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Varakļāni pirmo reizi vēstures avotos minēti 
1483. gadā. Jau tolaik šīs zemes piederēja grāfu 
Borhu dzimtai. Svarīgs gadskaitlis ir arī 1784. 
gads, kad Varakļānus min citā dokumentu 
krājumā. Boļeslava Brežgo dokumentu krājumā 
„Latgales inventāri un zemju mērīšanas apraksts" 
minēts, ka 1784. gadā Varakļāniem jau bija 
miesta tiesības. Uzsvērts izdevīgais ģeogrāfi skais 
stāvoklis un iedzīvotāju skaita pieaugums. 

1928. gada 11. februārī Varakļāni papildināja 
Latvijas pilsētu sarakstu. 

Varakļānu pilsētas attīstībā liels nopelns bija 
ebreju tautības pārstāvjiem, kas Varakļānos 
dzīvoja kuplā skaitā un nodarbojās ar tirdzniecību 
un amatniecību. 1928. gadā  90% no tirdzniecības 
sektora piederēja ebrejiem. Varakļānos ebrejiem 
bija 3 sinagogas, pamatskola. Daļa ebreju 
darbojās arī politikā un vairāki pat vadīja pilsētu. 
1935. gadā aptuveni 58% no visiem pilsētas 
iedzīvotājiem bija ebreji. Tolaik pilsētā bija 166 
tirdzniecības uzņēmumi. Līdz Otrajam pasaules 
karam Varakļāni bija ebreju pilsēta. 

Otrā pasaules kara laikā Varakļāni bija gandrīz 
pilnībā izpostīti. Lielākie postījumi notika 1944. 
gadā, kad no pilsētas atkāpās vācu karaspēks.    
Tā kā šeit dominēja blīva vienstāva koka ēku 
apbūve pēc 1944. gada kaujām ap 70% no 
pilsētas bija pilnībā nodegusi. Pēc kara pilsētas 
ēkas atjaunoja koka apbūvē, bet 1950-tajos gados 
parādījās aizvien vairāk mūra ēku. 

Arturs Ikaunieks, 
tūrisma informācijas konsultants

Varakļāniem 
šogad 94
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Tehnisko pakalpojumu vidējo cenu 
salīdzinājums Latvijā 
2021. un 2020. gadā

Lai noskaidrotu, vai 
zeme tiek uzturēta labā lauk-
saimniecības un vides stā-
voklī, Lauku Atbalsta dienes-
ta darbinieki nu jau vairākus 
gadus veic lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platī-
bu apsekošanu. Katru gadu 
apsekošanas rezultāti tiek 
apkopoti un publicēti Lauku 
Atbalsta dienesta mājasla-
pā. 2021. gada rezultāti ir at-
rodami un skatāmi dienesta 
mājaslapā sadaļā „LIZ apse-
košanas rezultāti”. Kopumā 
aizvadītajā gadā apsekoti 
2,2 miljoni ha LIZ. Nekoptās 
zemes īpatsvars ir līdzīgs kā 
2020. gadā – 10% robežās. 
Dienesta speciālisti apseko-
šanas procesā izmantoja sa-
telītattēlu sniegto informā-
ciju, kā arī klātienē iegūtos 
rezultātus.

Apskatot tabulu novadu 
griezumā, redzam, ka mazais 
Varakļānu novads Latvijas 
mērogā atrodas 1. vietā. Pēc 
LAD informācijas Varakļānu 
novadā kopējā lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes 
platība ir 12867 ha. No kopē-
jās platības kā nesakopti at-
zīti 242 ha, kas sastāda 1,9%. 
Tālāk seko Dobeles novads, 
kur  nesakopto platību īpat-
svars ir 2,6%, trešajā vietā ir 
Saldus novads – 2,9%.

Esam lepni, ka mūsu 
novadā dzīvo un strādā tik 
darbīgi un stipri ļaudis. Ap-
sveicu čaklos novada lauk-
saimniekus, vēlu veiksmi, 
izturību un optimismu ikdie-
nas darbos! Mēs esam un 
būsim tie labākie!

J. Grudule,
Novada lauksaimniecības 

konsultante

VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMES SĒDE
2022. gada 27. janvārī  
Nr. 2

Darba kārtība
1. Par pašvaldības domes deputā-

ta pilnvaru atjaunošanu.
2. Par izmaiņām Finanšu un attīs-

tības komitejas sastāvā. 
3. Par zemes nomu.
4. Par nekustamā īpašuma „Jaun-

birznieki”, Varakļānu pag., Varakļānu 
nov. zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes 
iela 4-19,  Varakļāni,  ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā un nodošanu atsavinā-
šanai.

6. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 
19-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

7. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas 
iela 1-2, Varakļāni,  ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā un nodošanu atsavinā-
šanai.

8. Par zemes vienības Mehaniza-
toru iela 37B, Varakļāni, atsavināša-
nas ierosināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma „Ladu-
ži” sadalīšanu.

10. Par nekustamā īpašuma „Ma-
zie Kadiķīši” sadalīšanu

11. Par īres līguma pagarināšanu.
12. Par sociālo dzīvokļu īres līgu-

mu pagarināšanu.
13. Par īres līguma pārtraukšanu.
14. Par pārreģistrēšanu pašvaldī-

bas reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā.

15. Par Varakļānu novada paš-
valdības domes 30.12.2015. saistošo 
noteikumus Nr. 7 „Par Varakļānu no-
vada domes noteikumu publicēšanas 
vietu” atcelšanu.

16. Par naudas balvu piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

17. Par Varakļānu novada ceļu un 
ielu fonda izlietojuma programmas 
2022. – 2024. gadam apstiprināšanu.

18. Par personu nodrošināšanu 
ar pagaidu dzīvojamo telpu.

19. Par Murmastienes kultūras 
centra, Stirnienes tautas nama un Va-

rakļānu kultūras nama reorganizāci-
jas plāna apstiprināšanu.

20. Par Varakļānu novada paš-
valdības izglītības iestāžu vadītāju 
profesionālās darbības novērtēšanas 
un materiālās stimulēšanas kārtības
apstiprināšanu.

21. Amatu un mēnešalgu saraks-
tu Varakļānu novada pašvaldības ies-
tādēm un struktūrvienībām apstipri-
nāšanu.

22. Par saistošo noteikumu Nr. 2 
„Par Varakļānu novada pašvaldības 
2022. gada budžetu” apstiprināšanu.

23. Par saistošo noteikumu Nr. 1 
„Grozījumi 2018. gada 25. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība”” 2022. 
gada 10. janvāra lēmuma Nr. 1.4.  pre-
cizēšanu.

24. Par pašvaldībai piederošu tel-
pu Rīgas ielā 13, Varakļāni, nomas iz-
soles rezultātiem.

25. Par īres tiesību izsoli.

VARAKĻĀNU 
NOVADA 
DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE
2022. gada 1. februārī  
Nr. 3

Darba kārtība
1. Par 2022. gada 27. janvāra lē-

muma Nr. 2.12. „Par sociālo dzīvokļu 
īres līgumu pagarināšanu” precizēša-
nu.

2. Par Līgas Upenieces deputāta 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa un 
bāriņtiesas locekļa darba tiesisko at-
tiecību izbeigšanu. 

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Varakļānu novada

pašvaldības sekretāre

Nr.
p.k. Tehniskie pakalpojumi Mērvienība Vidējā cena 

2021. g.
Vidējā cena 

2020. g.

1 Šķīvošana eiro/ha 39,53 35,40
2 Organisko mēslu izkliedēšana eiro/t 3,01 2,58
3 Aršana eiro/ha 54,84 52,02
4 Kultivēšana eiro/ha 32,36 32,03
5 Dziļirdināšana eiro/ha 37,00 38,50
6 Frēzēšana eiro/ha 42,83 39,71
7 Šļūkšana eiro/ha 25,00 23,77
8 Augsnes kombinētā pirmssējas apstrāde eiro/ha 45,75 40,67
9 Graudaugu sēšana eiro/ha 29,19 28,51

10 Kombinētais agregāts (augsnes 
apstrāde+sēšana) eiro/ha 51,56 47,42

11 Pievelšana eiro/ha 19,38 17,80
12 Sējumu ecēšana eiro/ha 19,00 16,80
13 Kartupeļu stādīšana eiro/ha 64,71 60,48
14 Kartupeļu vagošana eiro/ha 25,87 23,67
15 Smidzināšana (traktorvilkmes) (bez AAL 

izmaksām) eiro/ha 22,87 19,68

16 Minerālmēslu izkliedēšana (bez 
minerālmēslu izmaksām) eiro/ha 18,50 17,55

17 Zāles pļaušana eiro/ha 34,60 33,83
18 Ganību appļaušana eiro/ha 32,08 28,00
19 Grāvju un ceļmalu appļaušana eiro/h 30,00 29,00
20 Vālošana-ārdīšana eiro/ha 23,35 22,16

Presēšana rituļos:
21      siens eiro/gab. 4,60 4,44
22      siens eiro/ha 43,33 37,83
23      skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu) eiro/gab. 13,66 14,22
24 Skābsiena rituļu ietīšana plēvē (bez 

plēves izmaksām) eiro/gab. 4,00 4,27

25 Zāles smalcināšana (piekabināms 
smalcinātājs) eiro/ha 43,33 37,22

26 Graudaugu kulšana eiro/ha 65,97 62,89
27 Rapša kulšana eiro/ha 70,33 65,20
28 Kartupeļu lakstu pļaušana eiro/ha 33,00 28,30
29 Kartupeļu kratīšana eiro/ha 76,43 82,50
30 Kartupeļu novākšana ar kombainu eiro/ha 234,71 222,56
31 Graudu kaltēšana eiro/t 3,69 3,91
32 Graudu tīrīšana eiro/t 3,71 3,22
33 Graudu malšana eiro/t 20,46 19,53
34 Graudu kodināšana (bez kodnes 

izmaksām) eiro/t 17,50 15,75

35 Sniega šķūrēšana eiro/h 31,80 27,08
36 Sniega šķūrēšana eiro/km 14,82 14,46
37 Šķeldošana eiro/m3 4,00 4,08

Informāciju par tehnisko pakalpojumu cenām Latvijā 2021. gadā ir apkopojusi Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centra Ekonomikas nodaļa. Cenu apkopojums veikts ievācot infor-
māciju  no visiem Latvijas reģioniem. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Tabulā informācija izmantota no SIA LLKC mājaslapas.

 J. Grudule,
     Novada lauksaimniecības konsultante

Laba ziņa 
Varakļānu 
novadam

Pagarināts 
2021. gada 
pārskatu 
iesniegšanas 
termiņš 

Saskaņā ar veiktajiem grozīju-
miem Covid-19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likumā, arī šogad 
ir pagarināts gada pārskatu un kon-
solidēto gada pārskatu iesniegšanas 
termiņš uzņēmumiem, biedrībām, 
sabiedriskā labuma organizācijām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām orga-
nizācijām. 

Tas nozīmē, ka biedrībām un no-
dibinājumiem 2021. gada pārskata ie-
sniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 
2022. gada 30. jūnijam, bet reliģiska-
jām organizācijām un sabiedriskā la-
buma organizācijām – līdz 2022. gada 
30. jūnijam. 

Uzņēmumiem gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu iesniegša-
nas termiņš ir pagarināts par trijiem 
mēnešiem.  

Taču, ja ir iespējams, gada pārska-
tu var iesniegt arī jau šobrīd likumā 
noteiktajā termiņā. 

Plašāka informācija par gada pār-
skatu noformēšanu un iesniegšanu 
pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.
gov.lv sadaļā „Uzņēmumiem/Grāmat-
vedības organizēšana/Gada pārskati”. 

Plašāka informācija par atbalsta 
pasākumiem nodokļu jomā pieejama 
VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sada-
ļā „COVID-19”. 

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo 
tālruni 67120000, kā arī uzdot savus 
jautājumus rakstiski VID Elektroniska-
jā deklarēšanas sistēmā  (EDS) sadaļā 
„Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot 
uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, 
ikviens var saņemt arī personifi cētu 
konsultāciju, ja vien zvanot pieslē-
dzas VID EDS un nosauc tur redzamo 
kodu.

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670     
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv
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Par Varakļānu novada 2022. gada budžetu
1. Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi plāno    EUR 3 490 966 (ieskaitot 

ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem un  citus pašu ieņēmumus) izdevumi EUR 4 119 111 (pielikumu Nr. 1).
2. Varakļānu novada pašvaldības speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) uz 2022. gada sākumu sastāda 

2 116 EUR. 
Pielikums Nr. 1 

Novada ekonomiskā un 
sociālā situācija

Varakļānu novada pašvaldība ir 
vienota administratīvi teritoriāla vie-
nība, kas sastāv no Varakļānu pilsētas, 
Murmastienes un Varakļānu pagas-
tiem. Novads atrodas Vidzemes plāno-
šanas reģiona dienvidaustrumu daļā, 
robežojas ar Latgales un Zemgales 
reģioniem. Novada teritorijas platība 
ir 278 km². Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijā ir defi nēts novada ilgtermiņa at-
tīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes un attīstības perspektīva. 
Uz 2022. gada 1. janvāri novadā dekla-
rēti 3035 iedzīvotāji.

Pašvaldība, plānojot 2022. gada 
saimniecisko darbību, balstās Varakļā-
nu novada stratēģiskās attīstības uz-
stādījumos un prioritātēs, kas atspo-
guļotas Varakļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2030 un Varakļānu 
novada attīstības programmā 2014. – 
2023. gadam.

Pašvaldība iestājas par iedzīvotā-
jiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu 
– kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības, 
sporta, kultūras, atpūtas iespējām, kul-
tūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu 
un sociāli ekonomisko izaugsmi.

Budžets ir pašvaldības fi nansiālās 
darbības pamatdokuments un fi nanšu 
instruments ar likumu noteikto funkci-
ju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalan-
sētas ekonomiskās un sociālās vaja-
dzības ar pašvaldības fi nansiālajām 
iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta 
(ziedojumi un dāvinājumi), un tas ir 
sastādīts saskaņā ar Latvijas Republi-
kas likumiem „Par budžetu un fi nanšu 
vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par valsts budžetu 2022. gadam”. 

Pamatbudžets
Ieņēmumi
2022. gada pamatbudžeta ieņē-

mumi plānoti 3 490 966 EUR, naudas 
līdzekļu atlikums uz gada sākumu 628 
875 EUR.

Klasifi kā-
cijas kods Nosaukums

Gada 
plāns 
(EUR)

  I KOPĀ IEŅĒMUMI 3 490 966
  II Nodokļu un nenodokļu 

ieņēmumi
1 364 147

  III Nodokļu ieņēmumi 1 359 647
  Tiešie nodokļi 1 351 647
  IV Nenodokļu ieņēmumi 4 500
  V Transfertu ieņēmumi 1 922 819
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 188 573
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         163 074
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM                                                                                                                                          
8 000

09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 
KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                         

4 000

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       500
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      1 782 819
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                      140 000
  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 204 000
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        204 000
  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 
3 903 353

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas                                                                         

398 460

01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             121 160
01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 

parāda darījumi                                                                      
9 190

01.830  Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam                                                

140 865

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             29 202
04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     51 046
04.510  Autotransports                                                                                                         80 002
05.100  Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              20 523
06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   590 961
07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        35 735
08.100  Atpūtas un sporta iestādes un 

pasākumi                                                                                 
17 080

08.210  Bibliotēkas                                                                                                            67 667
08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     87 679
08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           214 420
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un 

reliģijas pasākumi                                                                
34 403

09.100  Pirmsskolas izglītība un 
pamatizglītības 1. posms (ISCED-97 
0. un 1. līmenis)                                             

417 183

09.219  Vispārējās izglītības mācību iestāžu 
izdevumi

749 869

09.510  Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība                                                                           

222 670

10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        287 014
10.400   Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            30 000
10.700   Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts 

sociāli atstumtām personām                                                       
172 795

10.910   Pārējās citur neklasifi cētās sociālās 
aizsardzības pārraudzība                                                         

125 429

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 

3 903 353

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            2 320 322
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 875 201
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas                                                                                              

445 121

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     835 588
2100 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni                                                                                                                                       

1 540

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          432 690
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000                                                                                                           

375 933

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                         1 570
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       23 855

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                       96 965
3200 Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu, 
sabiedriskajām organizācijām un 
citām institūcijām                                                                             

96 965

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                        2 690
4300 Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                       2 690

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       270 473
5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                     200
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        270 273

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                        233 595
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                           139 600
6400 Pārējie pabalsti                                                                                                                                        93 995

7000 Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                                                      

143 720

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                                                      

143 720

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 
DEFICĪTS (–)

-412 387

  FINANSĒŠANA: 412 387
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 628 145
F210 Atlikums uz perioda beigām -628 145
          -215 758
F4002 -Aizņēmumi                                                                                                                                           -210 758
F5501 -Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapit.                                                                                                                                          
-5 000

Paskaidrojuma raksts pie
Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada budžeta

Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas 
dati uz 30.06.2021.

Pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 
– iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa 
atbilstoši LR likumdošanai, nekusta-
mā īpašuma nodokļi, dabas resursu 
nodoklis (DRN); nenodokļu ieņēmumi – 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas 
sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņē-
mumi; transferti ieņēmumi (maksājumi) 
no valsts un citu pašvaldību budžetiem 
un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no 
nodokļiem plānoti 1 359 647 EUR, jeb 
39% no ieņēmumu kopapjoma.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņē-
mumos ir iedzīvotāju ienākuma no-
doklim (87%), nekustamā īpašuma no-
dokļiem (12%), DRN<1%. Ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 
1 188573 EUR jeb par 5%  mazāk kā 
2021. gada budžeta plānā.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokļiem plānoti 163 074 EUR.

Ieņēmumi no DRN 2022. gadā plā-
noti 8 000 EUR.

Nenodokļu ieņēmumi. 2022. gadā 
Varakļānu novada budžetā nenodok-
ļu ieņēmumus plānots iekasēt 4 500 
EUR.  Šos ieņēmumus veido valsts un 
pašvaldību nodevas, naudas sodi.

Transferti ieņēmumi. Pašvaldības ie-
ņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no 
valsts budžeta un citu pašvaldību bu-
džetiem saņemtajiem maksājumiem 
(transfertiem ieņēmumiem), tie plānoti 
1 922 819 EUR, jeb 55% no ieņēmumu 
kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija pa-
matizglītības, vispārējās vidējās izglī-
tības, daļējai interešu izglītības prog-
rammu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 312 112 EUR, mērķ-
dotācija pašvaldības izglītības iestāžu 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu ap-
mācības pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 43 896 EUR. 
Profesionālās ievirzes mūzikas/māks-
las izglītības programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām 
valsts budžeta mērķdotācija plānota 
84 900 EUR apjomā. Mērķdotācijas 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām ir plānotas astoņiem mēne-
šiem. Mērķdotācija saskaņā ar līgumu 
ar Kultūras ministriju par profesionā-
lās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības 

3354 3267 3184 3091 3035

01.01.2018. 01.01.2019. 01.01.2020. 01.01.2021. 01.01.2022.

Iedzīvotāju skaits

12%

65%

23%

Iedzīvotāju darbspējas vecuma struktūra

Līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadiem)

Darbspējas vecumā (no 16 līdz 63 gadiem)

Pēc darbspējas vecuma (no 64 gadiem)
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programmu fi nansēšanu, plānota lai-
ka periodam no 2022. gada 1. janvāra 
līdz 2022. gada 31. decembrim.

Transfertie maksājumi ES līdzfi -
nansētajiem projektiem 43 347 EUR.

Mērķdotācija pašvaldību māksli-
niecisko kolektīvu vadītāju darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām 4 050 EUR.

Plānotais fi nansējums izglītojamo 
1. – 4. klasei ēdināšanai 10 775 EUR un 
5 357 EUR mācību literatūras un mācī-
bu līdzekļu iegādei.

Valsts budžeta dotācija Valsts un 
pašvaldību vienotā klientu apkalpoša-
nas centra uzturēšanai 6 900 EUR.

Finansējums primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 
feldšerpunktos no Nacionālā veselības 
dienesta 2022. gadam tiek plānots 24 
137 EUR.

Asistentu nodrošināšanai pašvaldī-
bā, pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr. 942, fi nansējums 2022. gadam tiek 
plānots 20 000 EUR, mērķdotācija au-
džuģimenēm plānotais apjoms 2022. 
gadam 4 645 EUR.

Plānotie ieņēmumi no Nodarbi-
nātības valsts aģentūras pēc noslēgtā 
līguma par „Algotiem sabiedriskiem 
darbiem” sastāda 39 300 EUR. Finan-
sējums nodarbinātības pasākumiem 
vasaras brīvlaikā plānots 4 500 EUR.

Dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda plānota 979 147 
EUR apmērā.

Mērķdotācija pašvaldības autoce-
ļiem 144 875 EUR.

Mērķdotācija Varakļānu novada 
pansionāta „Varavīksne” inventāra at-
jaunošanai 54 878 EUR.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no 
citām pašvaldībām izglītības funkciju 
nodrošināšanai (savstarpējie norēķini 
par citu pašvaldību skolēniem mūsu 
izglītības iestādēs) un sociālās palīdzī-
bas funkciju nodrošināšanai plānoti 
140 000 EUR, kas sastāda 4% no ieņē-
mumu kopapjoma.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budže-
ta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 
telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti 204 000 EUR apmērā, kas 
ir 6% no kopējiem pamatbudžeta ieņē-
mumiem.

Vecāku maksa par ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdī-
tis” 12 000 EUR, vecāku līdzfi nansējums 

mūzikas un mākslas skolā 9 000 EUR, ieņēmumi par zemes nomu, telpu nomu 
un īri – 35 500 EUR. Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos Varakļānu 
novada pansionātā „Varavīksne” plānoti 95 000 EUR, no pacientu iemaksām Stir-
nienes feldšerpunktā un Murmastienes feldšerpunktā 500 EUR, ieņēmumi par 
biļešu realizāciju muzejā, baseinā un kultūras pasākumos – 6 000 EUR, ieņēmumi 
par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 27 000. Citi ieņēmumi par maksas pa-
kalpojumiem (ēdināšana izglītības iestādēs-darbiniekiem, transporta pakalpoju-
mi, sociālā aprūpe mājās u.c.) plānoti 19 000 EUR apmērā.

1. tabula 
Varakļānu novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2022. gadam euro 

(procentuālais vērtējums bez mērķfi nansējuma)

Ieņēmumi (bez mērķfi nansējuma) Plānotie 
ieņēmumi Procenti

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 188 573 44.2
Nekustamā īpašuma nodoklis 163 074 6.1
Dabas resursu nodoklis 8 000 0.3

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 979 147 36.4
Pašvaldību savstarpējie norēķini 140 000 5.2
Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi 208 500 7.8

2 687 294 100
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi 803 672
Kopā plānotie ieņēmumi 3 490 966

Izdevumi

Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 
4 119 111 EUR.

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek 
fi nansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam 
amata vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevu-
mu segšanai, lai nodrošinātu iestādes darbību (piem., izdevumi par apkuri, elek-
trību, ūdeni, kanalizāciju u.c.).

2. tabula
Plānotie izdevumi 2022. gadā euro atbilstoši pašvaldības funkcijām

Izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām Plānoto izdevumu 
apjoms Procenti

Vispārējie vadības dienesti 669 675 17.2
Sabiedriskā kārtība un drošība 29 202 0.7
Ekonomiskā darbība 131 048 3.4
Vides aizsardzība 20 523 0.5
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana 590 961 15.1
Veselības aprūpe 35 735 0.9
Atpūta, kultūra un sports 421 249 10.8
Izglītība 1 389 722 35.6
Sociālā aizsardzība 615 238 15.8
Izdevumi kopā 3 903 353 100

Aizņēmumi:
                    pamatsummas maksājumi
Pamatkapitāla palielinājums kapitālsabiedrībai

210 758
5 000

Kopā plānotie izdevumi 4 119 111

Vispārējās valdības dienestiem paredzēts fi nansējums 669 675 EUR apmērā. Šo 
izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 17%. Šajos izdevumos ietilpst fi nansē-
jums deputātu, komiteju un komisiju atalgojumam, izpildvaras institūcijām, būv-
valdei, centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības norēķiniem par procentu mak-
sājumiem Valsts kasei, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Sabiedriskā kartība un drošība plānotais fi nansējums bāriņtiesas darbības no-
drošināšanai 29 202 EUR. 

Ekonomiskā darbība plānotie izdevumi 131 048 EUR, šo izdevumu īpatsvaru 
sastāda autoceļu fonda izdevumi, kas ir 61% no ekonomiskās darbības izdevu-
miem. 

Vides aizsardzība izdevumi sastāda 20 523 EUR.
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, paredzēts 590 961 EUR. Šo izdevu-

mu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 15%. Šajos izdevumos ietilpst fi nansējums 
ūdensapgādei, teritoriju attīstībai un labiekārtošanai. 

Veselības aprūpei paredzēti 35 735 EUR. Šie līdzekļi paredzēti ambulatoro 
ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbības nodrošināšanai.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti 421 249 EUR. Šo izdevumu īpatsvars 
pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11%. Līdzekļi paredzēti kultūras un spor-

ta pasākumu organizēšanai, bibliotē-
ku, muzeja, kultūras un tautas namu 
darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti 1 389 722 EUR. 
Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības bu-
džeta izdevumu plānā ir 36%. Līdzekļi 
paredzēti pirmsskolas izglītības iestā-
des, vispārējās izglītības iestādes, mū-
zikas un mākslas skolas mācību prog-
rammu īstenošanai, dažādu izglītības 
pasākumu organizēšanai.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti 
615 238 EUR. Šo izdevumu īpatsvars 
pašvaldības budžeta izdevumu plānā 
ir 16% un šie līdzekļi paredzēti sociāla-
jiem pabalstiem 202 795 EUR, sociālā 
dienesta darbības nodrošināšanai (ne-
skaitot pabalstus) – 125 429 EUR, pan-
sionāta uzturēšanai 287 014 EUR.

Aizņēmumos 2022. gadā plānotais 
kredītsaistību samazinājums (aizņē-
mumu pamatsummas maksājumi) sa-
stāda 210 758 EUR.

3. tabula
Atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

Izdevumu 
kategorijas 
atbilstoši 

ekonomiskai 
klasifi kācijai

plānoto 
izdevumu 

apjoms
procenti

Atlīdzība (t.sk. 
pedagogiem) 2 320 322 56.3
Preces un 
pakalpojumi 835 588 20.3
Subsīdijas un 
dotācijas 96 965 2.4
Procentu 
izdevumi 2 690 < kā 0.1
Sociālie pabalsti 233 595 5.7
Transferti 
maksājumi citām 
pašvaldībām 143 720 3.5
Pamatkapitāla 
veidošana 270 473 6.6
Aizņēmumi 
(pamatsummas 
maksājumi) 210 758 5.1
Pamatkapitāla 
palielinājums 5 000 0.1
Izdevumi kopā 4 119 111 100

Līdzekļu atlikums uz gada beigām 
plānots 730 EUR.

Pašvaldības kopējās saistības uz 
gada sākumu ir 2  827 028 EUR, no 
kurām aizņēmumi sastāda 2 672 058 
EUR, galvojumi 154 970 EUR.
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4. tabula
Varakļānu novada pašvaldības saistību apmērs 2022. gadā un trijos turpmākajos gados (euro)

Aizņēmumu mērķis

kopējais 
parāda 
apjoms 
01.01.
2022.

Saistību samazinājums

2022 2023 2024 2025
Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecības pabeigšanai 122 765 23392 23392 23 392 23 392
SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānos I kārta” 
īstenošanai

409 488 54 599 54 599 54 599 54 599

ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu 
novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai 24 818 2 612 2 612 2 612 2 612

ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu 
novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai 20 654 2 174 2 174 2 174 2 174

SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 
īstenošanai

164 416 11 744 11 744 11 744 11 744

ELFLA projekta „Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas 
jumta atjaunošana” īstenošanai 134 190 8 520 8 520 8 520 8 520

Prioritārā investīciju projekta „Varakļānu novada pašvaldības ielu 
asfaltēšanas darbi” īstenošanai 255 402 16 216 16 216 16 216 16 216

ELFLA projekta „Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu izveidei Varakļānos” īstenošanai 50 048 3 128 3 128 3 128 3 128

ERAF projekta „Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novadā, Murmastienes 
pagastā” īstenošanai

314 096 18 752 18 752 18 752 18 752

ERAF projekta „Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu 
pilsētā” īstenošanai 336 072 20 064 20 064 20 064 20 064

ERAF projekta” Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu 
pagastā” īstenošanai 232 624 13 888 13 888 13 888 13 888

SIA Varakļānu DZKU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda 
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana „Varakļānu” Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums”” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai

57 754 3 448 3 448 3 448 3 448

ELFLA projekta „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” īstenošanai 64 239 3 572 3 572 3 572 3 572
Projekta „Rīgas un Kosmonautu ielas posmu pārbūve Varakļānos” 
īstenošanai 225 225 12 012 12 012 12 012 12 012

Projekta „Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu mūzikas un 
mākslas skolā” īstenošanai 30 282 6 683 6 692 6 692 6 692

„Varakļānu vidusskolas investīciju projekta” īstenošanai 47 345 9 954 9 972 9 972 9 972
Projekta „Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā” 
īstenošanai 182 640 5 560 11 124 11 124

Kredītsaistības kopā 2 672 058 210 758 216 345 221 909 221 909

Galvojuma mērķis

kopējais 
galvojuma 

apjoms 
01.01.
2022

Saistību samazinājums

2022 2023 2024 2025
Studiju kredīts fi ziskai personai 178 178
Aizņēmums
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 2 501 125 125 125 125

Aizņēmums 
„Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums”” SIA

152 291 9 092 9 092 9 092 9 092

Galvojumi kopā 154 970 9 395 9 217 9 217 9 217
Saistības pavisam kopā 2 827 028 220 153 225 562 231 126 231 126

Speciālais budžets
 
Ziedojumi
Ziedojumu atlikums uz 2022. 
gada 1. janvāri 2 116 EUR.
 

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

2021. gads bijis ne tikai pandēmijas 
rādītāju kritumu un pacēlumu viļņos, 
bet arī administratīvi teritoriālās refor-
mas ērā, kas sevišķi smagi skāra Vara-
kļānus. Kāds bijis šis ceļš, vai varam būt 
apmierināti, vai vērts vēlreiz cilāt šo te-
matu?

Bet? Notika izšķirošais balsojums 
par Varakļānu pievienošanu Rēzeknes 
vai Madonas novadam. Sēde notika 
attālināti, deputāta Bondara vienīgais 
arguments bija: – Varakļāni – pīci, pīci… 
– Neuzzināsim, kur tobrīd atradās cien. 
deputāts (tualetē, virtuvē strēba zupu, 
varbūt bija „kunga prātā”…). To mēs 
neuzzināsim… Bet, jā! Tas bija pazemo-
jums! Klaja ieņirgšana! Folklorizējoties 
šis teiciens varakļāniešu apziņā iegūlies 
kā melns punkts, nevis humors un jaut-
rība. Vismazākais, ko Bondars varēja 
darīt – atvainoties varakļāniešiem, bet 

Bokāni… Varakļāni… savienojieties…
cienījamāk būtu atkāpties no deputāta 
amata. Viņa rīcība spilgti parāda inteli-
ģences pakāpi – gan kā amatpersonas, 
gan cilvēka.

Šajā principiāli svarīgajā balsoju-
mā pirmo reizi Latvijas vēsturē (pēcka-
ra) divas ideoloģiski pretējas partijas 
DRAUDZĪGI sadevās rokās un nobalsoja 
pretēji Satversmes tiesas spriedumam. 
Abām partijām mērķi bija dažādi, bet 
ceļš uz mērķi vienāds: protekcionisms, 
aizmugurējas tikšanās, sarunāšanas, 
negodīgums, pat augsti stāvošu divko-
sīgu, liekulīgu garīdznieku (bīskaps Kra-
valis) iesaistīšana. NA partijas galvenā 
kūrētāja J. Kursīte pēc Satversmes tie-
sas sprieduma (Varakļāni netiek iekļauti 
Rēzeknes novadā!) pateica vienu zīmīgu 
frāzi: „Es neredzu iemeslu, lai mēs atzītu 
Satversmes tiesas spriedumu.” Tas ir, 
mums uzspļaut demokrātijai un taisnī-

gumam! Tanī brīdī mēs jutāmies kā tā-
lajā 1941.gadā, kā puča laikā, mēs atkal 
stāvējām Veļupes krastā. Tikai šoreiz 
bijā spiesti aizstāvēties pret „savējiem”, 
ultrapatriotiem, bet īstenībā demago-
ģiskajiem tēvzemiešiem. JKP, Saskaņu. 
Kāds milzīgs vēstures paradokss! Var jau 
teikt: tas jau tāds mazs novadiņš, maz 
kas viņus zina, ir taču globālākas lietas 
arī Latvijā, ko risināt. Bet demokrātija 
jau veidojas no mazā, tāpēc svarīgi, cik 
ir vērta, kādus likumus pieņem un pil-
da mūsu augstākā vara – Parlaments. 
Vēstures gaita ir nepielūdzama. Dialek-
tikas likums. Mainās ne tikai pagastu, arī 
pilsētu un pat valstu robežas, tāpēc at-
jaunot kādas senas robežas starp Bokā-
niem un Varakļāniem ir tikai tāda matu 
skaldīšana. Bet kas gan ir ĻOTI SVARĪGI 
– Varakļānu novada ļaudis neskaitāmas 

Latgaliešu kultūras gada balvas „Bo-
ņuks 2021” pasniegšanas ceremonijā, 
kas norisināsies 5. martā Latgales vēst-
niecībā GORS, par mūža ieguldījumu 
latgaliešu kultūras attīstībā tiks godināts 
kordiriģents Jānis Gruduls. 

Jānis Gruduls ir viens no Latgales 
vīru koru kustības redzamākajiem pār-
stāvjiem, kordiriģents, pedagogs. Dzimis 
1946. gadā Madonas rajona Stirnienes 
pagastā, 1971. gadā absolvējis Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolas kordiriģentu noda-
ļu un uzsācis pedagoga gaitas Rēzeknes 
1. vidusskolā, tās turpinot Jāņa Ivanova 
Rēzeknes mūzikas koledžā. 1991. gadā 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā iegu-
vis augstākās izglītības diplomu mūzikas 
specialitātē. Paralēli pedagoga darbam 
ir bijis diriģents daudziem koriem Lat-
galē, ar koru kolektīviem apceļojis daļu 
Eiropas, bijis virsdiriģents Latgales no-
vada skolu jaunatnes Dziesmu svētkos, 
Latgales novada Dziesmu svētkos, arī 
Latgales novada un Latvijas zēnu koru 
VI salidojumā.

Viens no spilgtākajiem mirkļiem 
diriģenta karjerā ir Jāņa Grudula veido-
tā un 20 gadus vadītā vīru kora „Olūts” 
uzvara XXII Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku koru karos, kas daudziem bija 
pārsteigums, atklājums, pat sensācija, 
taču dziedātājiem un diriģentam – milzī-
ga un labi paveikta darba svētīgs, pelnīts 

auglis. Šajos svētkos koris saņēma balvu 
arī  par labāko Jāzepa Vītola kordzies-
mas atskaņojumu.

Kopš 2000. gada Jānis Gruduls ir at-
griezies un darbojas dzimtajā Stirnienes 
pusē, vada Stirnienes garīgās mūzikas 
kori „Reversium”, katru gadu ir Aglonas 
Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku 
diriģents, Latgales draudžu kopkora diri-
ģents pāvesta Franciska vizītes laikā Ag-
lonā. Vēl aizvien diriģents labprāt sniedz 
padomu un iedrošinājumu jaunajai 
mūziķu paaudzei. Septiņdesmit piekto 
dzīves gadu aizvadījis iksvētdienas diev-
kalpojumos, mēģinājumos, psalmu dzie-
dājumos, „Krustaceļš” un „Rūgtās sāpes” 
audio ierakstos Stirnienes baznīcā, aktīvi 
sekojis līdzi visiem kultūras dzīves pro-
cesiem un joprojām turpina rūpēties 
par dzīves augstāko vērtību saglabāša-
nu un vairošanu. Līdz ar pacelto diriģen-
ta Grudula roku, augšā ceļas latgalieši, 
apzinoties savu piederību Māras zemei 
un Dievam! 

Latgaliešu kultūras gada balva „Bo-
ņuks” pirmo reizi tika pasniegta 2009. 
gadā, bet kopš 2013. gada balvu rīko 
Latgales vēstniecības GORS komanda, 
sadarbojoties ar biedrību „Partitūra”. 
„Boņuks 2021” norisi atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras 
programma ar A/S „Latvijas valsts meži” 
un Latgales reģiona attīstības aģentūras 

Balvu par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras 
attīstībā saņems kordiriģents Jānis Gruduls

atbalstu, kā arī Rēzeknes pilsētas dome, 
Daugavpils pilsētas dome, Līvānu nova-
da un Rēzeknes novada pašvaldības.

Līdz šim Latgaliešu kultūras gada 
balvā „Boņuks“ par ieguldījumu latgalie-
šu kultūras attīstībā godināti grāmatiz-
devējs Jānis Elksnis, dzejnieks un litera-
tūrzinātnieks Osvalds Kravalis, sabiedris-
kais darbinieks, Latgaliešu rakstniecības 
muzeja vadītājs Pēteris Locis, dzejnieks, 
folklorists un sabiedriskais darbinieks 
Antons Slišāns, radio raidījuma „Latgo-
lys vuords“ veidotājs Broņislavs Spri-
dzāns, etnogrāfi skā ansambļa „Rikova“ 
ilggadējā vadītāja Janīna Mičule, Atašie-
nes etnogrāfi skā ansambļa „Vīraksne“ 
vadītāja Valentīna Mičule, kordiriģente 
Terēze Broka, žurnāliste, žurnāla „Katō-
ļu Dzeive“ redaktore Maruta Latkovska, 
katoļu prāvests, kultūrvēsturnieks un 
sabiedriskais darbinieks Alberts Budže, 
kordiriģenti un pedagogi Antoņina un 
Vitolds Milaševiči, skolotājs, publicists 
un literāts Alberts Spoģis, valodniece Li-
dija Leikuma, mākslinieks Osvalds Zvej-
salnieks, tēlnieks Indulis Folkmanis un 
keramiķis Voldemārs Voguls.

Laura Malinovska,
Latgales vēstniecība GORS 

(SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”) 
Mārketinga speciāliste

turpinājums 10. lpp.
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Visnape Veneranda Boļesla-
va meita dzimusi 1934. gada 9. 
februārī  Rēzeknes apriņķa Kau-
natas pagasta Katkovsku sādžā 
zemnieku ģimenē. Agrā bērnībā 
nomira tēvs, māte apprecējās 
otrreiz. Kara gados patēvs bija 
frontē, bet māte dzīvoja Krievijā. 
Veneranda dzīvoja pie radiem. 

1942. gadā viņa uzsāka sko-
las gaitas Kaunatas 6. klasīgajā 
pamatskolā. Pēc kara vecāki 
atgriezās Latvijā, un viņa devās 
līdzi vecākiem. 1946./47. mācī-
bu gadā viņa mācījās Rēzeknes 
vidusskolas 5. klasē, 1947./48.
mācību gadā Varakļānu 7. gadī-
gās skolas 6. klasē, bet 1948./49. 
mācību gadā atkal Kaunatas 7. 
gadīgās skolas 7. klasē, kuru bei-
dza 1949. gadā. Pēc 7.klases beigšanas 
iestājās Rēzeknes pedagoģiskajā sko-
lā, kuru beidza 1953. gada 30. jūnijā. 
Pēc tam viņa devās uz Aknīstes rajona 
Tautas izglītības nodaļu, kurā viņu no-
zīmēja darbā Asares pamatskolā par 
pārzini. Veneranda tur nostrādāja līdz 
1958. gada 31. martam. 1955. gadā 
apprecējās. 

Pēc patēva nāves māte viņu ai-
cināja pārcelties uz dzīvi Varakļānos. 
1958. gada 1. aprīlī viņa sāka strādāt 
Varakļānu bērnudārzā kā vadītāja (bēr-
nudārzā bija tikai viena grupa ar 25 
bērniem). 1962. gadā bērnudārzu ap-
vienoja ar mazbērnu novietni, papla-
šinot vietu skaitu līdz 105. Viļānu TIN 
viņu nozīmēja par bērnudārza-maz-
bērnu novietnes vadītāju. 1967. gada 
oktobrī Veneranda pārgāja strādāt uz 
Varakļānu vidusskolu kā 1. – 3. klašu 
skolotāja. Daudzus gadus strādāja kā 
1. – 3. klašu mācību pārzine, vadīja 1. 
– 3. klašu metodisko komisiju. 1975.
gadā viņa iestājās mācīties neklātienē 
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā 
institūtā Pamatskolu fakultātē, ko pa-
beidza 1979. gadā.

Veneranda Visnape (1934)reizes izteikuši savu gribu par adminis-
tratīvo centru – Madonu, dažādās for-
mās un veidos, referenduma aptaujās, 
protesta braucienos, bet visspilgtāk 
pašvaldības vēlēšanās, skaidri paužot 
savu gribu, 13 deputāta mandāti pat 
Madonu, 2 – par Rēzekni. Diemžēl pat 
šie ofi ciālie fakti nevar pārliecināt „īste-
nos latgaliešus”. Un prezidenta izdotais 
likums „Par kultūrvēsturisko zemju ro-
bežām” – bezjēdzīgākais, absurdākais 
likums, ko Levits pieņēmis. Būtībā tas 
bija atsevišķu Latgales patriotu pasūtī-
jums, mērķis, ja neizdevās demokrātis-
kā veidā ar likumu spītīgos varakļānie-
šus beidzot iedzīt Latgales aplokā. Vai 
ar likumu var piespiest runāt latgaliski, 
būt Latgales patriotam? Tas var izraisīt 
tikai pretēju reakciju! Tas atgādina 50 
padomju gadus, kuros mūs ar varu gri-
bēja piespiest komunisma iekārtā. Cik 
īsa atmiņa mūsu likumdevējiem, kas šo 
absurda likumu, kas paredz teju pa visu 
mazo Latviju sadzīt robežmietiņus ar 
bargiem uzrakstiem: Šeit kāju nesper! 

Kurzeme, Zemgale! Proties savas robe-
žas! Re, kur Latgales robežpunkts! Pat 
neticas, ka tas notiek tik dinamiskajā 21. 
gs. Kā tad dalīsim vēlreiz Latgales robe-
žas? Kurš gadsimts būs tas patiesais kri-
tērijs? Latgale, Varakļāni, tāpat kā visa 
Latvija, vēstures gaitā ir piederējusi gan 
vāciešiem, krieviem, zviedriem, poļiem, 
un robežas nemitīgi grozītas. Varbūt 
viņi arī ir tiesīgi pieprasīt kādas savas 
zemes? Tāpēc vēl jo vairāk likums par 
kultūrzemju robežām nevis vieno, bet 
šķeļ un drupina jau tā sašķelto Latvijas 
sabiedrību, rada neizpratni. Muļķīgo ro-
bežu, mietiņu dzīšana starp novadiem 
(latviskais seperātisms) dzen mākslīgus 
ķīļus starp Latvijas novadiem. Šajā liku-
mā nav nekā pozitīva un saprātīga.

Būsim konsekventi. Latgales pirms-
kara robežas stiepās daudz tālāk par 
Varakļāniem. Tur iekļāvās tagadējais 
Barkavas pagasts, Degumnieki, Stalī-
dzāni līdz pat Aiviekstei. Nav dzirdēts, 
ka šo pagastu ļaudis sevi dēvētu par 
vēsturiskās netaisnības upuriem un iz-

virzītu prasības viņu pagastus pievienot 
Rēzeknes novadam.

Mēs būsim latgaliski tik, cik paši 
gribēsim! Nav svarīgi, kur atradīsies 
administratīvais centrs – Dobelē, Cēsīs, 
Madonā, tas mūsu latgalisko identitāti 
neizmainīs ne mazākā mērā.

2022. gada rudens – Saeimas velē-
šanas. Atcerēsimies, kādas partijas bal-
soja pret Satversmes tiesas spriedumu 
(Saskaņa, JKP, TB-NA) un izdarīsim pa-
reizo izvēli!

Esmu latgaliete, bet kādēļ man kat-
ru brīdi jāsit pie krūtīm un jāapliecina – 
Mēs latgalieši! Mēs izredzētie, pārākie, 
dižākie par citu Latvijas novadu ļaudīm! 
Tā sanāk, ka no ultrapatriotisma līdz 
tādam mazītiņam latgaliskam šovinis-
mam ļoti trausla robeža. Viens solis. 
Varbūt labāk būt Latvijai piederīgam un 
justies vienoti, neceļot kādu novadu pār 
citiem. Zināsim savas saknes, vēsturi, 
bet skatīsimies nākotnē!

M. Kroiča

Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā regulāri organizē Latvijas paš-
valdību un mediju vizītes Briselē. 7.02. 
– 10.02. notikušajā vizītē piedalījās Va-
rakļānu novada pārstāves Līna Nagle 
un Aina Jaunzeme.

Vizītes laikā pašvaldību pārstāvji 
tika iepazīstināti un varēja piedalīties 
debatēs par Eiropas Komisiju un tas 
prioritātēm, ES Migrācijas politiku, stra-
tēģisko komunikāciju un cīņu pret dez-
informāciju, ES budžetu, ES ekonomikas 
pārvaldību un Latvijas situāciju, ES Lauk-
saimniecības un Kohēzijas politiku.

Sarunu tulkojums latviešu un angļu 
valodā tika nodrošināts ar sinhrono tul-
ku palīdzību.

Tikšanās laikā pašvaldību pārstāvji 
tika iepazīstināti ar iniciatīvu NextGene-
reationEU (atveseļošanās un noturības 
mehānisms, no kura Latvijai indikatīvi 
varētu būt pieejams 1,963 miljardu eiro 
fi nansējums dotāciju formā, no kuriem 
1,64 miljardi ir garantēti, bet atlikusī 
piešķīruma daļa tiks aprēķināta 2023. 
gadā, balstoties uz ekonomisko situā-
ciju ES dalībvalstīs), lai novērstu COVID-
19 pandēmijas radīto kaitējumu eko-
nomikai un sociālajai jomai, stimulētu 
Eiropas ekonomikas noturību.

Vienlaikus tika runāts arī par ko-
pējo lauksaimniecības politiku 2023.-
2027. gadam, kas koncentrēsies uz 

taisnīgāku, zaļāku un vairāk uz veikumu 
balstītu lauksaimniecību.

Tika runāts arī par cīņu pret dez-
informāciju, kas ir kopīgs darbs, kurā 
iesaistītas visas ES iestādes, cieši sa-
darbojoties ar tiešsaistes platformām, 
tā rosinot popularizēt autoritatīvus 
avotus un pazeminot tāda satura ran-
gu, kas pēc faktu pārbaudes izrādījies 
maldinošs.

Varakļānu novada pašvaldības pār-
stāve Līna Nagle aktīvi iesaistījās disku-
sijās un angļu valodā brīvi komunicēja 
par jautājumiem, kas skar migrācijas 
aktualitātes Eiropā, dezinformācijas ap-
karošanu un reģionālo politiku, tostarp 

Latvijas pašvaldību un mediju pārstāvji Briselē

administratīvi teritoriālo reformu, tās 
ieguvumus un trūkumus. Biedrības „Va-
rakļōnīts” valdes locekle Aina Jaunzeme 
komisijas pārstāvjiem administratīvi 
teritoriālās reformas kontekstā uzdeva 
retorisku jautājumu par to, vai Latvijā 
vēl joprojām ir demokrātija, kā arī dez-
informācijas apkarošanas iespējām. 

Tikšanās laikā izvērtās spraigas de-
bates par reģionālo politiku un lauku 
attīstības jautājumiem.

Vēlas pēcpusdienas tika izmanto-
tas, lai apskatītu Briseles nozīmīgākos 
objektus.

Aina Jaunzeme
Foto – Kaspars Kreics

Apbalvojumi: 
1971. g. – Izglītības ministrijas 

un Republikas arodkomitejas Goda 
raksts.

1974. g. – Nozīme „Teicamnieks 
Tautas izglītības darbā.”

1984. g. – Piešķirts nosaukums 
„Vecākā skolotāja.”        

Līga Osipova
Materiāli no Varakļānu Novada 

muzeja krājuma   

turpinājums no 9. lpp.
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Andrejs Naglis – sabiedriskais dar-
binieks, sportists, enerģētiķis, politiķis, 
kultūras jomas pārstāvis, kristietis – 
katolis. Dzimis 1943. gada 9. februārī 
Dekšāru pagasta Stiuku sādžā zemnie-
ku ģimenē. Tēvs Antons, māte Anna, 
dz. Strode. No bērnības ir sācis mācī-
ties dzīves skolā un skolās – Dekšāru 
septiņgadīgajā, Varakļānu vidusskolā, 
Jaungulbenes lauksaimniecības skolā 
specialitātē – elektriķis. Strādājis kol-
hozā „Vienotā saime” Rēzeknes rajonā. 
1962.  – 1965. gada bijis obligātajā ka-
radienestā PSRS armijā. PSRS armijas 
teicamnieks, mācību pulka nodaļas ko-
mandieris.

No 1965. gada strādājis Daugav-
pils elektromontāžas pārvaldē, no 
1966. gada „Latvenergo” augstsprie-
guma tīkla Daugavpils, vēlāk Dag-
das, Jēkabpils, Gulbenes un Līvānu 
augstsprieguma elektroapakšstacijās 
par dežurantu operatoru, 1973. gadā 
beidzis Latvijas PSR Republikānisko 
neklātienes lauksaimniecības tehni-
kumu specialitātē – tehniķis, elektri-
ķis. Ir zinošs, izglītots un profesionāls 
darbinieks savā specialitātē.

Paralēli profesionālajam darbam 
daudz un ražīgi nodarbojies ar sabied-
riskiem pienākumiem un sportu: no 
tiem laikiem glabājas daudzas meda-
ļas, diplomi un goda raksti. Popularizē-
jot atturīgu dzīvesveidu, no 1979. gada 
pievērsies atturības kustībai. 1981. 
gadā Līvānos nodibināja Latgalē pir-
mo atturībnieku klubu „Gaisma”, bijis 
kluba prezidents, vadīja desmit gadus. 
Latvijas Atturības biedrības valdes un 
padomes loceklis, viņa dzīves moto: 
„Nekad, nekur un nekādos apstākļos 
nelietot alkoholiskos dzērienus!”

1993. gadā Līvānos nodibinājis 
KDS pirmorganizāciju. 1994. gadā Lī-
vānos nodibinājis KDS nodaļu, bijis tās 
vadītājs Līvānu Romas katoļu draudzes 
padomes priekšsēdētājs, dziedājis 
draudzes baznīcas korī. 1995. gadā no 
Latvijas Zemnieku Savienības, Latgales 
Demokrātiskās partijas un KDS saraks-
ta ievēlēts LR 6. Saeimā. Darbojies Sa-
eimas Saimnieciskajā komisijā, Cilvēk-
tiesību un sabiedrisko lietu komisijā 
(komisijas sekretārs), Saeimas parla-
mentāras izmeklēšanas komisijā ban-
kas „Baltija” lietā. 1998. gadā izvēlēts 

Andrejs Naglis (1943) par LDP,LKDS un LZP frakcijas priekš-
sēdētāja vietnieku. Darbojies Latvijas, 
Vācijas, Polijas un Itālijas parlamentā-
rajās sadarbības grupās. 

Jau šajā laikā kā deputāts nopiet-
ni pievērsās reliģisko organizāciju 
darbībai. Ar viņa iniciatīvu un priekš-
likumiem pieņemti grozījumi Reliģis-
ko organizāciju likumā par kristīgās 
ticības mācības ieviešanu skolās un 
fi nansējumu no valsts budžeta. 1998. 
gada budžetā iekļauts 100 000 Ls ap-
mērā fi nansējums kristīgās ticības un 
ētikas mācību programmas nodroši-
nājumam. Panākti grozījumi Obligātā 
militārā dienesta likumā par ordinēto 
garīdznieku un garīgo mācību iestāžu 
studentu neiesaukšanu karadienestā, 
reliģisko organizāciju zemes iegūšanas 
kārtību un atbrīvošanu no nekustamā 
īpašuma nodokļa, kapelānu darbību 
Nacionālajos Bruņotajos Spēkos, po-
litiski represēto personu politisko, so-
ciālo un mantisko tiesību garantēšanu 
likumdošanā u.c. 

Strādādams LR 6. un 8. Saeimā ir 
izstrādājis un iesniedzis ap 300 priekš-
likumu. Visās kristīgajās konfesijās tika 
atzīts par savējo, vienīgais politiķis, 
kurš īpaši aizstāv tradicionālo baznīcu 
un visu kristīgo intereses.

Sakarā ar deputāta pilnvaru izbeig-
šanos no 1999. gada līdz 2002. gada 
oktobrim strādāja par valsts akciju 
sabiedrības „Latvenergo’’ augstsprie-
guma tīkla Rēzeknes 330/110/20/6 kV 
elektroapakšstacijas tehniķi – elektriķi.

Politikā atgriezās, kad 2002. gadā 
no Latvijas Pirmās partijas (LPP) sa-
raksta Latgalē tika ievēlēts LR 8. Sa-
eimā. Valsts pārvaldes un pašvaldību 
komisijas priekšsēdētāja biedrs, Saei-

mas pieprasījumu komisijas sekretārs. 
2003. gada martā un 2004. gada maijā 
– LPP frakcijas priekšsēdētāja biedrs. 
Strādājis LR 8. Saeimas Bērnu tiesību 
apakškomisijā, Veselības apakškomisi-
jā, Sporta apakškomisijā un Pašvaldību 
darbību reglamentējošo likumu izstrā-
des apakškomisijā. Darbojies Latvijas, 
Kanādas, Ķīnas, Dānijas, Vācijas, Īrijas, 
Itālijas, Marokas, Norvēģijas, Polijas, 
Krievijas, Taivānas un ASV parlamentā-
rajās sadarbības grupās, Centrālās ze-
mes komisijā un Garīgo lietu padomē. 
LR 8. Saeimas pilnvaru laikā A. Naglis 
gan individuāli, gan kopā ar citiem LPP 
deputātiem rosīgi darbojies likumpro-
jektu izstrādē kristīgo konfesiju darbī-
bas atbalstam un dievnamu atjauno-
šanai. Programmas „Sakrālā tūrisma 
objektu infrastruktūras uzlabošana’’ 
ietvaros 360 000 Ls ar viņa gādību no-
virzīti katoļu draudzēm, bet kopā abos 
sasaukumos šī summa sastāda vairāk 
nekā 800 000 Ls. Varakļānu pils remon-
tam 10 200 Ls, Varakļānu Romas katoļu 
baznīcas remontam 10000 Ls. Finansiā-
li veicinājis vairāk dievnamu altārglez-
nu, procesiju karogu un citu liturģisku 
piederumu izgatavošanu un iegādi.

Finansējis izstādi „Borhu dzimta – 
atblāzma vēstures spogulī”, „Hilzenu 
un Buiņicku devums Latgales kultūr-
vēsturē”. Darbojies valsts akciju sa-
biedrības „Latvijas Dzelzceļš” padomē. 
Daudzo un dažādo publikāciju skaitā 
ir raksti par sportu, atturību, reliģiju, 
„Slimnīcas nedrīkst pazust”, „Nerak-
sim kapu Latvijas enerģētikai”, „Atklāta 
vēstule par latvāņa iznīcināšanu Latvi-
jas laukos” un daudzas citas. Ir publi-
kācijas arī par viņu pašu, kurās rakstu-
rots kā sabiedriski aktīvs cilvēks, kurš 

ievērojot augstos morālos principus, ir 
atturībnieks pēc pārliecības, ar stingru 
raksturu, kristietis – katolis. 

A. Naglis no 2001. gada dzīvo Va-
rakļānos. Vairākus gadus bijis Varakļā-
nu Romas katoļu draudzes padomes 
priekšsēdētājs, dziedājis baznīcas 
korī. Spēlē akordeonu, dzied Dekšāru 
pagasta vīru kopā „Kūzuls”, vairākus 
gadus Starptautisko folkloras festivā-
lu „Baltica” dalībnieks, LV 100 veltīto 
dziesmu un deju svētku dalībnieks. 
Apbalvots ar 1991. gada barikāžu da-
lībnieka piemiņas zīmi, pāvesta Bene-
dikta XVI pateicības svētības rakstu. 
Pateicība par ieguldījumu Varakļānu 
novada muzeja attīstībā, piešķirta no-
minācija Muzeja goda viesis. Savā ze-
mes īpašumā „Āderes” Dekšāru pagas-
tā iestādījis 4,8 ha bērzu, par kuriem 
priecāsies mazbērni un mazmazbērni.

Viņš ar dzīvesbiedri Emeritu patei-
cas Dievam par bērniem: Rita Ozoliņa, 
kura studējusi Rīgas Medicīnas akadē-
mijā, strādā par stomatoloģi Madonā, 
viņas vīru Vilni un dēliem Emīlu, Dāvi-
du un Marisu, savu pašu dēlu Viktoru, 
kurš beidzis Laterāna Pontifi skālās 
Universitātes fi liāli, Rīgas Teoloģijas 
institūtu, pašlaik ir Krustpils un Atašie-
nes draudžu prāvests, aktīvs Latgales 
kultūrvēstures izzinējs.

Andreja dzīves moto: „Mana lielā-
kā bagātība ir ticība Dievam, kuru man 
neviens nevar atņemt un par kuru man 
nevienam nav jāmaksā.”

Paldies A. Naglim par biogrāfi skā  
materiāla sagatavošanu.

Foto no A. Nagļa personīgā arhīva un 
Varakļānu Novada muzeja krājuma. 

Līga Osipova

Vēl viens neparasts darba gads ir 
noslēdzies. La arī muzejs apmeklētā-
jiem nebija pieejams visu gadu, to pa-
guva apmeklēt daudzi viesi no Latvijas 
un ārvalstīm (Lietuva, Polija, Itālija). 
Varakļānu Novada muzeju 2021. gadā 
apmeklēja 2904 viesi. 

Jau vairākus gadus pēc kārtas mu-
zeja populārākā pedagoģiskā program-
ma ir „Pa grāfa Borha takām Varakļā-
nos”. Programma tika izvesta 9 reizes 
un tajā piedalījās 140 skolēni. Muzeja 
apmeklētākā izstāde bija Jura Ģēr-

2021. gads Varakļānu Novada muzejā
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11. februārī  Varakļānu novada 
muzejā notika Kaspara Stroda grāma-
tas par Varakļānu ebreju kopienu „Pa-
gātnes nospiedumi” atvēršanas svētki. 
Zīmīgi, ka tieši šajā dienā atzīmējam 
pilsētas dzimšanas dienu. Novada mu-
zeja darbinieki Līga Osipova un Artūrs 
Ikaunieks atsauca atmiņā spilgtākos 
Varakļānu pilsētiņas vēstures notiku-
mus, atzīmējot, ka tieši ebreju kopiena 
sava laikā ir devusi nopietnu ieguldīju-
mu tās attīstībā.

Grāmatas autors Kaspars Strods 
pastāstīja par tās rašanās ideju un 
tapšanas gaitu. Grāmata sastāv no 
divām nodaļām. „Varakļāni pirms un 
pēc ebreju apmešanās” aplūkoti ebre-
ju radītie un līdz mūsdienām saglabā-
tie kultūrobjekti. Otrajā nodaļā „Ebreji 
Varakļānu un apkārtnes iedzīvotāju 

„Pagātnes nospiedumi”

kultūratmiņā” apkopotas un analizētas 
Varakļānu, kā arī to tuvākās apkārtnes 
iedzīvotāju atmiņas par ebreju no-
darbošanos, komunikāciju, sadzīves, 
reliģiskajām u.c. tradīcijām. Grāmata 
dod vispārēju priekšstatu par vietējo 
ebreju kopienu, tās radītajiem nozīmī-
gajiem kultūrobjektiem, vietējo ebreju 
dzīves likteņiem.

Kaspars Strods ir vēsturnieks. Stu-
dējis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
jā un Daugavpils Universitātē. Strādā 
Latgales Kultūrvēstures muzejā un 
darbojas kā pētnieks Latvijas Universi-
tātes Filozofi jas un socioloģijas institūta 
projektā „MemoTours”. Profesionālās 
pētniecības intereses saistās ar 20. gad-
simta Latgales vēstures izpēti. Grāma-

tas „Laikmeta nospiedumi:20. gadsimta 
Latgales stāsti” līdzautors un „Mēs visi 
esam gūstekņi” sastādītājs un zinātnis-
kais redaktors. Vairāku akadēmisku un 
populārzinātnisku rakstu autors.

Grāmata „Pagātnes nospiedumi” 
tapusi ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fon-
da, akciju sabiedrības „Latvijas Valsts 
meži” un Varakļānu novada pašvaldī-
bas fi nansiālu atbalstu.

Prezentācijas noslēgumā apmeklē-
tāji uzdeva jautājumus, sveica grāma-
tas autoru ar veiksmīgu darba noslē-
gumu, vēlot neapstāties pie sasniegtā. 
Vēsturnieku sveica arī Varakļānu nova-
da domes priekšsēdētājs Māris Justs.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Svētā Mise marta un aprīļa svētdienās
plkst.  9.00 un 11.00,
darba dienu sv. Mise no pirmdienas līdz piektdienai  
plkst. 8.00 un 18.00, sestdienās plkst. 8.00,
(skat. zemāk izņēmumus)

02.03. PELNU TREŠDIENA (stingrā gavēņa diena),
sv. Mise plkst. 9.00, pelnu svētīšana
03.03. plkst. 17.00 Vissvētāka Sakramenta adorācija, 
svētā stunda plkst. 18.00 sv. Mise 
04.03. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Jēzus krusta ceļa apcere,
sv. Mise plkst. 9.00, Vissv. Jēzus Sirds godināšana
06.03.  ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
Kunga Dieva pielūgsme Vissvētākā Altāra Sakramenta 
priekšā no  plkst. 8.30,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, Vissv. Jēzus Sirds 
godināšana
19.03. Sv. Jāzepa – Vissv. Jaunavas Marijas līgavaiņa 
svētki,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00 
Kunga pasludināšanas svētki, atlaidas, Lielā Gavēņa  
rekolekcijas
25.03. sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, pēc pirmās 
sv.Mises Vissv. Sakramenta adorācija, pēc otrās sv. 
Mises – litānija vissv. Jaunavas Marijas godam, (šodien 
atļauts  lietot gaļas ēdienus)
26.03.  sv. Mise plkst. 9.00   un 11.00
27.03.  sv. Mise plkst. 9.00   un 11.00,
dievkalpojumi pēc vasaras laika
31.03. –  plkst. 17.00 -  Vissvētāka Sakramenta adorācija, 
svētā stunda
plkst. 18.00 sv. Mise 
01.04. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 - Jēzus krusta ceļa apcere,
sv. Mise plkst. 9.00, Vissv. Jēzus Sirds godināšana

maņa gleznu izstāde „Vasara”. Izstādi 
„Vasara” kopumā aplūkoja 2574 ap-
meklētāji. Muzejā viesojās un izstādes 
„ZEMA. Ungārijas apslēptie dārgumi” 
atklāšanā piedalījās  Ungārijas kultū-
ras atašeja Latvijā  Annamārija  Bāņai- 
Balāža (Bányai-Balázs Annamária) un 
Ungārijas vēstnieka Latvijā asistente 
Kristīne Vulāne. 

Gida pakalpojumi apmeklētājiem 
muzejā un pilsētā tika sniegti 39 rei-
zes vairāk kā 750 viesiem. Varakļānu 
Novada muzeja vārds izskanēja arī 
plašsaziņas līdzekļos. Gada sākumā 
Varakļānu Novada muzejā viesojās  
Polijas televīzija, izveidoja sižetu par 
grāfu Borhu dzimtas devumu zinātnē, 
kultūrā un literatūrā ne tikai Polijai, bet 
arī Eiropai.  Pavasarī raidījumā „Vietu 
lietas Latvijā” attālināti stāstījām par 
grāfa Jana Mihaela Borha zinātnisko 
darbību, ceļojumiem. Vasarā muzejā 
viesojās Latgales reģionālā televīzija, 
raidījumam „Žik” tapa sižets par atpū-
tas iespējām novadā. 

2021. gadā  Varakļānos notika 
motosporta kluba „SK Cesvaine” rīko-
tais „Novada leģendu kausa” slēptais 
posms. Pasākumā piedalījās 10 ko-
mandas. Varakļānu pils parkā dalīb-
niekus sagaidīja sportiskas aktivitātes: 
2,2 kilometru distance ar dažāda veida 
uzdevumiem. Dalībnieki fotografēja 
parka vēsturiskās vietas, meklēja pa-
slēptos vēstījumus parka teritorijā.

Kā katru gadu, tika aptaujāti muze-
ja apmeklētāji un interneta sekotāji, lai 
noskaidrotu, ko muzeja darbā nepie-
ciešams pilnveidot. Aptaujā piedalījās 
vairāk kā 120 respondenti. Lielākā daļa 
aptaujāto norādīja, ka nepieciešams 
turpināt pils restaurāciju un labiekār-
tot parku. Liela daļa vēlētos redzēt te-
atrālus uzvedumus vēsturiskajos tēr-
pos un paši iejusties tēlos. 

Uz tikšanos muzejā! 

Arturs Ikaunieks, 
tūrisma informācijas konsultants 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ 
UN LIELDIENĀS VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ

03.04.  ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
Kunga Dieva pielūgsme Vissvētākā Altāra Sakramenta priekšā 
no  plkst. 8.30,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, Vissv. Jēzus Sirds godināšana
10.04. Kunga Ciešanu jeb Palmu svētdiena.
sv. Mise plkst. 9.00  un 11.00 

Lieldienas 
14.04. KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA
plkst. 18.00  sv. Mise
15.04. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA 
plkst. 9.00  Lielās Piektdienas dievkalpojums,
(jāievēro stingrais gavēnis)
16.04. Lieldienu ēdienu svētīšana plkst. 9.00, 12.00, 15.00, 
(ūdeni svētīšanai jāņem no mājām)

KUNGA  AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKU VIGILIJA
plkst. 18.00 – Lielās Sestdienas dievkalpojums, sv. Mise
*lieldienu ēdienu svētīšana,
*atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
17.04. – KUNGA  
AUGŠĀMCELŠANAS SVĒTKI
 plkst. 11.00  svētā Mise, 
procesija, lieldienu ēdienu 
svētīšana
24.04. – OTRĀS 
LIELDIENAS, KUNGA 
ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA, 
SVĒTĀ MOCEKĻA 
VIKTORA GODAM 
VELTĪTAS ATLAIDAS,
sv. Mise plkst.  9.00 
un 11.00, procesija, 
transpotlīdzekļu 
svētīšana
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Visi koki līdumā,
Ozoliņa vien nebija;
Visi radi istabā,
Mūs brālīša vien nebija.

Mūsu klusa līdzjūtība
 Ritai un Jānim Latkovskiem, 

dēlu zaudējot. 
Domās esam kopā ar Jums.

Valentīna, Guna, Viktorija

Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
janvārī: 

Andrejs Locāns – 61
Helēna Romanovska – 92
Jānis Latkovskis – 27
Oksana Ornicāne – 48

„SPRĪDĪTĪ” 
rosība.
Gadu no gada jau 
kļuvis par tradīciju vākt 
makulatūru, šogad 
arī baterijas. 

NES, CIK VAR, NES, 
KAS VAR!
Aicinājums visiem 
pilsētā un novadā!
Palīdziet! Dodiet 
iespēju savākt pēc 
iespējas vairāk!
Katrs, kuram mājās 
ir makulatūra vai 
baterijas, lūdzu, nesiet, 
vediet uz bērnudārzu, 
iepriekš sazinoties ar 
Aiju – 26547317
Kāds labums no 
vākšanas? Par katru 
nodoto papīra tonnu 
pretī saņemam 
papīru darbam, bet, 
pats galvenais, kļūst 
drošāka vide, kurā 
dzīvojam.
Turēsim tīru vidi visi 
kopā!
Vākšana turpināsies 
līdz 10. martam!

Pasteidzieties!

ZIEMAS 
ATLAIDES!

SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANU 

UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, 
iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jāņa Latkovska ģimenei, viņu 

pāragri zaudējot.
Klasesbiedri, audzinātājas

KAPUSVĒTKI  
2022. gadā

VARAKĻĀNU DRAUDZES KAPOS
4. jūnijā Dekšāru kapos plkst. 14.00
11. jūnijā  Eeleonoras – Ikaunieku kapos 
plkst. 14.00
18. jūnijā Pauniņu kapos plkst. 14.00
2. jūlijā  L. Strodu  kapos plkst. 14.00
16. jūlijā Siļukalna kapos plkst. 14.00
23.  jūlijā Asnīnes kapos plkst. 13.00
Ļodānu kapos plkst. 14.30
30. jūlijā Sila kapos plkst. 14.00
13. augustā Šķēļu kapos plkst. 14.00
Klušu kapos plkst. 15.30
20. augustā Varakļānu kapos
sv. Mise  katoļu baznīcā plkst. 13.00;
aizlūgums par aizgājējiem kapos plkst. 15.00

BORKOVAS DRAUDZES KOPUSVĀTKI   
Krīvbērzes kopūs 25. jūnijs, sastdīna, 
plkst. 12.00 sv. Mise kapličā un kopusvātki 
Cauņu kopūs  2. jūlijs, sastdīna, plkst. 12.00
Vacumnīku kopūs  23. jūlijs, 
sastdīna, plkst. 12.00
Trizelnīku kopūs 23. jūlijs, sastdīna, 
plkst. 13.00 
Borkovas kopūs 6. augusts, sastdīna, 
plkst. 11.00. sv. Mise Borkovas bazneicā un 
kopusvātki
Muižas kopūs  6. augustā plkst. 15.00

STĒRNĪNES DRAUDZES KOPUSVĀTKI 
Kapinīku kopūs 4. jūnijs plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs 11. jūnijs plkst. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs 16. jūlijs plkst. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
p.s. Vysūs kopūs procesija ar četrom stacijom

Prāvests Viktors Petrovskis 
Tel. 28277839
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu


