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Saujiņa prieka, artava saules, riekšaviņa sirdssiltuma, lai ieplūst sirdīs 
šajā ne tik ierastajā mūsu novadnieku ikdienā. Patiesā priekā vēlos dalī-
ties ar iepriecinošu notikumu. Aprīlī ir iznākusi grāmata bērniem “Gar-
ausīša Piča piedzīvojumi Teiču purva “Sīksalā””, kuru ir sarakstījusi Va-
rakļānu novada pansionāta iemītniece Lidija Radiņa. Šī ir viņas jau otrā 
grāmata, kas stāsta par garausīšu Vaivariņu ģimeni Teiču purvā, kurā 
atainots purvs un notikumi ap to no Murmastienes līdz pat Atašienei 
un Mētrienai. 

No sirds apsveicu Lidijas kundzi ar bērnu grāmatas iznākšanu. Ko-
pumā ir izdoti 200 eksemplāri, kas paredzēti tuvākajiem cilvēkiem un 
viņu bērniem, bet nav pieejami pārdošanā.

Novēlu stipru veselību, izturību, možu garu, nezaudēt humora izjūtu 
un vēlos godināt rakstnieci – novadnieci Lidiju Radiņu par lielo ieguldīju-
mu mazajiem lasītājiem, tas ir ieguvums katram lasītājam, kam ir iespēja 
kļūt par šī vērtīgā dāvinājuma īpašnieku.

Es ticu, ka dzīve nebeidzas ar pārcelšanos uz pansionātu. Ierasto rutīnu 
nomaina mierīgāka ikdiena, kurā mēs joprojām varam priecāties paši un varam 
dāvāt prieku viens otram.  Lidijas kundze ir spilgts piemērs un pierādījums tam. Sirs-
nīgs paldies Tev, Lidija, par gara darbu, kas iesēj fantāzijas sēkliņu un rosina iztēli no 
aprakstītajiem notikumiem grāmatā.

Patiesā cieņā pansionāta vadītāja un pirmās grāmatiņas īpašnieces mamma Irīna.
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Ņemot vērā valstī izsludināto ārkār-
tas situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, gandrīz 
visās Varakļānu pašvaldības struktūrās 
un iestādēs pārtraukta apmeklētāju pie-
ņemšana klātienē, kā arī noteikti citi iero-
bežojumi. Arī Varakļānu novada pašval-
dības Sociālais dienests (SD) sniedz klā-
tienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos 
gadījumos un krīzes situācijās. Klātienē 
pieņems TIKAI tos klientus, kuri pakal-
pojumus vai pabalstus pieprasa pirmo 
reizi. Pie SD ārdurvīm un logos izvietoti 
informatīvi materiāli gan par apmeklētāju 
pieņemšanu, gan cita svarīga informāci-
ja. Pirms ienākšanas vai kontaktēšanās 
ar darbiniekiem AICINĀM IEPAZĪTIES AR 
ŠO INFORMĀCIJU, tādejādi samazinot 
laiku, kas jāpavada kontaktā ar sociāla-
jiem darbiniekiem. Pirms došanās uz SD 
aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesnie-
gumu attālināti. Lūdzu iesniegumā norā-
dīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, adre-
si, tālruni un īsi aprakstīt problēmu, kuru 
nepieciešams risināt. Iesniegumu var 
sūtīt uz e-pastu soc.dienests@varaklani.
lv, iepriekš sagatavotus dokumentus var 
ielikt arī SD pastkastē vai zvanīt uz kon-
takttālruņiem: 64860844, 27790014. Ja 
ģimenei (personai) izsniegtās izziņas, kas 
apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu, derīguma termiņš beidzas 

Aktuāla informācija no sociālā dienesta
un ir jāpagarina, izziņas derīguma ter-
miņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situāci-
jas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām. Uz ārkārtē-
jās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc 
tam trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei 
(personai) tiks saglabāti visi pašvaldības 
un valsts piešķirtie pabalsti un atviegloju-
mi. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā ie-
snieguma pamata piešķirtos sociālās pa-
līdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība, 
automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie 
sociālie pakalpojumi. Iedzīvotājiem, ku-
riem pirmoreiz nepieciešams trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss vai kuri nonākuši krīzes situācijā, 
pašvaldības sociālajā dienestā jāvēršas 
attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot 
iesniegumu SD pastkastē. Pašvaldības 
sociālais dienests valsts un pašvaldību 
informācijas sistēmās pārbaudīs iesnie-
dzēja atbilstību attiecīgajam statusam, 
nepieprasot papildu dokumentus, un 
pieņems lēmumu par atbilstošā statusa 
noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, 
vai par atbalstu krīzes situācijā.

SD turpina rūpēties par saviem vien-
tuļajiem pensionāriem, jo pakalpojums 
Aprūpe mājās (ievērojot drošības notei-
kumus) tāpat nodrošina vismaz divas 
reizes nedēļā pārtikas un medikamentu 

piegādi mājās. Ir apzināti daudzdzīvokļu 
māju vecākie ar lūgumu – ziņot SD, ja 
kādam līdzcilvēkam ir nepieciešama pa-
līdzība. Palīdzība tiks nodrošināta, nepra-
sot samaksu. Sociālais dienests aicina 
sabiedrību, radiniekus un kaimiņus parū-
pēties par saviem līdzcilvēkiem. Par tiem, 
kuriem nav neviena cita, lūdzam informēt 
SD. Darbojas arī zupas virtuve.

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka 
COVID-19 dēļ valstī izsludinātās krīzes 
laikā un mēnesi pēc tam pašvaldība no 
sava budžeta ģimenei (personai), kura ār-
kārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu 
krīzes situācijā. Ar Varakļānu novada do-
mes lēmumu ir noteikts Krīzes pabalsts 
EUR 80,00 apmērā uz katru ģimenes lo-
cekli. Par iespējām tā saņemšanai ar ie-
sniegumu jāgriežas SD.

Novadā deklarētajiem 1. – 9. kl. sko-
lēniem tika sarūpētas un nogādātas 75 
brīvpusdienu pārtikas pakas. No tām 60 
bija daudzbērnu ģimeņu bērniem un 10 
trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu bēr-
niem. 

Esam iecietīgi un atsaucīgi viens pret 
otru.

Aina Kanča,
Varakļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja 
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1. Par valsts budžeta fi nansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp no-
vada  izglītības iestādēm.

2. Par nekustamā īpašuma „Kalnpļa-
va” sadalīšanu.

3. Par zemes vienības Rīgas ielā 6, 
Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
nodošanu atsavināšanai.

4. Par lauksaimniecības zemes ap-
mežošanu īpašumā „Zirnīši”.

5. Par rezerves zemes fondā ieskai-
tīto zemes vienību  un zemes reformas 
pabeigšanai neizmantoto  zemes vienību  
piekritību Varakļānu novada pašvaldībai.

6. Par zemes lietošanas mērķa no-
teikšanu.

7. Par zemes gabala daļas Zemga-
les ielā 34, Varakļānos, apbūves tiesības 
izsoli.

8. Par siltumapgādes avansa maksā-
jumiem 2020./2021. gada apkures sezo-
nai. 

1. Noteikt, ka 2020. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotājiem 
– centralizētās siltumapgādes pakalpo-
juma saņēmējiem – veicamais fi ksētais 
maksājums uzskatāms par avansa ie-
maksu 2020./2021. gada apkures sezo-
nas pieciem mēnešiem (novembrim, de-
cembrim, janvārim, februārim, martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mē-
nesī noteikt:

Brīvības iela 1  0,50 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,42 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,43 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,62 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,51 EUR/m2

Pils iela 17  0,47 EUR/m2

Pils iela 18  0,55 EUR/m2

Pils iela 20  0,61 EUR/m2

Pils iela 28A  0,50 EUR/m2

Pils iela 30  0,76 EUR/m2

Pils iela 32  0,67 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,64 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,63 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,63 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,63 EUR/m2

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

3. Uzsākot 2020./2021. gada apkures 
sezonu, avansa maksājums tiks ņemts 
vērā, veicot aprēķinu par siltumapgādi 
pēc spēkā esošā pamattarifa.

9. Par līdzekļu piešķiršanu informāci-
jas iekļaušanai tūrisma bukletā „Lubāna 
ezera noslēpumi” 

1. Atbalstīt Varakļānu novada iekļau-
šanu Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, 
Madonas un Varakļānu novadu kopējā 
tūrisma bukletā „Lubāna ezera noslēpu-
mi”.

2. Bukleta izdošanai paredzēt paš-
valdības līdzfi nansējumu no budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem EUR 405,00 (četri 
simti pieci) apmērā.

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

11. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa pārcelšanu.

13. Par pašvaldības telpu nomas 
maksas samazināšanu krīzes skarto no-
zaru komersantiem.

1. Sākot no 22.03.2020. līdz ārkārtējā 
stāvokļa beigām samazināt pašvaldībai 
piederošo nedzīvojamo telpu nomas 
maksu 100% apmērā:

- SIA „Ripo”;
- SIA „Auto fl ora”;
- individuālajam komersantam „Up-

malas pīlādži”.
2. Nomas maksas samazinājums ne-

attiecas uz patērēto pakalpojumu (elek-
troenerģija, siltumapgāde, ūdensapgāde 
u.c. uzturēšanas pakalpojumi) apmaksu.

14. Par pansionāta „Varavīksne” 
sniegto ēdināšanas pakalpojumu izceno-
jumiem.

15. Par saistošo noteikumu Nr. 2 
„Grozījumi 25.07.2013. saistošajos notei-
kumos Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldī-
bas nolikums”” apstiprināšanu.

VARAKĻĀNU  
NOVADA  
ĀRKĀRTAS  
DOMES  SĒDE
07.04.2020. Nr. 8

Sēde notiek attālināti.

1. Par pabalstu krīzes situācijā saka-
rā ar Covid-19 izplatību.

2. Par skolēnu ēdināšanu ārkārtējās 
situācijas laikā.

1.  Nodrošināt Varakļānu novada ad-
ministratīvajā teritorijā dzīvesvietu dekla-
rējušiem 1. – 9. klašu skolēniem no trūcī-
gām, maznodrošinātām un daudzbērnu 
ģimenēm laika periodu no 2020. gada 
1. aprīļa līdz valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas beigām attālinātā mācību pro-
cesa laikā.

2. Noteikt ēdināšanas izdevumu 1. 
punktā minētajam mērķim 1,30 EUR/
dienā uz katru attālinātā mācību procesa 
skolēnu.

3. Atbalstu ēdināšanas izdevumu 
segšanai nodrošināt ne biežāk kā 1 reizi 
nedēļā, izsniedzot pārtikas pakas bērna 
dzīvesvietā.

4. Lēmuma izpildi fi nansēt no paš-
valdības 2020.gada budžetā šim mērķim 
paredzētajiem līdzekļiem un valsts pie-
šķirtās budžeta mērķdotācijas.

5. Lēmuma izpildes koordināciju uz-
dot veikt Sociālā dienesta vadītājai.

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt 
pašvaldības izpilddirektoram.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

1. Izdarīt ar Varakļānu novada domes 
25.07.2013. ar lēmumu Nr. 13.1 apstipri-
nātajos saistošos noteikumus Nr. 5 „Va-
rakļānu novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu 27. 
punktu ar otru rindkopu šādā redakcijā:

„Ja komitejas loceklis sēdes laikā at-
rodas citā vietā un veselības stāvokļa, ko-
mandējuma vai ārkārtas stāvokļa dēļ nevar 
ierasties komitejas sēdes norises vietā, ko-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Varakļānu novada pašvaldības nolikums”
mitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komi-
tejas sēdes norisē tiek izmantota videokon-
ference (attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā). Ja komitejas loceklis sēdē piedalījies 
attālināti, pēc sēdes protokola noformēša-
nas, viņš to apliecina ar parakstu.”;

1.2. papildināt saistošo noteikumu 51. 
punktu ar otru rindkopu šādā redakcijā:

„Ja deputāts sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa, komandējuma 
vai ārkārtas stāvokļa dēļ nevar ierasties 

domes sēdes norises vietā, domes priekš-
sēdētājs var noteikt, ka domes sēdes no-
risē tiek izmantota videokonference (attēla 
un skaņas pārraide reālajā laikā). Ja depu-
tāts sēdē piedalījies attālināti, pēc sēdes 
protokola noformēšanas, viņš to apliecina 
ar parakstu.”

2. Šie saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 01.04.2020. 

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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No 2020. gada 
3. jūnija līdz 3. augus-
tam notiks projektu 
pieņemšana pasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”. 

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aici-
na mazos lauksaimniekus izvērtēt savas 
iespējas un pieteikties atbalstam šajā pa-
sākuma kārtā: „Pieredze ar klientiem, kuri 
jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, 
ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši 
izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti 
objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. 
Saimniecības turpina izaugsmi, saimnie-
ko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir ra-
dīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu 
produkciju ražo vairs ne tikai savām vaja-
dzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir dažā-
dojuši savas saimniekošanas aktivitātes. 
Šie ir tikai daži piemēri.”

1. Izdarīt Varakļānu novada domes 
29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 
4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 
Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk 
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus 
ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

„Krīzes situācijas pabalsts sakarā ar 
Covid-19 izplatības radīto ārkārtējo situā-
ciju ir EUR 80,00 (astoņdesmit) mēnesī 
krīzē nonākušai personai jeb katram ģi-
menes loceklim. Krīzes pabalsts tiek pie-
šķirts, ņemot vērā šādus kritērijus:

53.11. ģimenei (personai) saistībā 
ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (per-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” 

sona ir bezalgas atvaļinājumā, personai 
ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl 
nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma lī-
guma, vai uz cita veida līguma pamata 
nodarbinātas personas – pakalpojumu 
sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, 
atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pie-
nākumus);

53.12. ģimenei (personai) ir radušies 
papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 
izpildot valstī noteikto pašizolācijas pie-
nākumu;

53.13. ģimene (persona) atrodas vai 
ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu.”

1.2. papildināt saistošos noteikumus 
ar 53.2 punktu šādā redakcijā:

„Šo saistošo noteikumu 53.1. punktā 
paredzētā pabalsta izmaksa noteikta par 
laika periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
beigām un vienu mēnesi pēc ārkārtējās 
situācijas.”

1.3. papildināt saistošos noteikumus 
ar 53.3. punktu šādā redakcijā:

„Lēmumu par 53.1 punktā paredzē-
tā krīzes situācijas pabalsta izmaksu, 
izvērtējot pabalsta piešķiršanas pama-
tojošos dokumentus, pieņem Sociālais 
dienests.”

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku
atbalsta
dienests

Ceturtajā projektu pieņemšanas 
kārtā pieejamais publiskais fi nansējums 
ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks pie-
mērots reģionalizācijas princips. Atbalsta 
apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 
15 000 eiro. 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, 
kurām gada kopējais neto apgrozījums 
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta ie-
sniegšanas vai saimniecības ekonomiskā 
lieluma standarta izlaides vērtība projekta 
iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, 
bet nepārsniedz 15 000 eiro. 

Darījumdarbības plānu jāsagatavo 
vismaz diviem kalendārajiem gadiem, 
bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 

2022. gada 31. decembrim.
Projekta iesniegumu 

jāgatavo sadarbībā ar kon-
sultāciju pakalpojuma snie-
dzēju. Apstiprināto konsul-
tāciju pakalpojumu sniedzē-

ju saraksts, kā arī projekta iesnieguma 
veidlapa pieejama dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „Projekti un inves-
tīcijas”. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai 
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 
Tālrunis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu 
notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Šogad pieteikšanās 2020. gada pla-
tību maksājumiem sākas 8. aprīlī, kā arī 
sākas iesniegumu pieņemšana marķētās 
dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro sa-
mazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE).

Varakļānu novadā vienoto iesniegu-
mu platībmaksājumu saņemšanai aizpil-
dīšanu sāks no 21. aprīļa. Šogad, ņemot 
vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju 
Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta die-
nesta (turpmāk – LAD) klientu pieņemša-
na notiks Varakļānu novada domes tel-
pās, 1. stāvā 101. kabinetā un Murmastie-
nē Kultūras centra telpās. Pieteikšanās uz 

Pieteikšanās platību maksājumiem 2020. gadā
platībmaksājumu pieteikuma aizpildīšanu 
obligāta telefoniski, lai precizētu tikšanās 
datumu un laiku. Sakarā ar valstī esošo si-
tuāciju, kad stingri jāievēro visi piesardzī-
bas noteikumi, netiks pieņemts neviens 
klients bez iepriekšēja pieraksta. Lūgums 
būt atsaucīgiem un saprotošiem, lai ne-
rastos nevajadzīgi pārpratumi.

Arī LAD darbinieki ir pārtraukuši klien-
tu apkalpošanu klātienē. Nepieciešamo 
informāciju var iegūt sazinoties telefoniski 
vai rakstot elektroniski. Lai pakalpojumus 
padarītu pieejamākus, dienests ir papla-
šinājis iespējas: klientu reģistrācijas veid-

lapas vai veidlapas par izmaiņām klientu 
datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, 
autentifi cējoties ar internetbankas pie-
ejām. Aizpildītas klientu reģistrācijas veid-
lapas klients var iesniegt arī parakstītas ar 
drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz 
e-pastu lad@lad.gov.lv. Konsultācijas par 
neskaidrajiem jautājumiem var saņemt 
attālināti, zvanot uz klientu apkalpošanas 
tālruni 67095000.

Lai visiem kopā mums izdodas! 
Cieņā, novada lauku attīstības 

konsultante
J. Grudule, mob.tālr. 26543747
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Biedrība „Varakļõnīts”

Slimību profi lakses un kon-
troles centrs uzsāk sabiedrības 
informēšanas kampaņu, lai infor-
mētu iedzīvotājus par COVID-19 
vīrusa profi laksi un piesardzības 
principiem, lai izvairītos no infek-
cijas izplatīšanās. 

COVID-19 infekciju izraisošais koro-
navīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar 
infi cētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas 
rodas infi cētajai personai runājot, šķaudot 
vai klepojot vai netieša kontakta ceļā, pie-
skaroties virsmām un priekšmetiem, kas 
piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ 
vadošo speciālistu ieteiktie galvenie pie-
sardzības pasākumi ir:

Palikt 1. mājās, ja tas ir iespējams, 
strādāt attālināti un atturēties no publisku 
vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai 
ārkārtējas nepieciešamības gadījumā;

Mazgāt rokas ar 2. ziepēm un darīt 
to bieži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. 
Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties 
mājās pēc sabiedrisku vietu apmeklēša-
nas, pēc šķaudīšanas un klepošanas, pēc 
kontakta ar slimniekiem vai viņu apkārtējo 
vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms 
ēšanas un citos gadījumos;

Divu metru3.  distanci no citiem 
cilvēkiem jeb sociālo distancēšanos ievē-
rot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr 
nākas doties ārpus mājas. 

Šo vienkāršo piesardzības paņē-
mienu ievērošana un paradumu maiņa 
ir būtisks solis, lai ierobežotu COVID-19 
vīrusa izplatību!

Kampaņā ietvaros ieplānota informa-
tīvo reklāmas materiālu izvietošana radio, 
TV, portālos, sociālajos tīklos un izvietot 
vides reklāmās

UZZIŅAI:
Jaunajai koronavīrusa izraisītajai sli-

mībai COVID-19 ir raksturīgas elpceļu 
slimību pazīmes (paaugstināta tempera-
tūra, klepus, iekaisusi rīkle  un apgrūtināta 
elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieglas 

„Mājas. Ziepes. Divi metri.” 
SPKC uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu 
par svarīgākajiem COVID-19 profi lakses principiem 

un sākas pakāpeniski. Daži cilvēki 
infi cējas, bet viņiem nerodas ne-
kādas slimības pazīmes. Lielākā 
daļa cilvēku (apmēram 80%) no 
slimības atveseļojas bez īpašas 
ārstēšanas. Apmēram 1 no 6 cilvē-

kiem, kuri infi cējas ar COVID-19, slimības 
gaita ir smaga, kas izpaužas ar smagiem 
elpošanas traucējumiem un drudzi. Ga-
dos vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir tā-
das veselības problēmas kā paaugstināts 
asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi 
vai cukura diabēts, ir paaugstināts risks 
smagai slimības norisei.  

SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem 
saņemt atbildes uz interesējošajiem jautā-
jumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto 
slimību COVID-19. Zvanot uz telefona nu-
muru 67387661, SPKC speciālisti sniedz 
iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas 
saistīti ar COVID-19, karantīnu, pašizolā-
ciju, kā arī norāda, kur var meklēt vairāk 
informācijas par interesējošo tēmu.

Ilze Arāja, 
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Slimību profi lakses un kontroles centrs, 
tālr. 67387667;29487552; 

prese@spkc.gov.lv 

Latvijas Republikas Saeimas deputātiem
ATKLĀTA VĒSTULE

Varakļānu novada iedzīvotāji ir nepatīkami pārsteigti un pamatoti sašutuši par Saeimas 
13. marta sasteigto balsojumu Varakļānu novada iekļaušanai Rēzeknes novadā. Ņemot 
vērā likumprojekta otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus, pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
tika savākti 987 balsstiesīgo novada iedzīvotāju paraksti par atbalstu Varakļānu novada 
pievienošanai Madonas novadam un iesniegti Saeimas ATR komisijā 14.02.2020.

 Varakļānu novada pašvaldības rīkotajā aptaujā, pēc Saeimas ATR komisijas uzde-
vuma, 84,28%, t.i., 933 iedzīvotāji pauda atbalstu par Varakļānu novada iekļaušanu 
Madonas novadā. Aptaujā varēja piedalīties uz 01.01.2020. novadā deklarētie iedzīvotāji, 
kuri uz aptaujas brīdi bija sasnieguši pilngadību. Astoņi no deviņiem Varakļānu domes 
deputātiem ar 17.02.2020. domes sēdes lēmumu atbalstīja Varakļānu novada iekļau-
šanu Madonas novadam.

Varakļānieši nav pilnvarojuši nevienu kultūras darbinieku rīkoties pret novada iedzīvo-
tāju interesēm. Savu latgalisko identitāti un tradīcijas kopj un saglabā cilvēki, kuri attiecīga-
jā novadā dzīvo. Latgaliskā identitāte nav mērāma ar administratīvajām robežām. Vienmēr 
būs kāda teritorija, kas būs robeža. Ekonomiski ģeogrāfi ski mēs esam Vidzemē, kultūr-
vēsturiski – Latgalē. Nav racionāla pamatojuma atjaunot cariskās Krievijas laikā izveidotu 
administratīvu dalījumu. Pēdējos 57 gadus Varakļānu novadu ar Madonas novadu saista 
ekonomiskas, kultūras, izglītības, sociālās, sporta saites. Mums ir gan valstiskā identitāte, 
gan arī sava latgaliskā identitāte. Valsts prezidents Egils Levits: „Vēsturiski izveidojušās un 
vietējās identitātes un lokālās kopienas ir jārespektē arī plānojot administratīvās teritorijas. 
Tas ir svarīgs piederības un līdz ar to arī kultūras un demokrātiskās līdzatbildības faktors.” 

Politiķiem mūsu valstī ir jāpilda Tautas griba! Jūsu pienākums ir uzklausīt un izpildīt 
Varakļānu novada iedzīvotāju paustās vēlmes.

Varakļānu novada iedzīvotāji jau vairākkārt ir pauduši savu izvēli pievienoties Mado-
nas novadam un savu viedokli nemainīs.

25.03.2020.

Kultūrvēsturiskajam 
iedalījumam 
nevajadzētu konkurēt 
ar administratīvo 
iedalījumu

Tiem, kas realizē administratīvo 
pārvaldi, kultūrvēsturiskais iedalījums 
būtu obligāti jārespektē kā mūsu tau-
tas bagātība, kas ir jāsaglabā. Viņu 
pienākums ir rūpēties arī par šīs iden-
titātes saglabāšanas priekšnoteiku-
miem, lai kaut kas netiek uzspiests, 
kā piemērā ar Varakļāniem. Tas ir ab-
surds teikt vietējiem, ka esat Latgales 
nodevēji, ja gribat būt Madonas, ne-
vis Rēzeknes pašvaldībā. Nedomāju, 
ka varakļānieši, būdami Madonas 
pašvaldībā, būs mazāki Latgales pat-
rioti, kā ir šobrīd. Varakļānu latgalieši 
ir ļoti gaiši cilvēki, kuriem rūp latgalie-
šu kultūra vairāk nekā daudzviet citur 
Latgalē.

Fragments no „Latvijas Avīzes” 
03.04.2020. Gundegas Skagales 
intervija ar ekonomģeogrāfu 
Jāni Turlo „Identitāti varēs kopt 
vēsturiskajās zemēs”
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Varakļānu novada kultūras darbi-
nieki izsaka dziļu nožēlu, ka otrajā la-
sījumā par Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumprojektu Saeimas 
deputāti kā vienu no galvenajiem argu-
mentiem Varakļānu novada pievieno-
šanai Rēzeknes novadam pieņem 40 
Latvijas kultūras darbinieku vēstuli. 

Par Varakļānu novada pievieno-
šanu Madonas novadam Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas ko-
misijas ierosinātajā ofi ciālajā aptaujā 
šī gada februārī nobalsoja 933 Vara-
kļānu novadā deklarētie iedzīvotāji jeb 
84,28% no aptaujas dalībnieku skaita, 
tādējādi apstiprinot pārliecinošo Vara-
kļānu novada domes balsojumu (asto-
ņi no deviņiem deputātiem) par pievie-
nošanu Madonas novadam. Savukārt, 
biedrības „Varakļōnīts” rīkotajā aptaujā 
par pievienošanu Madonas novadam 
parakstījās 987 Varakļānu iedzīvotāji.

Varakļānu turpmāko likteni drīkst 
noteikt tikai un vienīgi Varakļānu no-
vada iedzīvotāji, nevis daži desmiti 
kultūras darbinieku, kuri labākajā gadī-
jumā pāris reizes te ir viesojušies.

Varakļānu iedzīvotāji aicina Saei-
mas deputātus ievērot konsekvenci, 
lemjot par Administratīvi teritoriālās 
reformas jautājumiem. Reformas bū-
tība – novadu ekonomiskās attīstības 
sekmēšana, nevis kultūrvēsturisko ro-
bežu atjaunošana. Ja šis princips tiek 
ievērots, noraidot Sēlijas novada izvei-
di, tad tāds pats jāievēro arī, lemjot par 
Varakļānu novada piederību. Šāda ne-
konsekvence ir liekulīga un liecina par 
deputātu pakļaušanos šauru interešu 
grupu interesēm, kas apzināti maldinā-
jušas Saeimas deputātus. 

Varakļānu novada kultūras un paš-
darbības kolektīvi – gan sava novada 
pastāvēšanas laikā, gan iekļaujoties 
Madonas rajonā – ir apliecinājuši, ka 
ne latgaliskā identitāte, ne kultūras 
mantojums te nav apdraudēts. 

Varakļānu novada pašdarbnieki no 

Latvijas Valsts prezidentam,
Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam,
Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai,
frakcijai „Attīstībai/Par!”,
frakcijai „Jaunā Vienotība”,
frakcijai „KPV LV”,
Jauno konservatīvo frakcijai
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijai,
„Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcijai,
Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai,
pie frakcijām nepiederošajiem Saeimas deputātiem

ATKLĀTA VĒSTULE
1985.gada ir piedalījušies visos Dzies-
mu un deju svētkos Rīgā, ieguvuši pir-
mās un otrās pakāpes diplomus: jau-
niešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes 
deju kopa „Varakļāni”, senioru tautu 
deju kopa „Varavīksne”, sieviešu koris 
„Dzelvērte”, Murmastienes deju kopa 
„Brāzma”. 

Varakļānu vidusskolā ir tautu deju 
kolektīvi visās vecuma grupās, kuri in-
tensīvi gatavojas skolēnu dziesmu un 
deju svētkiem. Skolas koris ik gadu 
piedalās dziesmu karos Rīgā un iegūst 
Zelta diplomus, ir labākais Vidzemes 
reģionā. Muzikālie jaunieši izveidojuši 
savas grupas un uzstājas dažādos pa-
sākumos visā Latvijā. 

Novadā darbojas divas folkloras 
kopas, kas popularizē latvisko dzīves-
ziņu. Varakļānu novada iedzīvotāji ir 
aktīvi kultūrvides veidotāji. Nodibināta 
„Varakļānu novada kultūrizglītības at-
balsta biedrība”, kuras projektus fi nan-
siāli atbalsta Lauku atbalsta fonds, Ma-
donas novada fonds, Vidzemes plāno-
šanas reģions un līdzfi nansē Varakļānu 
novada pašvaldība, top Amatniecības 
centrs, kur tā dalībnieki pin klūdziņas, 
auž, glezno, tiek organizētas radošās 
darbnīcas. 

Novada kultūras darbinieki kopā 
ar saviem kolektīviem ir devuši milzīgu 
ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā 
un senču tradīciju saglabāšanā nāka-
majām paaudzēm.

Varakļānu kultūras darbinieki un 
pašdarbības kolektīvu vadītāji un dalīb-
nieki aicina Saeimas deputātus treša-
jā lasījumā par Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumprojektu ņemt 
vērā Varakļānu iedzīvotāju pārliecinoši 
pausto viedokli PAR Varakļānu no-
vada pievienošanu Madonas nova-
dam!

07.04.2020.
Marija Madžule – Varakļānu Goda 

pilsone, deju kolektīvu vadītāja, Ag-
nese Solozemniece – folkloras kopas 

vadītāja, Ilona Balode – deju kopu va-
dītāja,  Aina Jaunzeme – novada laik-
raksta redaktore,deju kopas vadītāja, 
Mārīte Kanča – deju kolektīvu vadītāja, 
Ārija Tumane – kordiriģente, Lienīte 
Patmalniece-Kondratoviča – Jaunie-
šu centra „Aplis” vadītāja, Inta Cakule 
– KN sieviešu kora „Dzelvērte” prezi-
dente, Indra Broka – Varakļānu Tautas 
bibliotēkas bibliotekāre, Sintija Veipa 
– deju kopas „Brāzma” vadītāja, Ieva 
Šuste – Murmastienes kultūras centra 
vadītāja, Margarita Selicka – Martas 
Bārbales „Skalbjudambju” īpašniece, 
Terēze Pelša – Murmastienes un Bar-
kavas folkloras kopu vadītāja, Zinaida 
Raģele – folkloras kopas vadītāja, Te-
resija Ivenkova – bibliotekāre, Valērija 
Solzemniece – Varakļānu novada Goda 
pilsone, novadpētniece, Modra Vilkau-
ša – folkloras kopas dalībniece, Gunta 
Juste – muzikālā pedagoģe, Jānis Gru-
dulis – dzejnieks, Normunds Pauniņš 
– grupas „OTRA PUSE’’ solists, kom-
ponists, mūzikas producents, Inga 
Tropa – „Jaunais Rīgas teātris’’ aktrise, 
režisore, Ivars Šminiņš – grupa „Vietu 
nav”, Armīns Apeins – grupa „Vietu 
nav”, Reinis Sprindžs – grupa „Vietu 
nav”, Kaspars Eiduks – grupa „Vietu 
nav”, Aldis Grandāns – grupa „NAKTS 
EKSPRESIS”,  Kristaps Vēvers – dzie-
dātājs, Artis Kančs – Varakļānu vidus-
skolas mūziķu grupa, Roberta Šminiņa 
– Varakļānu vidusskolas mūziķu grupa, 
Roberts Eiduks – Varakļānu vidussko-
las mūziķu grupa, Kalvis Mālnieks – 
mūziķis, Artūrs Gabrišs –  DJ , Ierakstu 
izdevniecība „CULTRAVIBE’’, Artūrs 
Krūmiņš – skaņu inženieris, Imants Cī-
rulis – skaņu inženieris, Lelde Svilāne 
– modele aģentūrā „Vacatio’’,  Karīna 
Tropa – dziedātāja, Sindija Tropa – vo-
kālās studijas „Spāre” vadītāja, San-
dijs Vēvers – bungu studija „SV”, Ieva 
Kalderauska – NEPLP locekle, Agnese 
Gabriša – mūziķe, Zenta Anspoka – LU 
profesore, Dzintra Āboliņa – žurnāliste, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, Mārīte 
Leimane – tekstilmāksliniece, Jānis Lei-
manis – keramiķis, Edvīns Kalnenieks 
- Mākslas Akadēmijas profesors, Lolita 
Eriņa – Ārlietu ministrijas darbiniece, 
Kaspars Vēvers – dziedātājs, Silvija Bri-
ce – tulkotāja, Sandra Marta Grudule 
– dzejniece, Anna Strode – Varakļānu 
Goda pilsone, Velta Švēde – juriste, Ar-
vis Strods – Varakļānu novada sporta 
koordinators, pasākumu organizators, 
Enita Šminiņa – mūzikas grupa „Sintē-
ze”
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Nikolajs Plāte ir dzimis 1915. gada 
7. janvārī Ļovānos. Tēvs bijis gadījuma 
darbu strādnieks, māte – adītāja. Mācījies 
II Varakļānu pamatskolā un ģimnāzijā. 
Abitūrijas eksāmenus viņš kārtoja Rīgas 
Baznīcas ģimnāzijā, jo ģimene pārcēlās 
uz Rīgu. 

Savas studiju gaitas N. Plāte sāka 
1932. gadā Latvijas Universitātes Teolo-
ģijas fakultātē, kuru beidza 1938. gada 
maijā, iegūstot cand. theol. grādu. Kā Ni-
kolajs Plāte pats liecina savas dzīves un 
darba pārskatos, visu studiju laiku viņš cī-
nījies ar līdzekļu trūkumu, jo tēvs no savas 
mežsarga algas nebija spējis viņam neko 
daudz atlicināt. Pats viņš pelnīja papildu 
līdzekļus ar privātstundu pasniegšanu un 
gadījuma darbiem.

Laiks, kad N. Plāte studēja teoloģiju, 
Latvijas luterāņu baznīcā un arī Teoloģijas 
fakultātē bija zīmīgs ar nemitīgu spriedzi 
un cīņu starp t.s. liberālismu un konserva-
tīvismu. Teoloģijas fakultāte un tās vado-
šie mācībspēki (K. Kundziņš, V. Maldonis, 
I. Bencingers, u.c.) vairāk nosliecās libe-
rālisma virzienā.

Teoloģijas fakultātē svarīgs vadmo-
tīvs ir bijis akadēmiskais darbs. L. Adamo-
vičs raksta, ka fakultāte ar visu nopietnību 
ir prasījusi un veicinājusi savu esošo un 
topošo mācības spēku zinātnisko ievirzi 
un rosību. Šķiet, ka tieši ar šo LU Teoloģi-
jas fakultātē valdošo akadēmisko gaisotni 
ir izskaidrojama turpmākā Nikolaja Plātes 
pacietīgā akadēmiskā darbošanās un sa-
vas izglītības papildināšana par spīti pa-
domju laiku nelabvēlīgajiem apstākļiem 
un izolācijai. Iedvesmu šiem pūliņiem viņš 
noteikti bija guvis no studijām Teoloģijas 
fakultātē un tās pasniedzējiem.

Savam Teoloģijas fakultātes nobei-
guma darbam Nikolajs Plāte izvēlējās 
praktiskās teoloģijas jomu, rakstīdams 
darbu „Diakonijas sākumi Latvijā”. Šādas 
izvēles iespējamais skaidrojums ir tāds, 
ka praktiskās teoloģijas katedra atradās 
konservatīvā Dr. theol. Teodora Grīnber-
ga rokās, kurš 1931. gadā tika iecelts par 
praktiskās teoloģijas docentu.

No 1937. gada aprīļa līdz 1938. gada 
septembrim Nikolajs Plāte izpildīja obli-
gāto karaklausību 5. Cēsu kaujinieku pul-
kā. Pēc dienesta pakāpes viņš kļuva par 
dižkareivi. Līdz ordinācijai viņš strādāja 
Jelgavā Mārtiņa Lutera draudzē Reformā-
tu baznīcā prof. E. Rumbas vadībā, pēc 
tam Dundagas draudzē pie mācītāja E. 
Villes un Rēzeknes rajona draudzēs pie 
mācītāja Fr. Kramiņa.

Luterāņu mācītājs Nikolajs Plāte
(1915 – 1983) 

1938. gada 23. oktobrī Dundagas 
baznīcā arhibīskaps T. Grīnbergs viņu 
ordinēja par Latgales prāvesta iecirkņa 
vikāru ar dzīves vietu Krustpilī; N. Plāte 
kļuva par mācītāja K. Skujiņa adjunktu. 
Viņš strādāja arī Krustpils pagasta pa-
matskolā par skolotāju, mācīja latviešu 
valodu, ticības mācību un vēsturi. 1939. 
gada decembrī viņu iecēla par Zalves un 
Ērberģes draudžu mācītāju, tā bija pirmā 
patstāvīgā viņa kalpošanas vieta.

Padomju okupācijas un Otrā pasau-
les kara rezultātā izveidojās pilnīgi jauna 
situācija kristīgās baznīcas dzīvē. Emigrā-
cija, izsūtīšana, represijas, kara postījumi, 
utt. radīja dziļu postu arī baznīcai. Šādos 
juku un pārmaiņu laikos jaunais mācītājs 
Nikolajs Plāte sāka savu darbu. Baznīcai 
un tās mācītājiem nācās sadzīvot ar jauno 
situāciju, kad Latvija kļuva par padomju 
republiku un kristīgā ticība nonāca naidī-
ga un agresīva ateisma ielenkumā.

Praktiski visa mācītāja un teologa 
Nikolaja Plātes kalpošana notika šajos 
grūtajos padomju okupācijas gados, un 
viņa dzīves un darba gaitas skaidri rāda 
tos daudzos sarežģījumus, ar ko mācītā-
jam nācās sastapties baznīcas izolētības 
laikos. 

Blakus aktīvai kalpošanai draudzēs 
Nikolajs Plāte veica patstāvīgu teoloģis-
ku pētniecības darbu. Viņš daudz lasīja 
gan teoloģiskus darbus, gan laikmetīgas 
grāmatas, gan arī daiļliteratūru. Viņa ie-
sniegtajos literatūras sarakstos ir atroda-
mi aptuveni no 30 līdz 50 dažādu darbu 
nosaukumi, ko viņš lasījis ik gadu.

Arhibīskaps Gustavs Tūrs augstu vēr-
tēja ne tikai N. Plātes uzticīgo kalpošanu 
draudzēs, bet arī viņa patstāvīgās studijas 
un zinātnisko darbību. Tāpēc viņš uzaici-
nāja virsmācītāju N. Plāti kļūt par Baznī-
cas Akadēmiski teoloģisko kursu pasnie-
dzēju. Šie Teoloģiskie kursi bija nodibināti 
ar 1951. gada X Ģenerālās Sinodes lē-
mumu, bet nodarbības sākās tikai 1954. 
gada 18. janvārī.

1968. gadā N. Plāte tika uzaicināts 
vadīt homilētikas semināru praktiskās teo-
loģijas nodaļā. Nodarbības notika darb-
dienas vakaros no otrdienas līdz piektdie-
nai, pēc nodarbībām sekoja vakara diev-
kalpojums Vecajā Sv. Gertrūdes baznīcā. 
Kā liecina arhibīskapa pateicības vēstule, 
viņš savu darbu bija veicis sekmīgi, tā ka 
klausītāji bijuši apmierināti un vēlējušies 
arī turpmāk dzirdēt viņa lekcijas.

Jau piecdesmito gadu beigās Baz-
nīcas Virsvalde bija nolēmusi, ka mācību 
spēkiem savos priekšmetos ir jāsagatavo 
kompendiji, tas ir, konspekti, rokasgrāma-
tas, kas palīdzētu studentiem ar labākām 
sekmēm apgūt mācību vielu. N. Plāte jau 
no paša savas pasniedzēja darbības sā-
kuma bija viens no cītīgākajiem šī uzde-
vuma veicējiem, sarakstīdams kopumā 
septiņus kompendijus.

Pilnīgāku izpratni par Nikolaja Plātes 
teoloģisko darbu un uzskatiem var iegūt 
no viņa sarakstītajiem kompendijiem. Šie 
kompendiji tapa Baznīcas Virsvaldes uz-
devumā, lai nodrošinātu mācību materiālu 
Akadēmiski teoloģisko kursu studentiem. 
Tā kā teoloģiskās literatūras pieejamība 
bija ļoti ierobežota, tad jau 1950-to gadu 
beigās Virsvalde lēma par šādu kompen-
diju nepieciešamību. Grāmatu iespieša-
na, protams, šai laikā nebija iespējama, 
tāpēc nācās iztikt ar kompendijiem, kas 
tika rakstīti un pavairoti, pārrakstot tos ar 
rakstāmmašīnu.

Nikolajs Plāte, kļūdams par Aka-
dēmiski teoloģisko kursu pasniedzēju 
1968. gadā, tūdaļ ķērās pie kompendiju 
rakstīšanas priekšmetos, kas viņam tika 
uzticēti. Kā pirmais tapa kompendijs Izvē-
lētas Vecās Derības praktiskās ekseģēzes 
(1970). Vēlāk sekoja Vecās Derības prak-
tiskā ekseģēze: Psalmi. (1972), Poimē-
nika. (1973), Poimēnikas praktiskie jau-
tājumi. (1974), Dr. Mārtiņa Lutera „Mazā 
Katķisma” izskaidrojums: „Kristīgās ticī-
bas pamatatziņas uzņemšanai draudzē”. 
(1980), Confessio Augustana: tulkojums 
un izskaidrojums. (1981), Dogmatika: I un 
II daļa. (1981). N. Plāte miris 1983. gada 
9. novembrī un apbedīts Rīgā, Meža ka-
pos.
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Pāvils Mucenieks bija viens no iz-
cilākajiem 20.gs pirmās puses latviešu 
ķirurgiem. Mucenieku dzimta nāk no 
Stirnienes puses, viņa tēvs – vienkāršs 
rokpelnis – bieži mainījis dzīves vietas, 
un Pāvils dzimis 1891. gada 29. septem-
brī Stirnienē. Beidzis Rīgas Aleksandra 
ģimnāziju 1913. gadā, viņš studēja Kara 
medicīnas akadēmijā Petrogradā un pēc 
ārsta diploma saņemšanas 1917. gadā 
dienēja Krievijas armijas latviešu strēl-
nieku vienībās, bet pēc demobilizēšanas 
1918. gadā bija Alūksnes draudzes ārsts. 
1919. gadā P. Mucenieks brīvprātīgi pie-
teicās Latvijas armijā, kurā dienēja vienu 
gadu Rēzeknes kara slimnīcā ārsta kap-
teiņa dienesta pakāpē.

Iesaistījies jaundibinātās universi-
tātes Medicīnas fakultātes darbā 1921. 
gadā kā jaunākais asistents, 1925. gadā 
viņš pirmais no ķirurgiem aizstāvēja me-
dicīnas doktora disertāciju „Eksperimen-
tāli pētījumi par žultsvadu plastiku”, tika 
paaugstināts par vecāko asistentu un 
privātdocentu, bet 1928. gadā, kad pro-
fesora Jēkaba Alkšņa vadītā Fakultātes 
ķirurģijas klīnika tika pārcelta uz Rīgas 
pilsētas 2. slimnīcu, negāja tai līdzi un 
palika 1. slimnīcā par ķirurģijas nodaļas 
virsārstu līdz 1940. gadam.

P. Mucenieks tiek defi nēts par vienu 
no spožākajiem sava laika ķirurgiem, 
operāciju tehnikas un meistarības ziņā 
pat nepārspējamu. Viņa interešu loks bija 
visai plašs: gremošanas trakta ķirurģija, 
plaušu tuberkulozes operatīva dzied-
niecība, plastiskā ķirurģija, onkoloģija, 
neiroķirurģija u.tml. Daudzas sarežģītas 
operācijas viņš veicis pirmais Latvijā, 
piemēram, torakoplastiku 1928. gadā, 
lobektomiju 1932. gadā u.c. Publicējis 
kādus divdesmit darbus.

Pēc profesora J. Alkšņa emeritēša-
nas un dažiem citiem pārkārtojumiem 
P. Mucenieks tika aicināts atgriezties fa-
kultātes darbā. 1940. gada 15. aprīlī viņš 

Pāvils Mucenieks
(1891 –1940)

Pāvils Mucenieks Pāvila Mucenieka vecāki.

N. Plāte no izdevuma  – Baznīca un Sko-
la Nr.11; 1939.g.
«Kas skaistāks mūža dienas . ..»
«Es piepildīšu tava mūža dienas.»
2. Moz. gr. 23, 26.

Nemitīgas ir cilvēku ilgas pēc dzīves 
pie pildījuma un laimes. Pēc kā visa gan 
cilvēki netrauc, un ko visu nekāro, lai ti-
kai varētu kļūt laimīgi! Bet cik bieži visas 
cerības paliek nepiepildītas un kārotais 
nesasniegts!Angļu dzejnieks un fi lozofs T. 
Karleils ir teicis: „Ne tas, kas ir sasniegts, 

nedz arī tas, kas vel trūkst, ir laime, bet 
gan laime ir dzirdēt šeit, zemes pelēku-
mā un dzīves ikdienā, mūžības zvaig-
žņotos soļus." Draugi, laime ir zināt, ka 
Dievs ir pie manis, ka Viņš mani redz, ka 
Viņš svētī mani un manu darbu. Un tad 
nekas nav grūts un nepadarāms, jo es 
zinu — Viņš ir pie manis? Tad darbi šķi-
ras, tad sirds silst mīlestībā un apgarotos 
centienos, tad dvēselē mīt klusa, nekad 
neatņemama laime. Viņš lej saturu mūsu 
mūža dienu tukšajā traukā, un ar Viņu ejot 

spars ir strādāt, spēks ir ciest un prieks 
ir dzīvot. Tu, Mūžīgais! Neļauj mūsu dzī-
vītei tukšiem ziediem noziedēt, bet liec 
Tevis svētītus augļus nest kas pagodina 
Tevi, mūsu Radītājs liec kļūt mums ik die-
nas dvēselē dziļākiem un bagātākiem un 
piepildi mūsu dzīves dienas ar mūžības 
vērtībām. Un tad, kad ēnas metas garas, 
lai sirdī spīd, kas mūžā jauks ir krāts! — 
Mūsu Tēvs ... 

 Līga Osipova
 dok.sist.vad.

Pāvils Mucenieks praktiskajās nodarbībās ar slimnieku. Fotogrāfs nav zināms. 
Rīga, 1927.1928. gads.

tika ievēlēts par ārkārtas profesoru un 3. 
ķirurģisko slimību (Hospitālās ķirurģijas) 
katedras vadītāju ar norādi, ka darbs jā-
sāk 22. augustā, bet liktenis izlēma sa-

vādāk. Pāvils Mucenieks nomira nepilnu 
piecdesmit gadu vecumā 1940. gada 7. 
maijā Rīgā. Apbedīts Varakļānu kapos, 

turpinājums 8. lpp.
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kur Mucenieku dzimtai ir sava kapliča, kura atrodas luterāņu 
kapu nodalījumā. Šeit tika veikta liela rekonstrukcija, kurai lielu 
daļu līdzekļu ziedoja Pāvila Mucenieka ģimene. Sākums šim 
vērienīgajam projektam meklējams 1937. gada aprīlī, kad Va-
rakļānu kapos notika pulkvežleitnanta Pētera Mucenieka bēres. 
Brālis Pāvils paziņoja, ka brāļa un mātes piemiņai nolēmis celt 
Varakļānu kapos kapliču un vārtus.  Latvijas Universitātē brāļa 
vārdā gribēja nosaukt un dibināt fondu centīgo un trūcīgo stu-
dentu atbalstīšanai. 

Pāvils turēja doto 
solījumu. Jau 1937. 
gada 1. jūlijā presē 
parādījās raksts par 
to, ka izveidots „Pulk-
vežleitnanta Pētera 
Mucenieka fonds” 
no privātdocenta Dr. 
Med. Pāvila Mucenie-
ka dāvinājuma pama-
ta. Fonda mērķis bija 
godalgot ik gadus 
ar pulkvežleitnanta 
Pētera Mucenieka 
godalgu labāko lat-
viešu studenta pētīju-
mu Latvijas tiesībās. 
Fonds sastāvēja no 
Pāvila Mucenieka ziedojuma: 3000 latu un 
turpmākajiem ziedojumiem. Fonda līdzek-
ļus ieguldīja drošos vērtspapīros vai ban-
kā. Studentu darba godalgošanai izlietoja 
tikai kapitāla procentus.

Arī celtniecības projekts kapos tika 
īstenots. Uzbūvēja modernu kapliču ar 
vitrāžu un mozaīku rotājumu. Tika iekār-
tots laukums svinīgiem pasākumiem. Pēc 
Anša Bērziņa meta uzcēla skaistu arhitek-
toniskas kompozīcijas veida pieminekli 
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Vara-

... nav gan labākais laiks tiesāties, jo 
ir atnācis kāds cits – visai bargs tiesne-
sis – Covid-19. Ir jau arī nožēlojami, pa-
zemojoši, publiski cīnīties par dzīvošanu 
pašam savās mājās...

Bet nevar atturēties un neatbildēt uz 
marta „Varakļoniša” komentāriem.

Lai netērētu laiku – pāris vārdos...
Par mērnieku laikiem: patiesi, tie 1. 

notika 1963. gadā, kad kādam komparti-
jas darbiniekam tika kāda sviesta muci-
ņa vai brandavīna stops...  Jo vai gan ar 
skaidru prātu varētu no cita maizes kuku-
ļa no F. Trasuna zemes atgriezt šķēli līdz 
ar Varakļānu pilsētas robežu – kā Berlīni, 
tikai mūra pietrūka... Patiesi absurda rīcī-
ba – pāršķelt uz pusēm Varakļānu pagas-
tu – Varakļānu draudzi... Mēs atšķeltās te-
ritorijas ļaudis visus šos 57 gadus esam 
valsts varas ķīlnieki... Nu ir pienācis īstais 
laiks kļūdu labojumam – mēs neprasām 
citas, bet tikai savas mājas atdot atpakaļ 
Latgalei!...

turpinājums no 7. lpp.

Atbilde... uz Varakļānu problēmām...
Par aģitāciju – salīdzinošiem 2. 

mērogiem... Par Latgales – es ar riteni 
tirgus placī tiku godam pamanīta... Par 
Vidzemes patiesi neuzkrītošs – augstas 
amatpersonas ar vairākām domes spon-
sorētām automašīnām izbraukāja pa visa 
novada mājām veicot negodīgu, neve-
selīgu aģitāciju... Nobalsojuši 41% no 
tiem 15% par Latgali, 59% nebalsojušie 
noteikti vairāk par Latgali un tie 26% par 
Vidzemi nedrīkst un nevar izlemt Varakļā-
nu likteni!...

Par ekonomiku un gaismu: Vi-3. 
sus šos 57 gadus Latgale arī šķeltās te-
ritorijas ļaudis ar savu pienesumu – visa 
infrastruktūra un darba mūži Varakļānos 
– bagātinājuši Vidzemes ekonomiku un 
gaismu, lai gan neapstrīdami vairāk eko-
nomikas un gaismas ir Latgalē – tirgi, ra-
žošana, izglītība, kultūra – „Gors”...

Par veselo saprātu: šķiet patiesi 4. 
apšaubāmas prāta spējas tiem ļaudīm, 
kuri noliedz savu izcelsmi – piederību pa-

zemojot savus priekštečus, savus līdzcil-
vēkus un sevi ar apzīmēju – tumšā puse!? 
Tātat visa Latgale arī F. Trasuns ir tumšs 
no tumšās puses!?... Patiesi – vai kur ze-
māk vēl kur krist!? Un vai šādi nožēlojami 
prāti – bez saknēm bez piederības kā pū-
kas – var lemt par salīdzinoši tik mūžīgām 
vēsturiskām vērtībām – robežām!?

Un kā apzīmēt minēto Salaspils 
ļ.cien. Latgales dēlu – Vidzemes dēls!?

Latgalei jābūt Latlagalē – viennozī-
mīgi!

Cieņā un lepnumā, ka esmu latga-
liete, jo latgalietis ir latvietis ar kvalitātes 
zīmi!

Dzidra Bruzgule Bokānos
23.03.2020.

P.S. Katrā slimnīcā ir gan labas, gan 
ne tik labas pieredzes... 

Arī Latgalē varēsim runāt savā skais-
tā valodā!...

Redakcijas piezīme: Atsūtītais mate-
riāls publicēts bez redakcijas korekcijām

kļānu draudzes locekļu 
piemiņai.  Tajā pašā reizē 
uzbūvēti oriģināli veidoti 
vārti ar zvanu torni, it kā 
teiksmaina putna izskatā. 
Kā atzīmēja pats arhitekts 
– „...baltais gulbis dodas 
debesīs”. Atklāšana noti-
ka 1937. gada 8. septem-
brī. Atklāšanā piedalījies 
arī arhibīskaps Dr. Theol. 
T. Grīnbergs, prof. Dr. L. 
Bērziņš, armijas pārstāvji, 
17. Rēzeknes  aizsargu 
pulka goda sardze un citi 
viesi. Luterāņu baznīcā  
notika dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma visi devās 
uz kapu ansambli, lai to 
iesvētītu. 

Līga Osipova,
Materiāli no Varakļānu 

Novada muzeja krājuma                                               
www.ieverojamiemediki.lv
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Bērniem ir dažādas intereses, tāpēc īstu 
talantu bieži ir grūti pamanīt. 

 Mēdz teikt, ka talanta izkopšanā vislielā-
kā nozīme ir rūpīgam darbam – 99 % ir darbs 
un tikai 1% ir talants. 

Talants var zust, ja to neattīsta. 
Talants var parādīties arī vēlāk, ja regulā-

ri tiek apmeklētas kādas nodarbības. 
Tas, kas darīts ar prieku, nāk par labu 

bērnam un viņa attīstībai.
Tas prieka brīdis ir klāt, ilgi sapņots un 

beidzot piepildīts sapnis par Talantu dienu 
„Sprīdītī”.

12. martā „Sprīdītī” notiek Talantu diena 
ar mērķi – veicināt pirmsskolas vecuma bēr-
nu spēju un talantu attīstību, pilnveidojot da-
lībnieku skatuves kultūru un uzstāšanās pie-
redzi. Saliedēt iestādes audzēkņu ģimenes, 
attīstot radošo potenciālu un veicināt izpratni 
par komandas jēdziena būtību.

Mērķis skaidrs, uzdevumi un nosacījumi 
arī. Ģimenes ir sagatavojušās, pasākums 
sākas:

Dziesmu duetā uzstājas Anete Kanča 
ar mammu, dziedot dziesmu par rabarberu 
rausi.

 Savus zīmēšanas talantus rāda Matilde 
Urka, mamma tikai asistē, un top neticami 
skaists fl amingo!

Brīnumus un burvju trikus prot Ronalda 
un Loretas Odumiņu ģimenē, mamma spēj 
tik nomainīt atribūtus!

Leldes Sondores ģimene visus uzmun-
drina ar vienu brašu deju „Ballējam, negu-
ļam....”.

Un tad seko eksperimenti, ko prot Ade-
les Urkas ģimene, visiem ko brīnīties, te tie-
šām labi pārzin fi zikas un dabas likumus, pat 
ķīmiju!

Gustava Kalniņa ģimene uzstājas ar iz-
rādi, jo aktiermāksla arī topā!

Samanta Vikauša kopā ar mammu iz-
dejo deju „Sarkanbaltsarkanais tuc, tuc”. 
Nemanot pienācis brīdis, ka priekšnesumi 
parādīti, jāpastrādā neatkarīgai žūrijai (Aija, 
Ilze, Laura), lai diplomos varētu ierakstīt VIS, 
VIS, VIS...

Svētku turpinājumā – rotaļas, žūrijas 
vērtējums, apbalvošana, diskotēka un vis-
beidzot ,liela torte!

Paldies atbalstītājiem – Varakļānu nova-
da domei un kafejnīcai „Grāmatnīca”!

Lūk, šogad Talantu dienā septiņi vareni, 
labi sagatavoti priekšnesumi. Bet kādi!!! Ilgi 
būs ko  priecāties un atcerēties. Priecāties 
par to, ka ir stipras, radošas, ar izdomu ba-
gātas ģimenes! 

Šis pasākums „Sprīdītī” kļūs par tradīci-
ju, tāpēc jau gatavojamies, lai nākošajā gadā 
varētu svinēt šo dienu ar ģimeni, radot ģime-
nisku priekšnesumu, kas atklāj talantus un 
prasmes!... TALANTS sākas ģimenē!

Aija un Katrīna,
Pasākuma vadītāji

„Sprīdīšu talanti” 2020
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Tika izpētītas pilnīgi visas Varakļānu 
zonālās slimnīcas darbinieku personas 
lietas, kuras ir tikušas nodotas arhīvā. 
Pārsteidza tas, ka arhīvā nav nodota 
gandrīz neviena slimnīcas darbinieka 
personas lieta, kurš ir ieņēmis augstu 
amatu slimnīcā. Visvairāk ir tikušas nodo-
tas slimnīcas sanitāru personas lietas. Ir 
arī pavāru, sētnieku, ambulances šoferu 
personas lietas. Pirms personas lietu iz-
pētes šķita, ka Varakļānu zonālajā slim-
nīcā ir strādājuši tikai Varakļānu pilsētas 
iedzīvotāji, tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. 
Taču jau no pirmo personas lietu izpē-
tes kļuva skaidrs, ka tā nav. Varakļānu 
zonālajā slimnīcā, līdzīgi kā Varakļānu 
aptiekā ir strādājuši cilvēki no visas LPSR 
teritorijas un citām padomju republikām: 
Baltkrievijas, Ukrainas. Ir strādājuši dažā-
du tautību cilvēki: latvieši, krievi, ukraiņi, 
baltkrievi, ebreji. Viņu izglītības līmenis ir 
bijis ļoti dažāds.

Varakļānu veselības aizsardzības 
nodaļas darbinieku

 iedalījums pēc tautībām 
(1945 — 1991)

Tautība Skaits 
latvieši 19
krievi 9
ebreji 3
ukraiņi 1

baltkrievi 1

(Tabula veidota pēc saglabāto per-
sonas lietu izpētes)

Varakļānu slimnīcas darbinieku 
izglītība (1945 — 1991)

Izglītība Darbinieku 
skaits 

augstākā 5
vidējā speciālā 3
vidējā 6
nepabeigta vidējā 4
7. klases 6
6. klases 5
5. klases 1
4. klases 1
nav zināma 4

(Tabula veidota pēc saglabāto  per-
sonas lietu izpētes)

Viena no pirmajām darbinieku per-
sonas lietām, kura ir tikusi nodota arhīvā, 
ir ebreju tautības ārsta Zamjas A. lieta. 
Zamja Latvijas teritorijā bija ieceļojis no 
Baltkrievijas.  Pirms ierašanās Varakļānos 
viņš jau bija guvis plašu darba pieredzi ci-
tās padomju republikās. Zamja bija viens 

Varakļānu zonālās slimnīcas personāls

no retajiem Varakļānu zonālās slimnīcas 
darbiniekiem, kuram bija augstākā izglītī-
ba. 1954. gadā  pēc  Ļeņingradas Medi-
cīnas institūta absolvēšanas viņu nosūtīja 
darbā uz Varakļāniem par ārstu-pediatru. 
Tika apmaksāti visi ceļa izdevumi, lai ie-
rastos Varakļānos.

Ja bija iegūta augstākā izglītība, tad 
pašam nevajadzēja meklēt darbu. Uzreiz 
pēc mācību iestādes absolvēšanas jauno 
darbinieku nosūtīja strādāt uz veselības 
aprūpes iestādi. Taču pašam jaunajam 
darbiniekam nebija iespējas izvēlēties 
vietu, kur viņš vēlētos strādāt. Uz nosū-
tījuma pavēlēm bija arī atgādinājums: 
ja darbinieks ignorēs nosūtījumu doties 
strādāt uz konkrēto ārstniecības iestādi 
vai arī ieradīsies ar nokavēšanos, viņam 
par to draudēs kriminālatbildība. Krimi-

nālatbildība draudēja arī medicīnas ies-
tādes vadītājam, ja pieņēma darbā jauno 
medicīnas darbinieku bez nosūtījuma 
pavēles. 

Lai strādātu Varakļānos, no citas 
padomju republikas bija ieradusies arī 
Gehte F., kura bija dzimusi Astraha-
ņā. Viņa kā ārsts-terapeits tika nosūtīta 
strādāt uz Varakļāniem pēc Maskavas 
Medicīnas institūta pabeigšanas 1953. 
gadā. Gehtes personas lieta ir viena no 
pilnīgāk saglabātajām Varakļānu zonālās 
slimnīcas darbinieku personas lietām. Arī 
Gehtei F. kā jebkurai jaunai darbiniecei 
ar augstāko izglītību tika atgādināts par 
to, ka jebkāda patvaļīga iekārtošanās 
darbā, novēlota ierašanās nosūtījumā 
norādītajā vietā ir uzskatāma par likuma 
pārkāpumu. Gehte F.  Varakļānu slimnīcā 

 1955. gada pavasaris. Visi ārsti (bez stomatologa). No kreisās: ārsts Julians B., 
ārste Gehte F., galvenā ārste Marija P., ārsts Ēriks J.

(Varakļānu Novada muzeja krājums)

Varakļānu slimnīcas kolektīvs 1954. gada vasarā
(Varakļānu Novada muzeja krājums) 
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 Zināšanu apguve un nepārtraukta 
sevis pilnveidošana jebkurā dzīves pos-
mā nodrošina spēju izprast sabiedrības 
norises, traģiskas krīzes un meklēt risi-
nājumus. Attālinātu atšķirtību no līdzcil-
vēkiem  un aktīvas sabiedriskās dzīves  
vieglāk var izturēt pašpietiekams cilvēks, 
kurš sakoncentrē savus iekšējos garīgos 
resursu un prasmes, lai neapjuktu, bet 
meklētu un īstenotu labāko risinājumu.

Skolas dzīvē tāds nebijis izaicinājums 
ir mācīties  mājās un mācīt attālināti.

Lai nodrošinātu mācību procesa 
nepārtrauktību, skolā ar direktora rīkoju-
mu ir noteikta kārtība, kā tiek organizēts 
mācību process  izglītojamajiem ārkārtas 
situācijas laikā. 

Mācību procesa norises kārtība ir 
saistoša arī izglītojamo vecākiem, līdz-
darbojoties tās īstenošanā. 

Ikvienam izglītojamajam tiek  nodro-
šināts arī individuālās konsultācijas Eiro-
pas Sociālā fonda projektos: „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai” (projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/ 
001) un „Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 
8.3.2.2./16/I/001).

Lai mācībās varētu piedalīties visi iz-
glītojamie, tika apzināta izglītojamo pieeja-
mība mācīties attālināti ar viedierīču palī-
dzību, izmantojot e-vidi, kā arī noteiktas 
atbilstošas e-vides platformas izglītošanās 
funkciju nodrošināšanai: e- klase, uzdevu-
mi.lv, soma.lv, videokonference, letonika. 

Saziņa notiek,  izmantojot e- klasi. 

Attālinātā mācīšanās Varakļānu vidusskolā
Mācību procesam tiek izmantoti eso-

šie mācību līdzekļi un e-vides platformas: 
uzdevumi.lv, gmail, soma.lv, Microsoft 
neklātienes videokonferences, What-
sApp, letonika.  Pedagogs e-klasē atspo-
guļo apgūstamo mācību vielu un nosaka 
nākošo tiešsaistes, patstāvīgā darba vai 
konsultācijas laiku, kas ir apstiprinātā 
stundu saraksta ietvaros, bet var nebūt 
kārtējā mācību stunda. 

Svarīgs atbalsts skolai un ģimenei ir 
iespēja izglītojamajiem mācīties platformā 
„Tava klase”. Lai nepārslogotu skolēnus,  
„Tavā klasē” stunda ir 20 minūtes gara, 
veiksmīgas ir muzicēšanas un sporta 
nodarbības, kas dažādo ierasto mācību 
procesu.

1. – 12. kl. skolēni, arī 1. – 6. kl. skolē-
nu vecāki var sekot attālinātā mācību pro-
cesa plānojumam Google platformā, tur 
skolotāji atzīmē, kad notiks konsultācijas, 
pārbaudes darbi, projektu noslēgumi, 
tiešsaistes, „Tava klase” stundas u.c.

Atgriezenisko saiti par apgūto mācī-
bu vielu nodrošina katra mācību priekš-
meta skolotājs e- vidē, vērtējumus izliekot 
e-klasē, vairāk tiek izmantoti formatīvie 
vērtējumi(i/ni), bet, turpinoties ārkārtas 
situācijai un gatavojoties mācību gada 
noslēgumam, skolēni saņem  par lielāka 
apjoma pārbaudes darbiem summatīvo 
vērtējumu ballēs. Skolotāju ieguldītais 
darbs attālinātajā mācību procesā ir ino-
vatīvs, resursu un laika ietilpīgs, tāpēc 
gaidām lielāku atdevi no dažiem mūsu 
audzēkņiem, lai skolēni neizniekotu do-

tās iespējas.
 Attālinātais mācību process aplieci-

na katra skolēna spējas veikt pašvadītu 
mācīšanos. Vissarežģītāk  vielas apguve 
notiek sākumskolas posmā,  kur nepie-
ciešamas konsultācijas un emocionāls 
atbalsts. Daudzi vecāki iesaistās, lai pa-
līdzētu saviem bērniem, paldies viņiem 
par to. Tomēr  jāplāno vēlāk iespēju ro-
bežās pamatjautājumu nostiprināšana, 
lai skolēni varētu izprast cēloņsakarības 
tālākajos izglītības posmos.

 Pamatizglītības un vidējās izglītības 
posmā attālinātā mācību procesa sek-
mes un rezultāti ir dažādi: vieni radoši un 
centīgi izpilda visu uzdoto, sadarbojas ar 
pedagogiem, strādā

 sev piemērotā režīmā, veiksmīgi ap-
gūstot jaunas prasmes un mācību vielu, 
citi- nesniedz  atgriezenisko saiti, lai va-
rētu pārliecināties, vai skolēns piedalās 
mācību procesā, kāda palīdzība nepie-
ciešama. Gribu atgādināt, ka šādas at-
tālinātas mācības ir darbs arī no skolēnu 
puses,  mums visiem ar savu labo gribu  
jāpārvar  gŗūtības, kā to dara lielākā sa-
biedrības  daļa.

Šobrīd izskan dažādas versijas par 
mācību gada noslēgumu un eksāmenu 
sesiju 9. un 12. klašu skolēniem. Gaidī-
sim labāko risinājumu un rīkosimies tā, 
lai skolēni saņemtu izglītības dokumen-
tus, jo visas  krīzes reiz beidzas, bet dzīve 
turpinās.

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

tika pieņemta darbā 1953. gada 4. sep-
tembrī par ārstu-pediatru. Minēts, ka alga 
apstiprināta pēc štatu saraksta. Norādīts, 
ka darbiniece strādās pusslodzi.  

Ja slimnīcas darbiniekam bija aug-
stākā izglītība, tad personas lietā parasti 
tika iekļauts arī dienesta raksturojums. 
Šajos raksturojumos parasti tika uzsvēr-
tas darbinieka zināšanas, sadarbība 
ar kolēģiem. Raksturojumā minēts, ka 
Gehte apzinīgi veic savus pienākumus. 
Darbā izrāda interesi un iniciatīvu. Tur-
pina celt savu kvalifi kāciju ar jaunākās 
medicīnas literatūras palīdzību. Darbo-
jās arī kā medicīnas darbinieku arod-
biedrības komitejas priekšsēdētāja. 

Diezgan daudz informācijas ir sagla-
bājies par Mariju P.  Viņa bija viena no re-
tajiem darbiniekiem, kuriem bija augstā-
kā izglītība. Dzimusi Ukrainā. No 1934. 
gada līdz 1938. gadam Marija P. bija mā-
cījusies Odesas Medicīnas institūtā.

Kā jau iepriekš minēts, ja darbinie-
kam bija augstākā izglītība, tad par viņu 
parasti tika rakstīts arī dienesta raksturo-

jums. Tāds ir arī Marijas personas lietā. 
Šis raksturojums bija nedaudz savādāks 
kā citiem darbiniekiem, kuriem tas ir sa-
glabājies.  Raksturojums nebija sastā-
dīts Varakļānos. Tas bija no iepriekšējās 
darba vietas Ukrainā. Citu slimnīcas 
darbinieku lietās iekļautie raksturojumi 
bija sastādīti tikai Varakļānos. Šajā rak-
sturojumā bija izteikti jūtama padomju 
ideoloģija ( labi sagatavota marksisma-
ļeņinisma pamatiem. Darbā bijusi parte-
jiski principiāla). Varakļānos sastādītajos 
raksturojumos, kuri ir saglabājušies, ne-
kad ideoloģija nebija tik izteikti jūtama. 
Raksturojumā minēts, ka Marija P. darbā 
uz Varakļāniem tika pārcelta, jo šeit no-
sūtīja viņas vīru. Viņa Varakļānu zonāla-
jā slimnīcā sāka strādāt 1954. gada 5. 
maijā. Jau 1954. gada 18. maijā Marija P.  
tika nozīmēta pildīt arī slimnīcas galvenā 
ārsta pienākumus. Taču nav zināms, cik 
ilgi pildīja galvenā ārsta pienākumus.

 Secinājumi par saglabātajiem Va-
rakļānu slimnīcas dokumentiem: pilnīgi 
visos dienesta raksturojumos minēts, 

ka darbinieks regulāri uzlabo savas zi-
nāšanas, lasot jaunāko literatūru. Tiek 
uzsvērtas darbinieka labās īpašības. Do-
kumentos par pieņemšanu darbā neno-
rādīja darbinieka algu (alga apstiprināta 
pēc štatiem). Personas lietās ļoti reti bija 
darbinieku fotogrāfi jas. Daļa Varakļānu 
slimnīcas jauno darbinieču ieradās no 
citām Padomju republikām, jo šeit no-
sūtīja dienēt viņu vīrus. Padomju laika 
veselības aprūpes dokumentu specifi ku 
labi atspoguļo tādi jautājumi kā: agrā-
kā kārta; vecāku pamatnodarbošanās 
pirms Oktobra revolūcijas; no kura laika 
ir partijā; vai ir bijušas svārstības partijas 
līnijā; vai ir bijis balto armijās; vai ir bijis 
vācu okupētajā teritorijā; kādu amatu ie-
ņēmis.  Liela daļa darbinieku personas 
lietu nav saglabātas, nodotas arhīvā. Arī 
nodotās lietas nereti ir nepilnīgas. Visla-
bāk saglabātās personas lietas ir veido-
tas 1953. gadā.    

Arturs Ikaunieks, 
vēstures bakalaurs, arhīvniecības 

maģistrs
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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

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
 (Z. Lazda)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
martā: 

Prusakova Paulīna – 92
 Opuls Juris – 44
Groza Gele – 89

Zaļkalns Vilnis – 88
Pūrīts Rolands – 48

Justs Vladislavs – 65

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
 (N. Dzirkale)

Mūsu patiesa līdzjūtība, 
Pūrīti Rolandu mūžībā pavadot. 

Klasesbiedri un audzinātāja

Un tā mēs aizejam –
Tā: pēkšņi un pavisam.
Bez ceļa atpakaļ...

Visdziļākā līdzjūtība 
Pūrīšu ģimenei dēlu, tēvu, brāli 
Rolandu guldot kapu kalniņā.

Pils ielas 18 kāpņu telpas kaimiņi

No atmiņām paliek tikai starojums 
maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī izsakām patiesu 
līdzjūtību

 Annai un Aloizam Strodiem, 
meitu Valdu mūžībā pavadot.

Brīvības ielas 1 kaimiņi

19. aprīlī 
svinēsim Kunga Žēlsirdības 
svētkus un arī godināsim 
mūsu draudzes aizbildni 

svēto Viktoru
 

Tiešraide:
19.04.2020. sv. Mise plkst. 11.00

no 14. līdz18. aprīlim  sv. Mise 
plkst. 7.00

 Liels paldies visiem, kas esat 
vienoti  ar Dievu un priesteri 

sv. Misē tiešraidēs un  atbalstāt  
baznīcu ar  ziedojumiem.

Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs – 
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic
Ieklausies – visi paldies Tev teic!
 /J. Rabša/
Skaistajā dzīves jubilejā sveicam 

ilggadējo mājas vecāko un 
izpalīdzīgu kaimiņu 
 Jevģeniju Dudaru!

Brīvības ielas 1 kaimiņi

Ap Tevi vienmēr ir pavasars –
Kā Tu no ziemas to nosargāji?    
It kā tevī kāds noklīdis saules stars
Būtu tur atradis mājas.
Nevienam Tu sevi neuzspied,
Nevienam nepievelc grožus.
Tikai Tevī kaut kas kā ābele zied -
Klusi, bet pārliecinoši.

Vissirsnīgākie dzimšanas dienas 
sveicieni

KRISTĪNAI LĪPIŅAI
LILIJAI MOLČANOVAI

nozīmīgajā dzīvei jubilejā! Lai 
veselība, dzirkstošs smaids un 

dejotprieks rit Jūsu dzīves gaitās!

Varakļānu kultūras nama 
SDDK “Dardedze”

Mūžs ir kā skanīga stīga,
Ja darbs sirdi aizrauj un saista.
Dzīves gaita ir nesavtīga,
Ja to spārno ideja skaista.
Pamatidejai mūžu ziedot
Nozīmē skatīties tālu,
Censties dzīves saturam piedot
Formu ideālu. 
 (J.Osmanis)

Sirsnīgi sveicam 
LILIJU MOLČANOVU  

apaļajā dzīves jubilejā!

Varakļānu pensionāru biedrība 
“Pīlādzītis”

Mums visiem ilgi jāzied – 
Tik ilgi, cik vien var;
Un, protams, augļi jānes –    
Tik ilgi, cik vien var.
Kad augļu nav, ne ziedu,
Kad salna Tevi skar,
Vēl uzsmaidi un dziedi –
Tik ilgi, cik vien var!
Visa laba un stipras veselības 

vēlējumi 
MARIANNAI RIVSEINIECEI 

nozīmīgajā jubilejā.

Miera Karalienes lūgšanu 
grupiņa
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