 1,78 21,017 2,05 19,393 1,89 22,892 2,23
Pils 32 9,398 0,60 21,999 1,41 26,274 1,69 28,34 1,82 26,13 1,21
Brīvības 1 8,25 0,38 17,08 0,79 23,66 1,10 25,95 1,20 26,13 1,21
Kosmonautu 13 17,164 0,31 35,209 0,64 55,277 1,01 57,319 1,05 73,814 1,35
Kosmonautu 15 15,839 0,34 34,116 0,73 48,395 1,03 51,587 1,10 62,456 1,33
Kosmonautu 20 8,637 0,36 28,751 1,20 32,051 1,34 31,782 1,33 39,798 1,67
Kosmonautu 22 17,402 0,40 42,012 0,96 50,073 1,14 54,174 1,24 57,012 1,30
Rēzeknes 4 13,868 0,51 31,389 1,15 39,305 1,44 39,339 1,44 47,588 1,74
Pils 18 26,96 0,60 46,92 1,04 65,65 1,45 64,68 1,43 77,15 1,70
Pils 20 14,166 0,54 29,083 1,11 44,089 1,69 43,627 1,67 46,858 1,79
Rīga 19 7,10 0,30 34,27 1,44 36,25 1,52 33,23 1,40 40,02 1,68
Rīgas 21 7,722 0,42 28,155 1,51 31,049 1,67 31,596 1,70 38,759 2,08
Rīgas 23 3,539 0,34 15,154 1,45 17,902 1,72 18,134 1,74 22,287 2,14

No apkopotās informācijas, nākas secināt, ka šogad ziema nesusi lielākas izmaksas par siltumu. Jo ilgstošāk ir zema gaisa 
temperatūra, jo siltuma ražotājam tas nozīmē palielināta jauda tā ražošanā. Tas skaidrojams ar ēku lielāku siltumenerģijas 
patēriņu. Ņemot vērā tabulā redzamo informāciju, rēķini par apkuri ir bijuši lielāki tieši aukstākajā periodā. Janvārī siltumapgā-
de vēl sagādāja dažādas problēmas, ka rezultātā netika piegādāts nepieciešamais siltuma daudzums, bet februārī katlumāja 
darbojās optimālā režīmā, līdz ar to pieprasītais siltums tika nodrošināts.   

Varakļānu novada un pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot PRECĪZI ŠĶIROTUS un atdalītus atkritumus:
Lielgabarīta atkritumi – mēbeles, gultas, matrači u.c. mājsaimniecībā nevajadzīgas lietas.
Mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi (kā ķieģeļi, betons, fl īzes,  kokmateriāli, logu stikls, metāls) – precīzi sa-

šķiroti pa veidiem (ja tie ir ķieģeļi, tad tie ir TIKAI ķieģeļi, ja fl īzes, tad tikai fl īzes utt.), nedrīkst būt nekādi piejaukumi. Cita veida 
būvniecības atkritumi tiks pieņemti par maksu.

Elektropreces (neizjauktā veidā!). 

Pie atkritumu konteineriem nedrīkst likt augstāk minētos atkritumus!!! To ir iespēja izdarīt zvanot un piesakot atkritumu 
izvešanu  pa telefonu 64860710 vai 26499918. RADĪSIM ESTĒTISKI PIEVILCĪGU MŪSU PILSĒTU!

Informāciju apkopoja namu pārzine
 Gunta Āboliņa

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA informē
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Domājot par savu kolēģi, nāk 
prātā tieši šāds salīdzinājums. Mur-
mastienes pamatskolā ar Intu iepazi-
nos pirms 2002./2003. gada mācību 
gada sākuma. Tieši tobrīd biju skolas 
gaitenī, kad Inta droši un mērķtiecīgi 
ienāca savā jaunajā darba vietā, lai 
vienotos ar toreizējo skolas direktori 
Tāli Greini par savām pedagoga darba 
gaitām Murmastienē. Vēl šodien at-
ceros viņas tiešo skatienu un skaidro 
jautājumu: „Labdien! Kur es varu sa-
tikt skolas direktori?” Protams, skolas 
direktore jauno kolēģi gaidīja savā 
kabinetā. Mums pārējiem kolēģiem 
bija ļoti liels izbrīns par Intas daudzpu-
sīgajām iespējām, ko viņa „drīkstēja” 
mācīt – Latvijas un pasaules vēstu-
re, dabaszinības, bioloģija, ķīmija un 
ģeogrāfi ja, kuras nebūt nav viegli mā-
cāmas un apgūstamas. Vēsturiskajā 
laika atskatā, personīgi man toreizējā 
jaunā kolēģe asociējās kā guvernante, 
kura zina visu par visu. Laika gaitā, ko 
esam kopīgi nostrādājušas, Intu iepa-
zinu kā uzticīgu, daudzpusīgu, patiesu 
savu pasniedzamo mācību jomu pār-
valdnieci. Ik reizi, kad esmu vērsusies 
pie Intas kādā jautājumā, par ko pati 
kā skolotāja nebiju pārliecināta, esmu 
saņēmusi vai nu īso, ātro atbildi – kas 
palīdzēja izprast nesaprotamo, vai arī 
atbilstošās jomas sīkāku zinātnisko 
izklāstu, ja tam varēja veltīt ilgāku sa-
runas laiku ikdienas skrējienā. Ja saņē-
mu to ātro atbildes variantu, vienmēr 
ir sanācis tā, ka Intai ir atradies laiks, 
par neskaidro jautājumu parunāt sī-
kāk, no zinātniskā viedokļa, kas ļāvis 
man nesaprasto izprast pilnīgāk. 

Šajā pasaulē Inta ieradusies 1961. 
gada 18. februārī Varakļānos, kur kopā 
ar brāli ir uzaugusi un saņēmusi dzī-
ves izturības un dzīves prieka mācību 
no saviem vecākiem un vecvecākiem, 
par kuriem ir bijusi tā laime dzirdēt arī 
man, kad “ritinājām katrs savu atmiņu 
kamolu” par bērnību un piedzīvoto 
laikos, par kuriem tā īpaši skaļi jau ne-
runā. Pēc šādām sarunām, manuprāt, 
jebkuram domājošam cilvēkam raisās 

Murmastienes pamatskolas 
skolotāja Inta Zepa – 
Cilvēks Enciklopēdija

pārdomas, kādu redzam, jūtam un sa-
dzirdam šo pasauli. Tā arī Intas izglīto-
šanās ceļš vedis tolaik Latvijas Univer-
sitāti, kur jaunībā interesējošie prāta 
domāšanas virzieni tika bagātināti, lai 
varētu ar iegūtajām zināšanām iekus-
tināt jaunās paaudzes domas. 

Uzticība un paļāvība skaidrajam 
domas virzienam, kas balstīta uz fak-
tiem nevis uz mūsdienās izdevīgajiem 
mītiem, palīdz kritiski novērtēt, kas ir 
patiesība vai realitāte ikvienā vēstures 
posmā. To Inta Zepa ir vedinājusi sa-
viem izglītojamiem ielikt savās domu 
graudu vācelēs vai ceļasomās, kā nu 
katram labpatīk savas zināšanas un 
pieredzi nosaukt.  Murmastienes pa-
matskolā viņas vadībā jaunieši ir ba-
gātinājušies valsts rīkotajos izzinoša-
jos pasākumos, kā, piemēram,  „Mans 
mazais pārgājiens”, kurā vairākkārtīgi 
iegūtas godalgotās vietas republikas 
līmenī. Piedalīšanās šādos pasākumos 
bērnos ieliek plašāku un savādāku pa-
saules redzējumu, kas ir tepat viņiem 
apkārt un tuvu, un skolotājiem sev var 
klusībā teikt – bija tā vērts. Ar skolotā-
jas ceļa zīmēm vairāki jaunieši ir iemē-
ģinājuši un apliecinājuši sevi zinātniski 
pētniecisko darbu izveidē un veiksmī-
gā prezentēšanā atzinīgu profesionālu 
novērtējumu iegūšanai. 

Par „Gada skolotāju”, ko Varakļā-
nu novada pašvaldība ik gadus godi-
na valsts nozīmīgajos svētkos, ir tikai 
pašsaprotami cildināt šādus savas 
pedagoģiskās misijas entuziastus kā 
Inta Zepa. Lai Intas domu un zināšanu 
vācele turpina pildīties ar pašai tuvām 
lietām, kuru „zelta putekļi pārklājas 
pār tiem jauniešiem un līdzcilvēkiem, 
kuri tos pamana savā izziņas procesā! 
Lai Latvijas skolās vairāk šādu pedago-
gu, kas jauno paaudzi vedina uz skaid-
ro analītisko domāšanu pasaules lietu 
izprašanā!                                                                                                         

Ar kolēģi patiesi lepojas 
Edīte Grudule

BIEDRĪBA „LATGALES 
REĢIONĀLĀ PENSIONĀRU 

APVIENĪBA”
Latgales reģionālās pensionāru 

apvienības valde izsludina

Latgales senioru literārās 
jaunrades prozas 

konkursu

„Sargi sevi, un 
Dievs Tevi sargās”

NOLIKUMS
Konkursa dalībnieki: Latgales 
RPA biedrību biedri. Dalību kon-
kursā nosaka katras biedrības 
valde. Konkurā nepiedalās profe-
sionāli žurnālisti, rakstnieki, LRPA 
valdes locekļi un žūrija. Informā-
cija par konkursu tiek publicēta 
„Vietējā Avīzē”, LPF avīzē „Latvijas 
Pensionārs”, novadu reģionālajos 
laikrakstos. Konkursam iesūtītie 
darbi netiek publicēti bez autoru 
piekrišanas un atļaujas.
Mērķis: Atbalstīt un aktivizēt se-
nioru sociālās integrācijas procesu. 
Iepazīstināt ar senioru radošajiem 
darbiem un dot iespēju Latgales 
senioriem izteikt sevi.
Norises laiks: Jaunrades darbi jā-
iesniedz līdz 31.03.2021. elektro-
niski LRPA valdes locekļiem: Aina 
Jaunzeme, T. 26763085, e-pasts: 
ainajaunzeme@inbox.lv un Ženija 
Pauniņa, T. 26437716, e-pasts: ze-
nijap@inbox.lv
Apraksts: Latgales senioru lite-
rārās jaunrades konkursa tēma 
– „Sargi sevi, un Dievs tevi sar-
gās”. Darbu forma – īsā proza 
(īsais stāsts, novele, eseja, minia-
tūra, humoreska, dienasgrāmatas 
fragments u.t.t.). 
Darba apjoms: ne lielāks par 1 lpp. 
datorrakstā Times New Roman, 
fonts 12, iesniedzot darbu, jāno-
rāda autora dzīvesvieta, novads, 
dzimšanas dati, saziņas iespējas.
Vērtēšana: Konkursam iesniegtos 
darbus vērtē LRPA valde un pie-
aicinātie neatkarīgie eksperti. Visi 
dalībnieki saņem pateicības, pirmo 
triju vietu ieguvēji – balvas. Kon-
kursa vērtējumi tiks paziņoti pēc 
LRPA valdes sēdes aprīlī.

Konkursa nolikums pieņemts 
LRPA valdes attālinātajā sēdē 

17.02.2021.
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Akadēmiķis Ēvalds Mugurēvičs
(06.04.1931. – 23.11.2018.)

Ēvalds Mugurēvičs savas dzīves 
laikā nopelnījis daudz dažādus titulus 
– Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais 
loceklis, valsts emeritētais zinātnieks, 
arheologs… Te varētu uzskaitīt un uz-
skaitīt dažādus amatus, nosaukumus 
un diplomus, taču aiz tā visa stāv pa-
rasts cilvēks. 

Dzimis 1931. gada 6. aprīlī Rēzek-
nes apriņķa Barkavas pagastā kā ot-
rais bērns Monikas (dz. Leimane Mur-
mastienes Bārbaļu ciemā) un Staņisla-
va Mugurēviču ģimenē. Vecāki devuši 
stipru vārdu – Ēvalds – no senaugšvācu 
ēva – likums un walten – valdīt. Bērnībā 
Ēvaldam bija jāiesaistās smagajos dar-
bos vecāku saimniecībā – jāplūc un jā-
apstrādā lini, kas bija ģimenes lielākais 
ienākumu avots, jāgana mājlopi, jāpie-
dalās mēslu talkās u.tml. 

1939. gada rudenī 
Ēvalds uzsāka mācības 
Barkavas pamatskolas 
pirmskolas klasē. Skolā 
grūti gājis ar rakstīšanu 
un zīmēšanu. Tuvredzī-
bas dēļ nevarējis saskatīt, 
kas rakstīts vai attēlots uz 
tāfeles. Ēvaldam ļoti pa-
tika lasīt, uz 1942. gada 
beigām bijis izlasījis vai-
rāk nekā simt grāmatu. 

1943. gadā Barkavas 
katoļu draudzes baz-
nīcā bīskaps Boļeslavs 
Sloskāns pasniedza Ēval-
dam iestiprināšanas sa-
kramentu. Savā atmiņu 
grāmatā „Mana dzīve – no ganuzēna 
līdz akadēmiķim” Ē. Mugurēvičs atceras: 
„Cienījamais bīskaps pēc sakramenta 
pasniegšanas paplikšķināja manu vai-
gu.” 

Mācoties Barkavā, Ēvalds sāka just 
interesi par vēsturi un ģeogrāfi ju, lielu 
iespaidu uz viņu atstāja Oskara Kalpaka 
piemineklis  Visagala kapsētā un tēva 
stāstījums par to, kā viņš 1919. gadā 
piedalījies Kalpaka pārapbedīšanā. 

1944. gada vasarā nācās pieredzēt 
kara postošo ietekmi, dzimtajās mājās 
jāielaiž vispirms vācu karavīri, tad krie-
vu kareivji, apšaudes laikā jāslēpjas 
zemnīcā.

1946. gadā Ēvalds beidza pamat-
skolu, bet, tā kā tā paša gada jūnijā tika 
nošauts tēvs, turpmāka izglītošanās bija 
jāatliek. Rudenī, kad skolas biedri devās 
uz apkārtnes vidusskolām, Ēvalds no-
devās saimniecības darbiem. 

Kad 1947. gadā brālis bija pabeidzis 
tehnikumu un atgriezies dzimtajās mā-
jās, Ēvalds varēja turpināt skološanos. 
Zirga pajūgā, brāļa pavadībā viņš iera-
dās Varakļānu vidusskolā. Dzīve kop-
mītnēs Ēvaldam nepatika, tādēļ viņš ap-
metās pie tēva paziņas, ērģelnieka Jāņa 
Dambenieka Lubānas ielā 1. 

Mācoties pie vēstures skolotāja Alo-
iza Stroda, Ēvaldā radās apņēmība pa-
šam pēc vidusskolas beigšanas studēt 
vēsturi. Tā nu 1951. gadā sākās Ēvalda 
Mugurēviča studijas Latvijas Valsts uni-
versitātes Vēstures un fi loloģijas fakul-
tātē un ceļš uz sasniegumiem. 

Strādājot Latvijas Vēstures muzejā, 
Ēvalds iepazinās ar Zeltīti Reisu, kura 
1957. gadā kļuva par viņa sievu. Mu-
gurēviču ģimenē 1958. gadā piedzima 
dēls Ģirts (mira zīdaiņa vecumā), 1959.
gadā – dēls Arnis un 1964. gadā – meita 
Dina.

Ēvalds Mugurēvičs tiek uzskatīts 
par vienu no Latvijas viduslaiku arheo-
loģijas pamatlicējiem, viņš bija pirmais 
arheoloģijas doktors Baltijā. Ir autors 
vairāk kā 700 publikācijām, 16 mono-
grāfi jām, devis lielu ieguldījumu Latvijas 
viduslaiku vēstures avotu – Indriķa un 
Atskaņu hroniku – atkārtotā izdošanā 
90-tajos gados. Viņa komentētā Indriķa 
hronika pasniegta pāvestiem Jānim Pā-
vilam II un Franciskam, kad tie apmek-
lēja Latviju. 

Vadījis arheoloģiskos izrakumus 
Lokstenes pilskalnā, Mārtiņsalā, Oliņ-
kalnā, kā arī Sabilē, Piltenes pilsdrupās 
un senpilsētā, Rēzeknes pilsdrupās u.c. 

Materiālu sagatavoja
 Indra Broka

Izmantotie materiāli raksta tapšanai:
Mugurēvičs Ē. „Mana dzīve – no ganuzēna 
līdz akadēmiķim”, 2013
Apals J. „Viens cilvēka mūžs Latvijas vēstures 
līdumā”, „Latvijas Vēstnesis” Nr. 56, 2001 
Zemītis G., Vilcāne A. „Akadēmiķis Ēvalds 
Mugurēvičs”, „Latvijas Vēstures institūta 
žurnāls” Nr. 3, 2018
letonika.lv

Varakļānu vidusskolas kora 
dalībnieku grupa ar kordiriģentēm 

Antoņinu Puksti (Mežinsku) un 
Terēzi Šadursku (Broku) pirmajā 
rindā. Ē. Mugurēvičš pirmais no 

kreisās 1. rindā
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Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
februārī: 

Alberts Naglis – 78
Marija Ozoliņa – 81
Vasilijs Burtins – 66
Anna Indāne – 85
Ernests Akmanis – 52
Genovefa Salmane – 87
Anna Pelse – 91
Arvīds Zeps – 80
Zinaida Zepa – 83
Emīlija Grudule – 78

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ingrīdai un Initai un visiem viņu 
tuviniekiem, māti, vecmāmiņu, 

vecvecmāmiņu Genovefu Salmani 
mūžības takās aizvadot.

 Līnijdeju grupas 
„Četras debespuses” dalībnieces

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ilgai Šustei ar ģimeni,

māmuļu guldot kapu kalniņā.
Kaimiņi Pils ielā 22 

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs,
kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.
Kad baltajā klusumā izskan pēdējie 

atvadu vārdi un no asaru rasas 
dziest sveču liesmas, esam kopā ar 
Ināru Kupču, vīru mūžībā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi

Visu, kas šķitis uz mūžu jau aprakts,
Vēji caur sirdi dzīpariem vien
Izvelk un pārtin – ar mezgliem jau 
aprasts;
Apviļā sarmā un virtenē sien.
Tur ir tavs mūžs – tavas dziesmas un 
sāpes,
Ilgas un cerības, vilšanās, spīts.
 /J. Tabūne/

Kad mūžības ceļā jāpavada 
TEKLA STRODE, esam kopā ar viņas 

tuviniekiem.
Bijušie kolēģi Varakļānu pilsētas 
izpildkomitejā: Anna, Aļa, Marija, 

Albīna, Vitālijs, Anna L.

Lai mātes mīlestība
visos ceļos vada,
Lai mātes miers Jums spēku dod.
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
Teic padomus un ceļamaizi dod.

Šajā skumju brīdī vissiltākie 
mierinājuma vārdi 

IVETAI GRUDULEI ar meitu BETIJU, 
māminu, vecmāminu EMĪLIJU  

mūžības ceļos pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi 
Kosmonautu ielā 13

Teiksim ardievas māmuļai mīļai,
Kas soļiem tik gurušiem gāja,
Kas bērniem un mazbērniem klusi,
Mīļus vārdus kā dimantus krāja.
 /M. Jansone/

Izsakām līdzjūtību 
INGRĪDAI MADŽULEI un 

mazmeitai INITAI, māmiņu un 
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Mājas iedzīvotāji

Runājiet ar mani klusi,
Saudzīgāk kā citu dienu;
Šodien sirds man pielijusi
Smagāka par sāpi vienu.
Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 

palīdz pārvarēt sāpju smagumu
Inārai Kupčai, pavadot vīru 

mūžības ceļā.
Bijušās kolēģes Lilija, Ināra, Maija

...Cik žēl, ka nevarēsim vairs
Tev labu rītu sacīt un mājā sagaidīt!
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem, 

pavadot MĀRI MARINSKI kapu 
kalniņā.

Mājas iedzīvotāji

Raud balti bērzi melnos vējos.
Raud mūsu sirdis vējiem līdz.
Pie mums tu ilgāk nevarēji...
Deg skarbām zīmēm vagots rīts.
 /M. Bārbale/

Dalām bēdu smagumu 
ar IVETU GRUDULI, māmulīti kapu 

smiltājā pavadot.
Varakļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta darbinieki

Es zināju – viss reiz beigsies,
Es zināju – viss rims,
Jo katrai skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
EMĪLIJAS ģimenei un tuviniekiem, 

viņu mūžībā pavadot. 
Bijušie kolēģi – Genovefa, Antonija, 

Ināra, Aina, Anna K., Anna M., 
Anna T-M., Anna Ā., Rita, Ilona, 

Jānis B., Jānis S., Valentīns, Ivars, 
Jāzeps

Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks par sniegotu taku
Kad projām mūžībā iet.
               /K. Apškrūma/

Zaudējuma, sāpju sajūtu mēģinot 
mazināt, esam kopā ar savu 

darbabiedreni Ingrīdu Madžuli, 
māti zemes klēpī guldot.

„Alianse-2m” aptiekas kolektīvs”

Tavas dziesmas šalks baltajos 
bērzos,
Tavas nopūtas mežrozēs degs,
Pār Tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini sedz.
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem, 

ARVĪDU ZEPU mūžībā pavadot.
Sīļukalna senioru ansambļa bijušie 

dalībnieki

Vēl bija jādzīvo, 
Vēl jāskata bija daudzu dienu 
spožums 
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas. 
Vēl daudz bij ņemams, dodams, 
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast. 

/Rainis/
Izsakām dziļu līdzjūtību 

INĀRAI KUPČAI,
vīru mūžībā pavadot.

Murmastienes pamatskolas 
kolektīvs
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Kristus augšāmcelšanas svētki – cerību svētki
Lieldienas katru gadu svinam pava-

sarī. Šie vislielākie  svētki, kuri ir kristī-
gas ticības kodols, atkārtojas, bet nekad 
nav tādi paši. Kristus pēc augšāmcelša-
nās no miroņiem parādījās pēkšņi un 
dažādās vietās. Pārsteidza sievietes un 
mācekļus, kuri pirmajā mirklī neatpazi-
na „Svešinieku”, bet pēc tam kļuva prie-
cīgi, redzot savām acīm ļoti cienījamo  
Mācītāju, kurš bija piekalts uz krusta un 
nomira, bet tagad ir dzīvs. Kaut ko tādu, 
ka kāds saviem spēkiem izietu no kapa, 
cilvēces vēsture nebija piedzīvojusi līdz 
tam un pēc tam. Šī sensacionāla infor-
mācija ar tālu ejošām labām sekām un 
sekmēm plaši izplatījās antīkajā pasaulē, 
sākot ar Romas impēriju. Tā nav zaudē-
jusi aktualitāti līdz pat šodienai.  Kristus 
augšāmcelšanas  fakts apstiprina to, ka 
Jēzus ir īsts Dievs un cilvēks, kurš atnāca 
glābt pasauli. Augšāmcelušais dod reā-
lu cerību uz labāku nākotni visiem labas 
gribas cilvēkiem, kas tic Viņam.

Saskaroties ilgākajā laika posmā ar 
netipiskiem apstākļiem, dzīvojam nezi-
ņā par to, kas mūs gaida tuvākajā vai 

tālākajā nākotnē. Līdzīgā situācijā bija 
nonākuši Jēzus apustuļi un visi Viņa se-
kotāji. Lielajā Piektdienā, kad slavenais 
Brīnumdaris tika notiesāts un pienag-
lots pie krusta, valdīja neizpratne un ap-
jukums. Viss mainījās Lieldienu rītā, kad 
pienāca ziņa: „Viņš ir dzīvs, Viņš ir aug-
šāmcēlies no miroņiem.” Mēs arī ticam 
un ceram, ka pienāks tāda diena, kad 
vīrusa kungs pārstās vajāt mūsu ģime-
nes, Latviju un pasauli. Lai to veiksmīgi 
sagaidītu, mums vajadzīga pacietība, 
izturība, kā arī morālais un cita veida at-
balsts kā no tuvāko puses, tā no Dieva.

Neskatoties uz nepamatotām ap-
sūdzībām, netaisnīgu notiesāšanu, 

draugsmīgām ciešanām un nāvi, Dieva 
Dēls neatteicās no Viņam uzticētās mi-
sijas glābt cilvēci no bojaejas. Ar to vi-
sām paaudzēm un  21. gadsimta cilvē-
kiem atstāja izcilu paraugu, kā uzvesties 
smagu pārbaudījumu brīžos. Ne tikai 
parādīja ievērības cienīgu piemēru, bet 
ir gatavs vienmēr palīdzēt cilvēkiem ar 
savu klātbūtni. „Es esmu ar jums līdz pat 
pasaules beigām.” Šie Jēzus vārdi ir liels 
iepriecinājums visiem, kas Viņam tic un 
uzticas. Tie ir kā dziedinošais balzāms 
uz sāpošiem ievainojumiem. Tāpēc ar 
augšāmcēlušos Kristu, kurš šajās Liel-
dienās pie mums atnāks citādā izskatā 
nekā iepriekš, svarīgi ar Viņu regulāri 
satikties ikdienas lūgšanās, svētajos Sa-
kramentos,  veicot dažādus žēlsirdības 
un citus labus darbus. Tas dos spēku iet 
un nepagurt, un cerēt uz labāku nākot-
ni šeit un mūžībā. 

Visiem novēlu skaistus un priecīgus 
Kristus augšāmcelšanas svētkus!

Priesteris Česlavs Mikšto,
Varakļānu draudzes dekāns

LIELDIENU 
DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA 
1.04. – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU 
PIEMIŅAS DIENA
plkst. 18.00  sv. Mise
Vissvētāka Sakramenta  adorācija
2.04. – KUNGA CIEŠANU UN NĀVES 
PIEMIŅAS DIENA 
plkst. 9.00 – Lielās Piektdienas 
dievkalpojums,
(jāievēro stingrais gavēnis)
3.04. – KUNGA  AUGŠĀMCELŠANAS 
SVĒTKU VIGILIJA
plkst. 18.00 – Lielās Sestdienas 
dievkalpojums, noslēgumā 
Lieldienu svētku ēdienu svētīšana
(atturība no gaļas ēdieniem nav 
saistoša)
4. 04. – KUNGA  AUGŠĀMCELŠANAS 
SVĒTKI
plkst. 11.00,  svētā Mise 

5.04.  – OTRĀS LIELDIENAS
plkst. 9.00 sv. Mise
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, 
SVĒTĀ MOCEKĻA VIKTORA GODAM 
VELTĪTAS ATLAIDAS 

11.04. sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00
Aprīļa Svētdienās sv. Mise plkst. 
9.00 un 11.00, 
darba dienās sv. Mise plkst. 8.00  

Paliks Tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums,
Tai saulainai gaitai, ko beidzi Tu iet...
Kad mūžības vēji atnes tumšo dienu 
un paliek tikai atmiņas un ziediem 
klāta kapu kopiņa, izsakām patiesu 

līdzjūtību 
ROMUALDAM STRODAM un 

tuviniekiem, mammu, vecmammu, 
vecvecmammu TEKLU guldot kapu 

smiltainē.
Kāpņu telpas kaimiņi Kosmonautu 

ielā 22
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

ZIEMAS 
ATLAIDES

Vaicās zeme – kā tas var būt,
Ka tavus soļus vairs nesajūt,
Vaicās māja un dziestoša pavarda liesma,
Vaicās – tēti, kur tava dziesma?
Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība  

Annai  Zepai un viņas ģimenei, 
vīru Arvīdu mūžības ceļā pavadot.

SIB „Varakļānu  Aspazijas”

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
 /Z. Purvs/

Skumju brīdī izsakām līdzjūtību 
Romualdam Strodam un viņa 

ģimenei, mammu mūžībā pavadot.
„Latgales granulu” kolektīvs

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


