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Māte katram no mums sava.
Arī dzimtene tik viena.
Senču mantojums, ko tālāk
sirdī, darbos, bērnos nesam.
Sargājam kā sveces liesmu,
Mārīti, kas rāpo zāles stiebrā.
Latvija nav vārds vai vieta, tas
ir stāsts, kopā savīts gaismas
stars.
4. maijs ir viena no Latvijas Republikas vēsturē svarīgākajām dienām. Šo
svētku oficiālais nosaukums ir „Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienu”, taču īsāk to pazīst kā Latvijas
Neatkarības atjaunošanas dienu. Kā
piemiņas diena tā tika pasludināta
1990. gadā, bet kā 4. maija svētku brīvdiena tā ir no 2002. gada.
Šajā dienā 1990. gadā Latvijas PSR
Augstākā padome balsoja par vēsturisku deklarāciju „Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Šī deklarācija faktiski atjaunoja Latvijas Republikas
neatkarību, nosakot pārejas posmu
Latvijas Republikas institūciju ieviešanai
un padomju valsts aparāta atcelšanai.
Pēdējos gados Latvijā attīstīta jauna tradīcija – Baltā galdauta svētki. Šie
svētki ir unikāli Latvijas sabiedrībā, jo
Baltā galdauta svētku vēsture stiepjas
tikai pēdējo 5 gadu garumā. Šie svētki
tika uzsākti ar mērķi radīt rituālus, pie
kuriem atcerēties svarīgos maija svētku
notikumus.
Baltā galdauta svētku koncepts –
sapulcēties draugiem, kaimiņiem, ģimenes locekļiem, paziņām, kolēģiem,
lai pieklājīgi satiktos un baudītu kopīgi
sarūpētu maltīti, tādā veidā veidojot apsveikumu 4.maijā gan sev, gan citiem.
Latviešu tautas tradīcijās gandrīz
katri svētki, gan kristīgie, gan pēc tradicionālā gadskārtu kalendāra, tiek svinēti pie galda. Baltā galdauta svētki turpina šo tradīciju un nemēģina latviešos
ieviest jaunus svētku svinēšanas veidus. Katri latviešu svētki simbolizē kādu
priecīgu emociju, tagad ir arī svētki, kas
simbolizē brīvību.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī,
pasākumu organizēšana ir ierobežota.
Taču Varakļānu iedzīvotājus 4.maija rītā

Dekšāres jauniešu ansamblis.

POP grupa „Paralēles”.
patīkami pārsteidza jauniešu skanīgās dziesmas. Paldies Varakļānu kultūras nama
jauniešu POP grupai „Paralēles” (vadītāja Līva Kanča) un Dekšāres jauniešu vokālajam ansamblim (koncertmeistare Agnija Romanovska)!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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VARAKĻĀNU
NOVADA DOMES
SĒDE
29.04.2021.
Nr.4
1. Par Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam.
1. Piešķirt finansējumu SIA „DNS
WOOD ART” Varakļānu novadu reprezentējošu suvenīru – ozolkoka dizaina
pulksteņu piegādei – EUR 484,00 apmērā;
2. Piešķirt finansējumu SIA „BROVAR” Varakļānu novadu reprezentējošu
suvenīru – dāvanu iepakojumu ar VARA
KLĀNU logo piegādei – EUR 500,00 apmērā;
3. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju atbalstam
1. Piešķirt līdzfinansējumu biznesa
idejas – „Kazas piena saldējums” realizācijai – EUR 1309,00 apmērā;
2. Piešķirt līdzfinansējumu biznesa
idejas – „T kreklu apdruka un pārdošana” realizācijai – EUR 1653,60 apmērā;
4. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju teritoriju
labiekārtošanas atbalstam.
1. Akceptēt Varakļānu novada
pašvaldības dalību Varakļānu novada
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas konkursa „Daudzdzīvokļu māju teritoriju

labiekārtošana” projektu realizācijā kā
pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašnieku, pilnvarojot Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA īstenot
projektos paredzētos pasākumus.
2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Varakļānu novada iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa „Daudzdzīvokļu māju teritoriju
labiekārtošana” dalībniekiem EUR 50
000,00 kopsummā, sadalot to māju
dzīvokļu īpašnieku kopību projektiem
šādā apmērā:
2.1. Jaunatnes iela 9, Murmastienē
– EUR 6153,85;
2.2. Rīgas iela 19, Varakļānos – EUR
4723,17;
2.3. Pils iela 28A un 28B, Varakļānos – EUR 5003,05;
2.4. Pils iela 18, Varakļānos – EUR
7445,08;
2.5. Kosmonautu iela 15, Varakļānos – EUR 8000,00;
2.6. Kosmonautu iela 13, Varakļānos – EUR 8000,00;
2.7. Fabrikas iela 1, 3 un 5, Varakļānos – EUR 5279,06;
2.8. Jaunatnes iela 5, Murmastienē
– EUR 2986,74;
2.9. Liepu iela 1, Murmastienē –
EUR 3441,51.
5.Par apbūves tiesības līguma izbeigšanu
6. Par zemes nomu.
7. Par adreses maiņu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem „Vietuļnieki” un „Līdumi Rugātes”.
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu.

Var pieteikties īstermiņa aizdevumam
no vienotā platību maksājuma
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietek mi, arī šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no
vienotā platības maksājuma summas.
Pieteikties īstermiņa aizdevumam var
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no šā gada 23.
aprīļa līdz 1. septembrim.
LAD šā gada rudenī ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no
lauksaimniekam aprēķinātās vienotā
platības maksājuma avansa maksājuma summas vai aprēķinātā gala maksājuma.
Īstermiņa aizdevumu piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu
vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja

lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos
gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu LAD piešķir,
ievērojot nosacījumus:
1. likme ir 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru,
2. aizdevumu nepiešķirs par tādu
lauksaimniecībā izmantojamo zemes
platību, kura ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu
710 un 720 (zālāju platību), ja lauksaimniekam uz šīm platībām 2021.
gada 1.aprīlī Lauksaimniecības datu
centrā nav reģistrēti lauksaimniecības
dzīvnieki.
Novada lauku konsultante
J. Grudule, mob.tālr. 26543747

11. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
12. Par īres līguma pārslēgšanu.
13. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.
14. Par reģistrēšanu palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Preiļu ielas posma nodošanu
valsts īpašumā.
17. Par nekustamā īpašuma „Ozoldruvas 1” sadalīšanu.
18. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam Skolas
ielā 49, Varakļāni.
19. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12,
Varakļāni, Varakļānu nov., nodošanu
atsavināšanai.
20. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
21. Par atļauju valsts amatpersonas
amata savienošanai Varakļānu novada
pašvaldības izpilddirektoram Ivaram
Ikauniekam.
Atļaut Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam savienot amatu ar mežsaimniecības inženiera amatu Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecībā
sākot ar 06.05.2021.
2. Samazināt Varakļānu novada
pašvaldības izpilddirektora amata slodzi uz 20 stundām nedēļā sākot ar
04.06.2021.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvede

Lasītājs informē
Informēju Varakļānu sabiedrību, ka esmu nosūtījis bīskapam
Kravalim aprīļa „Varakļõnīša” numuru un pavadvēstulē lūdzu Kravali komentēt Jāņa Sčucka rakstu
„Tautas balss – Dieva balss”.
Lūdzu viņu komentēt acīmredzamo melošanu Latvijas televīzijas intervijā, ka viņš nav aģitējis
Saeimas deputātus balsot par
Varakļānu novada pievienošanu
Rēzeknes novadam.
Lūdzu viņu komentēt gadiem
dzirdamas runas Varakļānos, ka
Kravalis ir izmācīts par garīdznieku par Varakļānu draudzes naudu.
A. Mālnieks
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Aktuāli lauksaimniekiem
Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka 2021. un 2022. gadā tiek turpināts atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai ar līdzšinējām atbalsta likmēm
un finansējumu diviem gadiem 70 miljonu euro apmērā, jo bioloģiskā lauksaimniecība sniedz ieguldījumu vairāku stratēģisko mērķu izpildē vidrūpē,
klimata pārmaiņu mazināšanā un
veselīgas pārtikas nodrošināšanā. Lai
veicinātu bioloģiskās lauksaimniecības platību palielinājumu, atkal
ir paredzēta iespēja atbalstam bioloģiskajai lauksaimniecībai pieteikt
jaunas platības, jo šāda iespēja nav
bijusi trīs gadus.Plānots, ka pārejas
periodā bioloģiskās lauksaimniecības platības pieaugs līdz 305 tūkst.
ha (šobrīd 260 tūkst.ha).
Bioloģiskiem
lauksaimniekiem
lauku attīstības agrovides pasākuma
„Bioloģiskā lauksaimniecība”ietvaros
plānots novirzīt finansējumu 155
milj.euro apmērā, kur par bioloģiski
apsaimniekotām platībām audzējot
labību,tehniskās kultūras, dārzeņus
un ilggadīgos stādījumus indikatīvi plānoti 99,6 milj. eiro, savukārt maksāju-

mam par dzīvniekiem indikatīvi plānoti
56,3 milj.eiro, nodrošinot mērķtiecīgu
atbalstu bioloģiskajam piena lopkopības sektoram, ņemot vērā šī sektora
būtiski lielāku ieguldījumu amonjaka
emisiju samazinājumā salīdzinājumā
ar citiem lopkopības sektoriem.Turklāt
plānots sniegt atbalstu arī tādām bioloģiskām saimniecībām, kas bioloģiskās lauksaimniecības metodes izmantos daļā no saimniecības.
Domājot par tālāku nākotni, svarīgi
arī saprast, ar kādiem izaicinājumiem
lauksaimniecības un pārtikas nozares
sastapsies un ko mēs katrs varam darīt
kopējo mērķu labā.ES uzņemtais zaļais
kurss paredz, ka līdz 2050. gadam Eiropai jāsasniedz klimatneitralitāte.Tas
nozīmē, ka ar klimata pārmaiņām saistītie jautājumi ieņems arvien nozīmīgāku lomu mūsu visu ikdienas dzīvē.
Lauksaimniecības sektors pasaulē jau
šobrīd ir atbildīgs par aptuveni ceturto
daļu no cilvēces radītajām siltumnīcas
gāzu emisijām, un aplēses liecina, ka
šī proporcija 2050. gadā var sasniegt
pat 50%. Lai lauksaimniecības ekoloģisko „pēdu”mazinātu, nepieciešamas

būtiskas pārmaiņas.Daži no veidiem,
kā mēs katrs varam palīdzēt cīnīties
ar klimata pārmaiņām, ir nepirkt lieku,
izvērtēt gaļas un piena produktu daudzumu uzturā, kā arī patērēt produktus, kas ražoti pie mums Latvijā- īsākas
piegāžu ķēdes nozīmē mazāku ietekmi
uz vidi. Turklāt jādomā arī par ilgtspējīgu saimniekošanu savā zemē.Te svarīga ir tāda niša kā bioloģiskā lauksaimniecība, kas aug un turpinās augt. ES
mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam
bioloģiskajā lauksaimniecībā tiek izmantoti vismaz 25% no visas lauksaimniecības zemes.Saskaņā ar Eurostat
datiem bioloģiskās lauksaimniecības
platība 2019. gadā veidoja 8,5% no kopējās ES lauksaimniecības zemes.Tikmēr Latvijā bioloģiskajā lauksaimniecībā tiek izmantoti 14,8% no kopējās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
– jau šobrīd esam solīti priekšā lielai
daļai Eiropas .
Informācija no ZM materiāliem.
Novada lauku konsultante,
J.Grudule, mob.tālr. 26543747

Seniori Valentīna un Viktors Briškas pārceļas uz dzīvi
Siguldā
Katram senioram pienāk tāds brīdis, kad soļu ritējums kļūst lēnāks, vizītes pie dakteriem biežākas, spēka mazāk un paskriet var tikai sapņos. Tad
ir lieliski, ja bērni ņem iniciatīvu savās
rokās un sāk komandēt vecākus. Tā
Valentīnas un Viktora bērni ģimenes
apspriedē lēmuši, ka vecākiem jāpārceļas uz dzīvi tuvāk viņiem, un iegādājušies viņiem dzīvokli Siguldā.
Nav jau tik viegli aizbraukt projām no vietas, kur viss darbīgais mūžs
pavadīts. Valentīnu un Viktoru atceramies kā aktīvus sporta skolotājus.
Viktors vadīja militārās apmācības,
organizēja dažādas sporta sacensības,
daudz darba ieguldīts novadpētniecības materiālu apkopošanā. Valentīnu
atceramies kā aktīvu tautu deju kolektīvu vadītāju, senioru deju kopas
„Vēlziedes” dibinātāju, skolas folkloras
kopas organizētāju, Varakļānu novada
muzeja darbības aizsācēju. Valentīna
un Viktors ilgus gadus bija pensionāru
biedrības “Pīlādzītis” aktīvi biedri. Ne
velti Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Mārij Justs atvadoties viņiem
pasniedza pagodinājuma rakstu par
mūža ieguldījumu novada attīstības

Valentīna un Viktors Briškas, saņemot pagodinājuma rakstu.

veicināšanā izglītībā, sportā, kultūrā
un novadpētniecībā.
Atvadoties Valentīna un Viktors
teica lielu PALDIES līdzcilvēkiem, ar
kuriem kopā mūžs nodzīvots ikdienas
priekos, raizēs un svētku brīžos:
„Ejot pa Varakļānu ielām, visur pretī jaušams bijušo audzēkņu
smaids un laipnās acis. Mūsu labie
cilvēki, gaiši, pieklājīgi. Prieks par iz-

darīgo domes priekšsēdētāju - zinošu, daudz varošu, saprotošu. Paldies
“Vēlziedes” dejotājām! Paldies ģimenes ārstei Nellijai Dokānei un medmāsiņai Skaidrītei Svilānei! Paldies
visiem mājas kaimiņiem un mājas vecākajai Vijai Eidukai!”
Lai zied ievas Siguldā!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Vakcinācija

Līdz 11.05.2021. Varakļānu novadā vakcinējušies:
Varakļānu Veselības aprūpes
centra vakcinācijas kabinetā
pirmo poti saņēmuši 265 pacienti,
otro poti – 70 pacienti. Vakcinēti
ar AstraZenoka, Moderna un Pfizer vakcīnām.
Sandras Gritānes ģimenes ārsta
praksē pirmo poti saņemuši 243
pacienti, vakcinēti ar Moderna,
Janssen vakcīnām.
Nellijas Dokānes ģimenes ārsta
praksē pirmo poti saņēmuši 92
pacienti, otro – 22 pacienti, vakcinēti ar AstraZenoka vakcīnu.
Ritas Latkovskas ģimenes ārsta
praksē pirmo poti saņemuši 251
pacients, otro – 49 pacienti, vakcinēti ar AstraZenoka un Moderna
vakcīnām.
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AIZMIRSTIE. NEAIZMIRSTIE
Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu
deportācijas 80. gadadienu, vienlaikus visā
valstī notiks 1941. gadā
izsūtīto iedzīvotāju vārdu lasījumi
2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš
Padomju Savienība pēc
Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā
tika izsūtīti vairāk nekā
15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus
visā Latvijā lasīs 1941.
gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī
tautiešu mītņu zemēs
ārpus Latvijas.
Šodien tiešsaistē uzrunājot 119
pašvaldību pārstāvjus, kuri nodrošinās piemiņas pasākuma “Aizvestie.
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija
deportācijām” norisi Latvijas pašvaldībās, Valsts prezidents Egils Levits
uzsvēra: “Pasākumam ir dots zīmīgs
nosaukums. Jēdziens ‘neaizmirstie’
apliecina, ka mēs atceramies to, kas
notika pirms 80 gadiem, un mēs atceramies katru atsevišķo cilvēku, kuru
okupanti izsūtīja no Latvijas. Cilvēka
vārdam un uzvārdam ir unikāla nozīme. Tā ir daļa no personības. Ja mēs
pieminēsim šos visus vārdus, mēs atcerēsimies arī konkrētos cilvēkus, no
kuriem liela daļa izsūtījumā gāja bojā.
Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienākums šos cilvēkus neaizmirst.” Valsts
prezidents arī norādīja, ka tā bija padomju okupācijas režīma apzināta
politika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko
latviešu nācijas sastāvdaļu, uz kuriem
balstījās Latvijas valsts. “Deportācijas
atstāja milzīgu tukšumu mūsu nācijas
dzīvē. Laikā, kad Latvijas valsts bija
okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt
savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 50
gadus, kad valsts juridiski eksistēja,
taču nebija spējīga darboties. Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoja šo laiku un
atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs
dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tādēļ gaidāmais pasākums ir ārkārtīgi svarīgs

mūsu nācijas vēsturiskās atmiņas
stiprināšanai. Paldies, ka esat iesaistījušies pasākuma norisē!”
Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notiks vienlaikus visā Latvijā
– katrā pašvaldībā, arī Varakļānu novada pašvaldībā, š.g. 14. jūnijā plkst.
11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas
valstspiederīgā piemiņu. Pasākuma
idejas autore Sandra Kalniete norāda:
“Nav nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo
tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz
nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz
laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā,
apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas
ceremonijai vienlaikus notiekot visos
Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas
pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā
visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.”
Lasījums no katras pašvaldības
tiks straumēts reāllaikā platformās
LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
izstrādāta digitāla Latvijas karte ar
apkopotām saitēm uz tiešraidēm no
pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē

vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par
deportētajiem, lai veidotu un attīstītu
publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā,
palīdzot aptvert apmēru un sekas,
parādot statistiku un vienlaikus ļaujot
izsekot individuāliem izvesto cilvēku
stāstiem.
Pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” atspoguļos Latvijas sabiedriskie
mediji.
Piemiņas pasākumu rīko Valsts
prezidenta kanceleja sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva,
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.
Informāciju sagatavoja:
Justīne Deičmane
Mediju centra vadītāja
Valsts prezidenta kanceleja
E-pasts: justine.deicmane@
president.lv
Mob. tālr. 2 6186068
Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts@lnb.lv
Mob. tālr. 2 6472501
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SARGI SEVI, UN DIEVS TEVI SARGĀS
Noslēdzies Latgales reģiona pensionāru apvienības rīkotais literārās
jaunrades prozas konkurss „Sargi
sevi, un Dievs Tevi sargās”. Interese
par konkursu izrādījusies liela – iesūtīti 32 autoru darbi no Kārsavas
novada, Preiļiem, Vārkavas, Ilūkstes,
Aglonas, Varakļānu novada, Riebiņu
un Viļānu novada Dekšāru pagasta. Žūrijas komisijas locekļi, Sandra
Marta Grudule (Rīga), Irēna Ormane
(Riebiņi), Vilhelmīne Jekimova (Preiļi),
Aina Jaunzeme (Varakļāni) izvērtējuši
darbus un noteikuši laureātus 3 nominācijās.
Nominācijā „Atmiņu stāsts”:
1. vieta – Genovefai Melnei (Varakļānu novada pensionāru biedrība).
2. vieta – Valentīnai Mačānei
(Vārkavas novada pensionāru biedrība),
- Laimai Buķei (Ilūkstes novada
pensionāru biedrība),
- Annai Lācei (Preiļu novada pensionāru biedrība).

3. vieta – Veronikai Lazdānei
(Preiļu novada pensionāru biedrība).
Nominācijā „Dzīves vērtējums”:
3. vieta – Vijai Ruskulei (Aglonas
novada senioru biedrība),

- Broņislavai Rubinei (Preiļu novada pensionāru biedrība),
- Agafijai Trusovai (Preiļu novada
pensionāru biedrība).
Nominācijā „Stāsti un pastāsti”:
1. vieta – Helēnai Lazdānei (Vārkavas novada pensionāri).
2. vieta – Marijai Dzerkalei (Vārkavas novada pensionāri),
- Janīnai Ļubkai (Kārsavas novada pensionāru apvienība).
3. vieta – Lidijai Radiņai (Varakļānu novada pensionāru biedrība),
- Valentīnai Kudiņai (Preiļu novada pensionāru biedrība),
- Genovefai Melnei (Varakļānu
novada pensionāru biedrība)
Paldies visiem dalībniekiem par
piedalīšanos konkursā! Paldies vērtētājām par korekto un pašaizliedzīgo darbu!
2022. gada LRPA rīkotā literārā
konkursa tēma būs – Atmiņu stāsts
LRPA valdes vārdā –
Aina Jaunzeme

Diena izvērtusies rudenīgi skaista
un silta. Ienāk laiku nosist kaimiņiene. Vārds pa vārdam un ideja rokā.Brauksim sēnēs! Bērni priecīgi piekrīt
spēlēties pie kaimiņu meitenēm. Tur
divas lielākas meitenes, viena vienaudze ar manējo, divi mani puikas. Kaimiņos vecmāmiņa un gruntīgs tētis.
Visi labi satiek. Sola uzraudzīt sīkos.
Visām trim sievām garastāvoklis
uzlādēts – grozi, nazīši, zābaki – viss
sakravāts manā žigulītī. Esmu ‘’zirgā’’
– esmu nesen nolikusi braukšanas
tiesības un sēnes bezgala garšo. Es
gatava „paspīdēt’’’sievu priekšā ar
braukšanas māku.
- Viss kārtībā! Laižam!
Braucam, braucam džimlai rūdi
ra...
Ai, sēnes lasīt, ai, sēnes lasīt, sēnes, sēnes, sēnes lasīt...
Es rullēju un dziedam – noskaņojums jauks. Braucam aiz Stirnienes
pāri gaisa tiltam uz Jauno Ameriku.
Tā nodēvēts meža un purva nostūris,
tolaik slavens ar bērzlapju podiņiem
un citām sēnēm.
Iebraucam un līkumojam mežā.
Viss rudenīgi smaržo, dzeltenas un
rudas lapas vējiņš virpina šurpu - tur-

pu. Mēs piestājam meža celiņa malā.
Sievas aši auj zābakus, tver grozus,
nazīšus un fiksi sāk līkumot starp
priedēm un sīkajiem kociņiem - sēnes
meklēt. Kādai jau pirmā sēne grozā...
Es vēl knibinos pie mašīnas. Pārbaudu logus, vai ciet, durvis... Beidzot,
šķiet, viss kārtībā, bet rokās kā traucēklis žigulīša atslēgas. Kur tās likt?
Pēkšņi ataust skaidrība. Fiksi, bagažnieka vāku vaļā iemetu atslēgas
un vāku ciet! Viss!
Mīļais Dievs! Bet kā tās atslēgas
izņemsim?! Tad tik man ataust... ka
bez tām mēs netiksim mājās.
Šaušalīgs brēciens! – Meitenes,
šurp! Viņas negribīgi atsteidzas, izstāstu savu muļķību. Ko tagad?
- Pamēģināsim stumt, a tu regulē
stūri
- Bet kā to izdarīsim, ka mašīnā
iekšā netiekam – logi ciet, durvis ciet,
arī bagažnieks ciet. Piezvanīt jau arī
neviena nevar – telefonu nav.
Vēl toreiz reti kuram tas pārnēsājamais bija un vai vispār bija. Telefons
tikai mājās pie sienas. Pamēģinam tā
un šā, bet žigulīts nekust no vietas!
Nekā!
Nomierinos. Ar vēsu prātu prāto-

Sēnēs
Aust septembra rīts, mazliet dūmakains, mazliet vējains. Vīrs jau
krietnu laiku kā piecēlies. šiverē pa
virtuvi pie plīts, arī patronas pārbauda, caurskata bises stobru... Ir īsti
uzjundījies pīļu medībām. Vēl jau īsti
nav gaismiņas, bet pie kāpnēm pierūc mašīna. Bučas sadevis, viņš jau
projām, mašīnā iekšā un ceļā uz pīļu
medību atklāšanu lielā Lubāna slīkšņās.
Palieku mājās ar bērniem. Viss
norimis, sīkie vēl snauž. Atskan telefons no Rēzeknes. Zvana vecākā
dēla krustmāte :- Braucu pie jums, ir
brīvdiena, mājās par tukšu. Nu arī es
izstāstu savu stāstu par vīra aizbraukšanu medībās, par pusaugu snauduļiem.
- Ko darīsim? Zini, es jau ceļā un
negriezīšos atpakaļ. Gan jau sagaidīsim mednieku ar pīlēm mājās.
Pēc pusstundas ciemiņš ir klāt.
Bērni izlec no savām migām. Metas
tantei ap kaklu, būs smiekli, būs konfektes, būs jautri. Ar tanti vienmēr ir
tā. Ātri mazgāšanās, zobu tīrīšana...
pie galda trokšņainas brokastis, dažādu notikumu pārstāstīšana, pļāpāšana...
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jam. „Atspīd gaisma tuneļa galā’’. saku:
- Meitenes, jūs ejiet atpakaļ mežā un
turpiniet sēņot. Es iešu kājām uz mājām pēc rezerves atslēgām.
- Kur?... Divdesmit kilometrus kājām?
Bet viss norimst un notiek kā sacīju.
Pa meža mazajiem celiņiem vien
kilometri divi – trīs un pārējais ceļš
pa šoseju. Varbūt kāds autostopos
paņems. Tā i daru. Sievas atgriežas
mežā, es – pēc atslēgām.
Eju, eju... Pa izdangotajiem ceļiņiem. Dzirdu – no mugurpuses tuvojas motocikls. Rādu lūgšanas zīmes,
lai piestāj. Piestāj arī. Izrādās – pazīstams braucējs, bet viņš piesardzīgi,
aizdomīgi izprašņā mani. Vērīgi pēta,
ar kādu nolūku prasos braukt. Viņam
uz pakaļējā sēdekļa sēd pavecāka
sieviete(varbūt māte). Abos elkoņos
pilni grozi un mugursomā dzērvenes.
Bet tajā laikā dzērvenes vēl nebija atļauts lasīt. Varēja norauties uz bargu

sodu. Pie tam vietas arī uz divvietīgā
motocikla nav. Braucējam, uzzinot
par manu ķibeli, arī neērti atsacīt,
pietam esmu pazīstama... Beidzot sarūmējamies uz motocikla, pārkāpjam
visus liegumus, iekabinu elkoņos tantes grozus un līkomojam pa mežu uz
šosejas pusi.
Klāt esam. Mans labdaris saka:Piedodiet, bet tālāk tieciet pati. Saprotu - tik tiešām tālāk jātiek pašai.
Eju, eju, stopoju bet visas braucošās aizšaujas garām. Neveicas.
Beidzot klikšķina neliela ‘’vabolīte’’. Uz
manu aicinājumu apstājas. Iekšā pavecāks pāris, zēns – skolnieks un liels
suns. Pa ceļam gandrīz sadraudzējos
ar suni. Runājam ar vīru un sievu.
Stāsta, ka braucot lielo Lubānu mazdēlam rādīt. Pie reizes pīles pašaudīt.
Es arī izstāstu savu negadījumu. Visi
smejas par mani, pat suns sāk rūkt...
Izrādās, aizvedīšot mani gandrīz līdz
mājām.
Esmu laimīga, beidzot atbrauku-

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ
Maijā
13.05. KUNGA DEBESKĀPŠANAS
SVĒTKI
sv. Mise plkst. 11.00 un 18.00
23.05. SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS
SVĒTKI, (VASARSVĒTKI)
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
30.05. VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS
SVĒTKI,
sv.Mise plkst. 9.00 un 11.00
Svētdienās svētā Mise plkst. 9.00 un
11.00
Darbadienu sv. Mise un maija
mēneša dievkalpojumi
no pirmdienās līdz piektdienai sv.
Mise plkst. 18.00,
sestdienās plkst. 8.00

Jūnijā
3.06. KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS
UN ASIŅU SVĒTKI
sv. Mise plkst. 11.00 un 18.00
(bērnu un lauku zāļu svētīšana)
4.06. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 - Vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds

godināšana
plkst. 9.00 – sv. Mise
11.06. Vissv. Jēzus Sirds svētki
plkst. 18:00 – sv. Mise
13.06. Parastā liturģiskā
laikposma XI svētdiena.
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
20.06. Parastā liturģiskā
laikposma XII svētdiena. Svētā
Aloīza atlaidas.
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
24.06. Sv. Jāņa Kristītāja
dzimšanas svētki
sv. Mise plkst. 18.00
29.06. Sv. Apustuļa Pētera un
Pāvila svētki
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
Jūnija svētdienās sv. Mise
plkst. 9.00 un 11.00
Darba dienu svētā Mise no
pirmdienas līdz piektdienai
plkst. 18.00, sestdienās plkst.
8.00. Jūnijā katru dienu Vissv.
Jēzus Sirds pagodināšana
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si. Atveru durvis, vīrs tikko atgriezies
no medībām.
-Pēc pirmajiem šāvienu trokšņiem pīles pacēlās spārnos un aizlidoja. Viņš aizdomīgi skatās uz mani.
-Kur mašīna?
-Mežā.
-Uzbrauci uz celma?
Izstāstu savu aplamo notikumu.
Viņš nogroza galvu, cepuri ņemdams,
nosaka:- Prātiņ, nāc mājās! Paņemam
rezerves atslēgas, palūdzam kaimiņu
mašīnu, braucam pestīt aizslēgto žigulīti un mežā atstātās sievas. Laiks
velk jau uz vakarpusi, sievas sēd ceļmalas grāvī, blakus pilni sēņu grozi.
Noskaņojums bezrūpīgs. Esot atpūtušās, izsēņojušās. Tikai vīra seja nopietna, jo bagažnieka vāka blīves gumija esot ar sēņu nazi sagraizīta. Kur
prāts bijis tā darīt.
Un tāda mašīnīte palika ilgus gadus, kā anekdodiskā notikuma atgādinājums visam žigulīša mūžam.

KAPUSVĒTKI
VARAKĻĀNU DRAUDZES KAPOS
5. jūnijā DEKŠĀRU kapos plkst.14:00
12. jūnijā ELEONORAS – IKAUNIEKU
kapos plkst. 14.00
19. jūnijā L. STRODU kapos plkst. 14.00
3. jūlijā PAUNIŅU kapos plkst. 14.00
10. jūlijā ŠĶĒĻU kapos plkst. 14.00
KLUŠU kapos plkst.15.30
17. jūlijā SIĻUKALNA kapos plkst. 14.00
31. jūlijā SILA kapos plkst. 14:00
7. augustā ĻODĀNU kapos plkst. 14.00
ASNĪNES kapos plkst. 15.30
21. augustā Varakļānu kapos
sv. Mise katoļu baznīcā plkst. 13.00;
aizlūgums par aizgājējiem kapos
plkst.15.00
BARKAVAS DRAUDZES KAPOS
5. jūnijā KAPENIEKU kapos plkst. 12.00
12. jūnijā TEILĀNU kapos plkst.12.00
26. jūnijā KRĪVBĒRZES kapos plkst.12.00
3. jūlijā CAUŅU kapos plkst. 12.00
17. jūlijā STIRNIENES kapos, sv. Mise
baznīcā plkst. 11.00
24. jūlijā VECUMNIEKU kapos plkst.
12.00, TRIZELNIEKU kapos plkst. 13.00
7. augustā BARKAVAS kapos, sv. Mise
baznīcā plkst. 11.00
7. augustā MUIŽAS kapos plkst. 15.00
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Pavasara aktualitātes Varakļānu vidusskolā
Latvijas skoLas
soma
Aprīlī 5. – 12. klašu skolēni noskatījās koncerlekcijas „Kino mūzikas
vēsture”, „Imants Kalniņš. 80” un „Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”.
Atsauksmes par redzēto D. Svilāne par „Kino mūzikas vēsturi”:
Video veidotājiem ir ļoti labi izdevies visu iekļaut un parādīt tā, ka tas
ir viegli uztverams visām vecuma grupām. Veiksmīgi arī vizuāli atveidotskrāsaini un unikāli. Man patika, ka
video ir iedziedājuši jaunieši nevis ie-

likuši kādu mākslinieku, kā to izpilda
oriģināldarbos. Ļoti viegli arī atmiņā
palika visas dziesmas, tas man bija kā
līdzšinējo zināšanu atsvaidzinājums.
Pēc „Imants Kalniņš. 80” video noskatīšanās bija pāris lietas, par kurām
es dzirdēju pirmo reizi, piemēram,
ka I. Kalniņš bija ne tikai kā komponists, bet grupas 2xBBm dibinātājs,
sabiedrības dvēsele, mani priecēja
viņa neatlaidība un gribasspēks stāties pretī tā laika cenzūrai, jo tas ne
kuram katram mūsdienās ir pa spēkam. Mani aizkustināja “Imantdienu”
rašanās stāsts, arī es gribētu nokļūt
tur un dzirdēt I. Kalniņa dziesmas dzīvajā izpildījumā. I. Kalniņš – paliekoša

STUNDAS DABĀ

Mājturība 8. klasē – top
putnu būrīši.

27. aprīlī 7. klases skolēni ģeogrāfijas stundā devās uz notekūdeņu attīrīšanas staciju, lai
iepazītos ar notekūdeņu attīrīšanas procesiem,
uzzinātu, kuras vielas ir visgrūtāk attīrīt, un ar
ko piesārņots Varakļānu ūdens. Paldies notekūdeņu attīrīšanas stacijas operatoram Andrim
Brokam par interesanto stāstījumu.

vērtība un mantojums mūsu tautai.
S. Golubcova par koncertlekciju
„Imants Kalniņš. 80” – nekad īsti neaizdomājos, cik bieži viņa vārds tika
minēts man visapkārt, pati esmu
dziedājusi viņa dziesmas, un tikai tagad esmu iepazinusi šo leģendāro cilvēku un viņa dzīvesstāstu.
Koncertlekcija „Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija” – ļoti trāpīgas, pacilājošas un visiem zināmas
dziesmas, kurām gribētos dziedāt līdzi vēl un vēl!
Paldies programmai „Latvijas
skolas soma” par iespēju noskatīties
piedāvātās koncertlekcijas!

Martā un aprīlī 2. un 9. klases
skolēniem sporta stundās attālināto
mācību ietvaros bija iespēja individuāli vai kopā ar ģimenēm orientēties
Priedaines apvidū. Maršrutu iespējams veikt arī tagad.

Esiet aktīvi!
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“SPRĪDĪTĪ” VISS NOTIEK...
Neatkarības svētki
Sprīdītī

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svētku svinēšana Sprīdītī ir kļuvusi par tradīciju jau
ceturto gadu.Šogad grupa “ĀBOLĪTIS”
(5–6g) svētkus atzīmēja 29. aprīlī. Šie
svētki ir par kopā būšanu un kopīgu
darbu darīšanu un atpūtu. Grupā tika
klāts balts galdauts, bērni paši sagatavoja svētku cienastu un lika galdā pašgatavotas uzkodas.Kopīgi skatījāmies,
klausījāmies un uzzinājām, kā Latvijā
svin šos Brīvības svētkus un kāpēc 4.
maijs ir svarīga diena Latvijas vēsturē.
Skolotājas rosināja bērnus mājās ar vecākiem pārrunāt par grupiņā
uzzināto un mudināja bērnus svinēt
svētkus mājā pie glīti klāta svētku galda, sanākot kopā visai ģimenei.
Skolotājas Lilita un Inese
Arī pārējās grupās tika svinēti
svētki, sevišķi sirsnīgi un patriotiski tas
notika grupā “Mākonītis”(6-7 g) .Lūk,
dažas domas, ko runāja bērni svētku
mirklī:
-man patīk, ka es te esmu piedzimusi,
-mēs runājam latviski un Latvija ir
mierīga valsts,
- man patīk, ka es šeit dzīvoju,
- man patīk, ka te visi cilvēki viegli
sarunājas latviešu valodā,
- mana Latvija ir mīļa......
Ar bērnu runāto ir pateikts viss-tā
ir mīlestība un cieņa pret dzimto zemi,
valodu, cilvēkiem....
Un svarīgi, lai šīs patriotisma jūtas
un izpratne turpinās katrā ģimenē, jo
patiesībā patriotisms sākas ar piederības izjūtu savai ģimenei, sabiedrībai,
kurā bērns uzturas.
metodiķe Aija

Mūsu mini projektiņš

Agrā pavasarī katrā grupā bērni
sēja, stādīja puķes, dārzeņus, augus.
Ko darīt, lai varētu redzēt kā aug augi,
rūpēties par tiem līdz ražas novākšanai? Sprīdītī atrasts risinājums- ar SIA
AĻŅI atbalstu, un mūsu remontstrādnieka Jāņa veiklajām rokām, tapa mini
mazdārziņi katrai grupai. Savukārt ar
vecāku atbalstu, mini dārziņi tika piepildīti ar zemi, lai jau iestājoties siltam

laikam, bērni varētu rosīties šajā lauciņā – kopt, rūpēties, audzēt, rušināt, laistīt,
vērot, pētīt.....Vēl viens projektiņš īstenots, bet būs vēl, jo mēs taču esam kreatīvi!
metodiķe Aija
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Māmiņām svētki....

Pavasarī ir tāda diena, kad mazie
bērni visi kopā aktīvi gatavo apsveikumus, dāvaniņas, skandē dziesmas
- MĀMIŅU DIENA! Arī šogad ierobežojumu dēļ māmiņas nevar viesoties pie
mums bērnudārzā, tāpēc skolotājas,
kopā ar bērniem atrod risinājumus,
kā sveikt pašu mīļāko cilvēku pasaulē -māmiņu. Grupās bērni sagatavoja apsveikumus - zīmēja ,līmēja, pat
izaudzēja puķi podiņā, lai pēc tam
nestu dāvaniņu māmiņai un sveiktu
.....Bet tas jau nav viss, māmiņas bērnu sveicienus redzēja arī attālināti, jo
katra grupa sagatavoja video ierakstu
,lai tieši Māmiņu dienā - 9. maijā, to
vārētu skatīt, klausīties un priecāties.
Atstāsim cerību, ka nākošajā pavasarī
māmiņām būs tas prieks viesoties pie
bērniem, izbaudīt Svētkus!
metodiķe Aija

“Dziesmu pavēlnieks
2021”

Ne tikai Rīgā, ne tikai Dailes teātrī nenotiek pasākumi, arī Varakļānu
pirmsskolā “Sprīdītis” pasākumi apmeklētājiem ir liegti. Bet priekš sevis,
priekš saviem grupas draugiem mēs
dziedam, skaitam, dejojam.
Lai koncertēšanu padarītu interesantāku bērnu starpā, tad es izaicināju vecākus kopā ar bērniem iemācīties
dziesmu, ko savas grupas ietvaros izpildīt.
Tad nu 6. maija rītā pa vārtiem
nāk bērni ar vecāku sarūpētajiem tērpiem. Uztraukti, bet tai pat laikā pārliecināti ,gatavi konkursam!
8 “Kāpēcīšu” grupas, 7 “Pīlādzīšu”,
9 “Ābolīšu” , un 15 “Mākonīšu”grupas
bērni gaidīja savu uznācienu “Dziesmas pavēlnieks 2021”. Viss noritēja kā
konkursos pienākas, mikrofons un žūrija, un skatītāji.
Bērnu un vecāku dziesmas izvēle
bija plaša- no tautasdziesmas, līdz pat
repam. Izskanot pēdējai notiņai, bērniem ļauts paballēties, kamēr žūrija
apspriežas. Vērtēts tika priekšnesuma
sniegums un tēls( 10p), Tehniskais izpildījums un vokālā prasme(10p), Vecāku radošā pieeja, noformējums(5p).
Žūrijas locekļi katrai grupai bija
nemainīgi – 3cilvēku sastāvā.
Katram dalībniekam piešķirta nominācija, saldumiņš par piedalīšanos,
bet no katras grupas, ar lielāko pun-

ktu skaitu tituls “Dziesmas pavēlnieks
2021”.”Kāpēcīšu” grupā – Laima Ru-

bīne, “Pīlādzīšu” – Nikola Stiuriniece,
“Ābolīšu”– Anete Kanča, un “Mākonīšu” – Gustavs Kalniņš.
Gan bērniem, gan man, gan žūrijai
pusdienlaiks iestājās ar pozitīvu emociju piepildījumu, gandarījumu par lieliski padarītu darbu!
Katrs mazais dziedātājs ir Dziesmas pavēlnieks, jo nekas tik labi neskan, kā skan bērna dziedāta dziesmiņa no sirds!Katram sava “odziņa”,
katram savs šarms.
No sirds liels PALDIES VECĀKIEM
par atsaucību.
Līdz nākošā gada “Dziesmas pavēlniekam”!
Mūzikas skolotāja LĪVA
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SIA „Baltic Akmens” veic

PIEMINEKĻU
iZGatavoŠaNU
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās, iepriekš
piezvanot:
Ak, esi arvien
Ar dzīvi, ar vasaru kopā,
Ar vārdiem sēj prieku
Un dziesmā tam uzziedēt ļauj!
Lai dvēselē Tavā,
Kā latviskā bišu stropā,
Ir vienmēr tas medus,
Kas neprātā mazā mūs rauj!
(K. Apškrūma)

Sirsnīgs sveiciens un visa
laba vēlējumi
INĀRAI KASPARĀNEI
nozīmīgajā dzīves jubilejā!
Varakļānu novada pensionāru
biedrība “Pīlādzītis”

Lai notiek tā, kā vēlas Tava sirds,
Lai atspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes
līdz,
Lai Tev ar smaidu atnāk katras
dienas rīts!

INĀRIŅ!
Vissirsnīgākie sveicieni
lielajā jubilejā! Lai
veselība turas, lai nerimst
dejotprieks, lai visas bēdas
ir tāds nieks!

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9
Nu mūžs ir noslēdzies,
Stāv ozols pagalmā un skatās,
Kā aiziet tēvs caur vārtiem
Savās mūža takās.
(J. Rūsiņš)
Skumju brīdī esam kopā ar draugu
Mārtiņu Strodu, tēti mūžībā
aizvadot.
Klasesbiedrenes: Agnese, Dagnija,
Inita, Daira
No atmiņām paliek tikai starojums
maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām līdzjūtību
Nelijai Dokānei ar ģimeni, māmiņu
mūžībā pavadot.
Garanči, Nagļi, Kolneja, Kasparāne,
Sčucki
Zeme deva, zeme ņēma –
Zeme visu nepaņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.
Mūsu klusa līdzjūtība
MARIJAI STRODEI,
vīru pēdējā gaitā pavadot.
Klasesbiedri Varakļānu vidusskolā

Varakļānu KN SDDK “Dardedze”
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm.
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļālo līdzjūtību
Marijai, Inesei, Mārtiņam, Jānim
un mazbērniem, vīru, tēvu un
vectēvu ANTONU STRODU mūžības
ceļā pavadot.
Bijušie darbabiedri Lubānas PMK-3

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
(Z. Lazda)
Pieminam mūžībā aizgājušos
aprīlī:
Antons Mālnieks – 76
Karolina Eriņa – 81
Anna Elfrīda Juste – 90
Jānis Počs – 63
Antons Strods – 63
Antoņina Rimša – 86
Tekla Dilbeka – 92
Jānis Leimanis – 59
Jau pavasaris nāk
pa saules vārtiem,
Tik sirds Jums
sāpju lāsēm pielijusi.
Mīļš cilvēks aizgājis
uz klusēšanas pusi,
Vien paliek atmiņas
ar pateicības vārdiem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Mariju, Inesi, Mārtiņu, Jāni un
viņu ģimenēm, vīru, tēvu, vectēvu
ANTONU STRODU mūžības ceļā
pavadot.
Tekla, Marija, Aliozs, Jāzeps ar
ģimenēm
... tajās lapās, ko mūžības
vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...
(Z. Purvs)
Anniņ, izsakām visdziļāko līdzjūtību,
brāli smiltājā pavadot.
Jaunatnes ielas 7 mājas iedzīvotāji

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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