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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES
2022. gada 28. jūlijā
Nr. 10

1. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
22-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
2. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Ozoli”
sadalīšanu.
4. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
5. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
6. Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistros.
7. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
8. Par dāvinājuma pieņemšanu.
9. Par Varakļānu novada domes
2022. gada 30. jūnijā apstiprināto
saistošo noteikumu Nr.9 „Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īri” precizēšanu.
10. Par X Glezniecības plenēra
„Baltā pilsēta 2022” Varakļānos „Gaismas spēle” nolikuma apstiprināšanu.
11. Par konkursu „Mazais bilžu rāmītis”.
12. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
13. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada pārskata revīzijas
veikšanai.
14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu.
15. Par biedrību iesniegumu izskatīšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
21-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
Ē. Jermanova,
Pašvaldības juriste

2022. gada 30. jūnijā
Nr. 9

1. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai.
2. Par nekustamā īpašuma
„Tēvzemnieki” sadalīšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 16, Varakļāni sadalīšanu.
4. Par zemes nomu.
5. Par atļauju nodot apakšnomā
zemi trešajai personai.
6. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
7. Par nekustamā īpašuma „Jauncelmiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai.
8. Par 2020. gada 26. novembra
Varakļānu novada domes lēmuma Nr.
19.7. „Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
20-12, Varakļāni, Varakļānu novads,
atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” grozīšanu.
9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
10. Par īres līgumu pagarināšanu.
11. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
12. Par pensionāru biedrības „Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par jauniešu centra „Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata.
14. Par jauniešu centra „Aplis” vadītājas iecelšanu amatā.
15. Par Varakļānu novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
16. Par grozījumiem „Varakļānu
novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā”.
17. Par nomas maksas apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam
īpašumam.
18. Par saistošo noteikumu Nr.
9 „Par Varakļānu novada pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īri” apstiprināšanu.
19. Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma „Lāčozoli” sadalīšanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
Krustpils iela 27,
Varakļāni, izsoli
Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā
13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 27, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra
numurs 7017 001 0290, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7017 001 0290
– 2415 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids - savrupmāju apbūves teritorija.
Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 3000,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR.
Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei,
līdz 2022. gada 15. augusta plkst. 12.00
jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu
novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles
noteikumos minētos dokumentus un
Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu
kontā Nr. LV25HABA0001402041751,
AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai
Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 300,00 EUR apmērā un
reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.
Izsole notiks 2022. gada 16. augustā plkst. 15.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.
Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa
NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma
publicēšanas dienas līdz 2022.gada 15.
augusta plkst. 12:00 Varakļānu novada
pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos,
tālrunis 64860840.
Nosolītājam divu nedēļu laikā no
izsoles rezultātu apstiprināšanas domē
par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10
procentu apmērā no savas piedāvātās
augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus,
veicot bezskaidras naudas norēķinu uz
Pašvaldības norēķinu kontu.
Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv un interneta vietnē www.varaklani.lv
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„Stirniene – Varakļāni”
14. jūlijā Varakļānu
Novada muzejā notika
tematisks pasākums „Stirniene – Varakļāni”. Tas bija
veltīts dzelzceļa tematikai.
Gatavojoties šim pasākumam, tika veikts zinātniski pētniecisks darbs par
Varakļānu un Stirnienes
dzelzceļa staciju vēsturi,
notikumiem, to darbiniekiem. Pētījuma rezultātā
atklājās nozīmīgi fakti –
Stirnienes dzelzceļa stacijai šogad nozīmīga 110,
Varakļānu dzelzceļa stacijai – 95 gadu jubileja. Tika
apzināti staciju darbinieki,
uzklausīti un pierakstīti
atmiņu stāsti. Vairāki no
viņiem ieradās arī uz pasākumu.
Kā skaists papildinājums tematiskajam pasākumam, bija muzejā izstādītā mākslinieces Gitas Palmas gleznu
izstāde ar nosaukumu „Stirniene – Varakļāni ”. Tā deva ieskatu mākslinieces
Gitas Palmas iemīļotajās un dvēselei
tuvajās glezniecības tēmās – ainavu
un transportlīdzekļu atspoguļošanu
gleznās. Gleznotais transportu viņa
iekļauj gan ainaviskās kompozīcijās,
gan portretē kā atsevišķu veselumu.
Varakļānu dzelzceļa stacijas vēsture jau saistās ar grāfa Borha laiku. Ir

Izdejojam vasaru
Tā par šīs vasaras aktualitātēm
saka Varakļānu novada Kultūras centra senioru dāmu deju kopas „Dardedze" dalībnieces. Deju kopa piedalījusies pasākumos Varakļānos, Stirnienē, Dekšārēs, Olainē, pagājušajā sestdienā Latgales dejas draugu sadancī
Balvos. Tajā piedalījās 15 senioru deju
kolektīvi no Balvu, Rēzeknes, Preiļu,
Ludzas, Krāslavas novada. Spītējot lietum un vējam, dejotāji saglabāja katras dejas savdabīgo rokrakstu.
Šovasar „Dardedze" vēl piedalīsies divos Vislatvijas senioru deju festivālos – Rojā un Salaspilī. Lai pietiek
spēka un izturības, lai neapsīkst dejotprieks!
A. Jaunzeme

nostāsts par to, ka grāfs uzcēlis staciju tik tālu no pils, lai nebūtu dzirdams
dzelzceļa troksnis pilī.
Varakļānu stacija atklāta Pirmā
Pasaules kara laikā ar nosaukumu
„Varklani” vēlāk likvidēta, bet 1927.
gadā šeit atvērts pieturas punkts, kas
nodēvēts par „Varakļāniem”. Nav precīzi zināms, kad tā atguvusi iepriekšējo nosaukumu, jo, padomju varas
gados dzelzceļa lietvedībai esot krievu valodā, šādu niansi nav iespējams
noskaidrot.

Pēc muzeja rīcībā esošās informācijas stacija atklāta 1912. gadā, sākumā saukta „Aizkolnīši”. Tagadējais
nosaukums stacijai ir kopš 1921.gada.
1912. gada 4. oktobrī dzelzceļa stacijā
piedzima kādreizējā skolotāja, novadpētniece Emīlija Spēlmane (dzimusi
Kalniņa). Stacijā strādāja Emīlijas tēvs
Pēteris Kalniņš par dzelzceļnieku brigadieri. Viņš iespējams arī bija stacijas
uzraugs vai dežurants, jo viņa ģimene
dzīvoja stacijā.
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PAZIŅOJUMS par īres maksas noteikšanu
Varakļānu novada pašvaldības
īpašumā esošajām dzīvojamajām telpām, ko pārvalda Varakļānu „Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA no 2022.
gada 1. septembra tiks paaugstināta
īres maksa.
Saskaņā ar Varakļānu novada
domes 30.06.2022. sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.
9 „Par Varakļānu novada pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īri”, īres
maksa īrniekam tiks aprēķināta proporcionāli īrētās dzīvojamās telpas
(dzīvokļa) platībai atbilstoši mājas kadastrālajai vērtībai, piemērojot likmi
3% gadā.
Sociālo dzīvokļu īrniekiem īres
maksa ir 70% no noteiktās īres
maksas apmēra.
Dzīvojamo telpu īres likums nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību,
nosacījumus, termiņus un īres maksas apmēru.
Turpmāk, ja dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības izmaiņas pārsniegs
10%, pārvaldnieks veiks mēneša īres
maksas pārrēķinu un piemēros no 1.
jūlija, paziņojot īrniekam mēnesi iepriekš.
Vēršam īrnieku uzmanību: nepieciešams aktualizēt īres līgumus,
vēršoties Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 2022.gada
30. decembrim adresē: Rīgas iela 13,
Varakļāni, pirmajā stāvā vai rakstot uz
e-pastu: dzku@varaklani.lv, tālrunis:
26499918 (Inese).

ĪRES MAKSAS apmērs no 01.09.2022.
pēc dzīvojamās mājas adreses

Laukumam šogad
10 gadi

Dievkalpojumu kārtība augustā un septembrī Varakļānu katoļu baznīcā
Visvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas svētki.
12.08. Atlaidu sākums, sv. Mise plkst.
18.00, vesperes
13.08. plkst. 8.30 Vissvētāka
Sakramenta adorācija,
sv. Mise plkst. 9.00
14.08. plkst. 8.30 Vissvētāka
Sakramenta adorācija,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00,
Euharistiskā procesija,
15.08. plkst. 8.30 Vissvētāka
Sakramenta adorācija,
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, (lauku
zāļu un augļu svētīšana)
19.08. kapu pieminekļu svētīšana

Varakļānu kapos plkst. 15.00 – 16.00
20.08. Kapusvētki Varakļānu kapos
13.00 Sv. Mise baznīcā
15.00 aizlūgums kapos
27.08. sv. Mise plkst. 18.00, garīgo
dziesmu koncerts
28.08. sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
(svētība skolēniem, studējošiem
jauniešiem, pedagogiem un skolu
apkalpojošam personālam)
1.09. plkst. 17.00 svētā stunda, sv.
Mise plkst. 18.00
2.09. pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds
godināšana

sv. Mise plkst. 9.00
4.09. Parastā liturģiskā gada laika XXIII
svētdiena – ADORĀCIJAS SVĒTDIENA;
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00 (svēto
Misi vadīs jauniesvētītais priesteris)
8.09. Vissv.Jaunavas Marijas
dzimšanas svētki
sv. Mise plkst. 18.00; Šajā dienā tiek
svētīti graudi
Svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un
11.00
Darba dienu svētā Mise no
pirmdienas līdz piektdienai
(izņemot atlaidu dienas) plkst. 8.00
un 18.00, sestdienās plkst. 8.00

Iepriekšējā „Varakļōnīts” numurā
aicinājām vecākus atbalstīt laukumiņa
(Kosmonautu ielas 13 pagalmā) atjaunošanu. Esam patīkami pārsteigti par
lielo atsaucību – laukumiņa atjaunošanu atbalstīja ne tikai bērnu vecāki, bet
arī Varakļānu uzņēmēji.
Pirms desmit gadiem dažas mammas ar lielu apņēmību un mērķtiecību
piedalījās konkursā un ieguva finansējumu rotaļu laukuma izveidei, taču tas
nebija viss – papildus projekta finansējumam, tika meklēti līdzekļi, lai varētu
realizēt ideju tādu, kāda tā bija izsapņota. Rezultātā ābeļdārza vietā slējās
jauns un moderns atpūtas laukums
bērniem. Gadu vēlāk šīs pašas mam-

mas turpināja iesākto, gūstot iespēju
blakus rotaļu laukumam uzbūvēt namiņu bērniem, vēl gadu vēlāk tika izbūvēts strītbola laukums jauniešiem.
Šogad, atzīmējot jubileju, laukumā
tika veikti atjaunošanas darbi, talkā piedalījās vairāk kā 15 vecāki. Kamēr tēti
zāģēja, skrūvēja un laboja, mammas pucēja un krāsoja. Arī bērni ķērās pie otām
un palīdzēja krāsošanas darbos. Darbīgā diena risinājās ļoti pozitīvā gaisotnē.
Lai nosvinētu labi padarīto darbu,
neizpalika arī ballīte par godu laukumiņa jubilejai. Ballītē visas dienas garumā
bija dzirdamas bērnu čalas, spiegšana,
dziesmas un smiekli. Bērni baudīja
piepūšamo atrakciju priekus, saņēma

balonu ziedus un cienājās ar vecāku
sarūpētajiem gardumiem.
Gribam vēlreiz teikt milzīgu paldies
par materiālo atbalstu laukuma konstrukciju atjaunošanā – SIA „JM Slat”
(īpašnieki Jāzeps Mičulis un Edgars Mičulis), VAKS kooperatīvs (filiāles vadītāja Ilze Benislavska), SIA “Kamil Pluss”
(īpašnieks Māris Kančs), tāpat paldies
visiem iedzīvotājiem, kuri atbalstīja un
sniedza finansiālu atbalstu un visiem
tiem vecākiem, kuri aktīvi piedalījas atjaunošanas darbos!
Ļoti ceram, ka pēc 10 gadiem lasīsim avīzē rakstu par laukumiņa 20.
jubileju!
Vecāki
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Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un profilakses pakalpojumiem
Varakļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādas aktivitātes.
Sākot ar 01.08.2022. projekta ietvaros aicinām Varakļānu novada iedzīvotājus uz jogas
nodarbībām.
gada Visi
augusts
pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros ir bez maksas.
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MURMASTIENES
BIBLIOTĒKAS
VĒSTIS
Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija
2022

Projekts „Veselības
veicināšana un
slimību profilakses
pasākumi
Varakļānu novadā”

Kokapstrādes uzņēmums SIA “ Baltic Board” aicina darbā ražošanas iekārtu mehāniķi.
Kokapstrādes uzņēmums SIA “Baltic Board” aicina pievienoties komandai kokapstrādes operatoru un
Darba pienākumi:
operatora palīgu-krāvēju.
palīgu krāvēju.
- uzraudzīt un nodrošināt ražošanas iekārtu darbību;
- Identificēt iespējamos bojājumus un veikt preventīvas darbības to novēršanai;
Prasības:
- vēlama pieredze kokapstrādes jomā; - veikt bojātu/nolietotu detaļu nomaiņu;
- sagatavot darbam nepieciešamos apkopes materiālus un instrumentus.
- atbildība pret uzticēto pienākumu;
-vēlme nopelnīt.
Prasības:
- vēlamas metināšanas iemaņas, izpratne par hidrauliku, pneimatiku un metālapstrādi;
Piedāvājam:
- darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; - pārzināt iekārtu un sistēmu darbības principus;
- regulāru un savlaicīgu darba samaksu; - Iepriekšēja pieredze kokapstrādes uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību.
LNB lasīšanas veicināšanas prog-bruto atalgojumu no 1200 EUR (atkarīgs no padarītā darba kvalitātes un apjoma);
apjoma)
Piedāvājam:
- pilnas slodzes darbu;
ramma „Bērnu, jauniešu un vecāku žū- atbildīgu darbu stabilā ražošanas uzņēmumā;
- darbu maiņās, saskaņā ar grafiku;
rija” piedāvā jaunu, interesantu kolekci- profesionālas izaugsmes iespējas;
- apmācības uz vietas;
- sociālās garantijas;
- sociālas garantijas;
ju lasīšanai un vērtēšanai. Tā tas notiek
- normālu darba laiku;
-apdrošināšanu nelaimes gadījumos;
- regulāru
un savlaicīgu darba samaksu;
jau 22. gadu. Šogad katrā vecumgrupā
- darba apģērbu un individuālās
viduālās aizsardzības
līdzekļus
līdzekļus;
- bruto algu no 1600 EUR (atalgojums ir atkarīgs no prasmēm un pieredzes)
-darbu
darbu Murmastienes pagastā.
pagastā
ir septiņas grāmatas, bet Vecāku žūrijas
-apdrošināšanu nelaimes gadījumos;
- darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļus;
Sagaidām:
kolekcijā – piecas.
-darbu Murmastienes pagastā;
- spēj
spēju strādāt intensīvi un kvalitatīvi;
Šī gada „Bērnu, jauniešu un vecāku
- spēju strādāt komandā;
Zvanīt 22331020.
- iespēja strādāt maiņu darbu.
žūrijas” kolekciju veido 33 grāmatas no

Varakļānu novada pašvaldība
turpina īstenot projektu „Veselības
veicināšana un slimību profilakses
pasākumi Varakļānu novadā.” id.nr.
9.2.4.2/16/I/076.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādas aktivitātes.
Sākot ar 01.08.2022. projekta ietvaros aicinām Varakļānu novada iedzīvotājus uz jogas nodarbībām.
Visi pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros ir bez maksas.

Kokapstrādes uzņēmums SIA “Baltic Board”, paplašinot savu darbību, aicina komandai pievienoties
celtniekus dažādu celtniecības darbu veikšanai.
Darba pienākumi:
-veikt
veikt konstrukciju montāžas, mūrēšanas, betonēšanas darbus, iekšējās un ārējā apdares darbus, kā arī
citus visdažādākos būvniecības, ēku remonta darbus.
Prasības :
-darba pieredze būvniecībā;
-augsta atbildības sajūta pret darbu un veicamajiem pienākumiem;
pienākumiem
-spēja
pēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.
komandā

Folkloras festivāls
Varakļānu
folkloras
kopa „Klāni" 9. un 10. jūlijā
piedalījās Starptautiskajā
folkloras festivālā Baltica
2022. Šis festivāls Latvijā
notiek ik pa trīs gadiem un
šogad 12. reizi. Tēma bija
„Spēle". Mūsu kopa piecu
gadu pastāvēšanas laikā
piedalījās otro reizi.Pirmajā
dienā viesojāmies Venspils
novada Popes pagastā.
Muižas dārzā spēļu placī
„Ai galdiņi, ai galdiņi" parādījām savu vakarēšanas
programmu. Folkloras kopas tika aicinātas sēsties pie
lielā saimes galda ar dziesmām, rotaļām, stāstiem un
spēlēm. Pēc tam kopējā
gājienā devāmies uz plašo,
skaisto Popes estrādi, kur
notika koncerts. Mūs visvairāk pārsteidza tas, ka gandrīz visas folkloras kopas vismaz vienu
dziesmu dziedāja latgaliski. Mēs arī –
gan vakarēšanas programma mums
bija latgaliski varakļāniešu izloksnē,
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gan dziesmas koncertā. Pats par sevi
saprotams, ka ar cieņu un godu izturējāmies pret kurzemnieku izloksni un
kopdziesmā centāmies no sirds!

Otrā diena mums pagāja
Talsos. Iespaidīgs bija festivāla noslēguma gājiens, kas vijās
no Talsu Tautas nama laukuma līdz Sauleskalna estrādei,
kur norisinājās noslēguma
koncerts „Krust' šķēr's valodiņ".
Mūsu vislielākie ieguvumi
šajā festivālā? Paskatījāmies
uz citiem folkloras kolektīviem
un parādījām sevi. Ļoti labi
parādījām! Saņēmām ļoti ļoti
daudz jauku komplimentu par
mūsu skaistajiem linu tērpiem.
Daži uzteica arī mūsu sapītās
bizes. Vienmēr atsaucāmies,
ka esam no Varakļāniem.Bijām lepnas, ka esam diženas
un skanīgas no vismazākā
Latvijas novada! Sadraudzējāmies ar vēl diženākām tautu
meitām no Jūrkalnes pagasta
- folkloras kopu „Maģie Suiti".
Ceram uz sadarbību! Lai arī turpmāk
esam skanīgi un varam lepni nest sava
novada vārdu!
Modra Vilkauša

Mēs piedāvājam:
-sociālās
ociālās garantijas;
garantijas
-normālu darba laiku;
- regulāru un savlaicīgu darba samaksu;
-atalgojumu
atalgojumu no 1000-1500
1000
EUR (atalgojums ir atkarīgs no prasmēm un pieredzes)
pieredzes);
-apdrošināšanu nelaimes gadījumos;
- darba apģērbu un individuālās
viduālās aizsardzības līdzekļus;
līdzekļus
-darbu
darbu Murmastienes pagastā.
Sagaidām:
- spēju strādāt intensīvi un kvalitatīvi;
- spēja strādāt individuāli un komandā;
- nopietnu attieksmi pret uzticēto darbu.

Kokapstrādes uzņēmums SIA “ Baltic Board” aicina darbā ražošanas iekārtu mehāniķi
mehāniķi.
Darba pienākumi:
- uzraudzīt un nodrošināt ražošanas iekārtu darbību;
- Identificēt iespējamos bojājumus un veikt preventīvas darbības to novēršanai;
- veikt bojātu/nolietotu detaļu nomaiņu;
- sagatavot darbam nepieciešamos apkopes materiālus un instrumentus.
instrumentus
Prasības:
- vēlamas metināšanas iemaņas, izpratne par hidrauliku, pneimatiku un metālapstrādi;
- pārzināt iekārtu un sistēmu darbības principus;
- Iepriekšēja pieredze kokapstrādes uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību.
priekšrocību
Piedāvājam:
- atbildīgu darbu stabilā ražošanas uzņēmumā;
- profesionālas izaugsmes iespējas;
- sociālās garantijas;
- normālu darba laiku;
- regulāru un savlaicīgu darba samaksu;
- bruto algu no 1600 EUR (atalgojums ir atkarīgs no prasmēm un pieredzes)
-apdrošināšanu nelaimes gadījumos;
- darba apģērbu un individuālās
viduālās aizsardzības līdzekļus;
līdzekļus
-darbu
darbu Murmastienes pagastā;

Zvanīt 22331020.

10 izdevniecībām. Tās ir 15 oriģinālliteratūras grāmatas – no tām vairākas
debijas bērnu literatūrā – Rebeka Lukošus, Ilze Skrastiņa, Žanete Lazdovska,
kā arī iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš,
Daina Ozoliņa, Luīze Pastore un Laura
Vinogradova. Kolekcijā iekļauta arī Inese Zandere, Ineses Paklones, Lote Vilma
Lotes Vilmas Vītiņas dzeja un dzejnieku
kopdarbs – dokumentālajai izrādei „Netikumīgie” rakstītie dzejoļi.
Lauras Vinogradovas „Tētis un
suns” ir sirsnīgs stāsts visai ģimenei par
svarīgāko, vērtīgāko. Mēs nojaušam, kas
tas ir, bet ne vienmēr protam nosaukt
to vārdā. Rebekas Lukošus grāmatas
„Nepaklausīgais vectēvs” notikumi risinās vectēva dzimšanas dienas rītā. Bērniem raksturīgais sapnis – kad man paliks 18, darīšu, ko gribēšu, man nebūs
jāklausa vecāki, šeit ar labsirdīgu ironiju
pārcelts uz vecā vīra dzīvi. Ineses Paklones dzejoļu krājums „Zvēru barošana” ieved lasītāju daudzkrāsainā zvēru
valstībā, ar maza zēna vērīgajām acīm
ļaujot noraudzīties dzīvnieku paradumos. Luīzes Pastores grāmatas “Laimes
bērni” pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja Aleksandra Laimes biogrāfija, bet
stāsta galvenie varoņi ir bērni, kā arī
zviedru žurnāliste Līse, kura ieradusies
aprakstīt Laimes noslēpumus.
Tulkoto literatūru pārstāv 18 grāmatas no 11 valodām – igauņu, angļu,
poļu, franču, vācu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, slovēņu un
zviedru.
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Cienījamā avīzes redakcija!

Grāmatās aplūkotas bērnu un vecāku attiecības, atmiņas un pieredze,
piedzīvojumi un drošība internetā.
Marka Uves Klinga asprātīgā grāmata
„Diena, kad ome salauza internetu” ļauj
iejusties situācijā, kad pasaulē pārstāj
darboties internets, bet Sigri Agnētes
Hansenas stāstā „Tu redzēji?” skarta
aktuāla tēma – ko drīkst vai nedrīkst
publiskot internetā, vai iespējams uzticēties un kā pārdzīvot vilšanos. Varbūt,
ka spēcīgi izstāstītais stāsts spēs iemācīt daudz vairāk nekā labi domātas pamācības.
Programmas grāmatas ir saistošas
dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām
un vēsturiskām tēmām, pieskaroties
tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība,
cerība un pieaugšana.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatu kolekcijas iegādi un norišu
īstenošanu atbalsta LR Kultūras ministrija un bibliotēkas, uzrakstot projekta
pieteikumu, grāmatas saņem bez maksas.
LASI! ATBALSTI! IESAISTIES!

Aicinājums nodot
makulatūru
Nesēdi uz papīra kaudzes, sēdi kokā!
Visi kopā tīrai Latvijai!

Lai arī cik attīstīta būtu mūsdienu pasaule un e-vide, neatņemama
ikdienas sastāvdaļa ir papīrs. 40% no
visiem sadzīves atkritumiem sastāda
papīrs. Parasti tas tiek samests kopā
ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Izlietotais papīrs ir
laba izejviela jauna papīra ražošanai.
Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots makulatūrā otrreizējai pārstrādei, gandrīz
uz pusi mazāk paliek atkritumu, tātad
gandrīz uz pusi samazinās maksa par
atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vē-
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laties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits, vairs
nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!
Murmastienes bibliotēka, sadarbībā ar
SIA „Līgatnes papīrs”, aicina iedzīvotājus iesaistīties makulatūras vākšanas
akcijā un nodot nevajadzīgās grāmatas,
žurnālus, avīzes un cita veida makulatūru – kartonu, iepakojumu materiālus,
biroja papīru, bukletus…
Nododot izlietotos papīra izstrādājumus, jūs:
• būsiet rīkojušies saimnieciski un
videi draudzīgi;
• atbalstīsiet Latvijas ekonomiku;
• iegūsiet ērtu risinājumu, kā atbrīvoties no liekā un nevajadzīgā…
Makulatūru var nodot Murmastienes
bibliotēkā līdz 5. septembrim.
Info telefons 26167907

Jauns Lasītāju klubs
Ikdienas sarunās ar lasītājiem jau
pirms diviem gadiem izskanēja doma
dibināt lasītāju klubiņu, lai pie tējas tases kopā ar domubiedriem pārrunātu
izlasīto, ieteiktu to citiem, ar prieku dalītos asi vai ar humoru tvertajos dzīves
stāstos, kur atklājas cilvēks, laikmets,
biznesa un politikas aizkulises…
Nu lielie vasaras darbi apdarīti, atliek laiks arī lasīšanai.
Pirmā tikšanās bibliotēkā – 13.
septembrī plkst. 11.00
Par nākamajiem diskusiju laikiem –
vienosimies.
Laipni aicināti visi interesenti!
Uz tikšanos Murmastienes bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja Terēze Ivenkova

Vēršas pie jums 73 gadus veca
Ukrainas iedzīvotāja ar lūgumu publicēt manu vēstuli avīzē.
Kara notikumi mūsu dzimtenē
izvērsušies tā, ka mēs vairāk kā 2 – 3
mēnešus esam raduši patvērumu un
sirdsiltumu Varakļānu novada lieliskajā, klusajā un mierīgajā Stirnienes
pansionātā, kurā mēs, vairāk kā 30
cilvēki, esam sastapuši sirsnīgu kolektīvu.
Mēs šeit esam no dažādām Ukrainas pilsētām. Piedzīvojuši gan
bombardēšanu, gan glābušies pagrabos, gan zaudējuši jumtu virs galvas.
Tomēr, nonākot šeit, uzreiz sajutām
un noticējām, ka Latvija var kļūt par
mūsu otrajām mājām. Un tas izrādījās
tieši tā. Paši siltākie vārdi, pirmkārt,
Varakļānu domes priekšsēdētājam
Mārim Justam. Tieši viņš, neskatoties,
ka bija nakts laiks un darba dienas
nogurums, atbrauca uz robežu, palīdzēja iekārtoties jaunajā dzīvesvietā,
uzmundrināja un mierināja mūs. Cik
tas ir cilvēcīgi – saprast un pieņemt
citu sāpes! Arī tagad, kad mēs esam
šeit, pansionātā, viņš atrod laiku, lai
iebrauktu pie mums, apjautātos par
mūsu sadzīvi, ēdināšanu, cenšas palīdzēt darba meklējumos.
Un tagad mēs kā sadzīti zvēriņi
esam nokļuvuši jūsu aizsardzībā un
patvērumā. Sākumā raudājām
no
prieka, ka viss pansionāta kolektīvs
sagaidīja sirsnīgi un ar līdzjūtību. Pansionāts – tā ir klusa, mierīga vieta, kur
daudz koku, sakoptas puķu dobes.
Tas darbojas no 2017. gada. Ir veikts
remonts, viss ir iekārtots ideāli, bet,
galvenais, liela uzmanība pievērsta
tam, lai ērti justos cilvēki ar kustību
traucējumiem. Iemītniekiem ir pieejams televizors, prese. Vienmēr ir
svaigas puķes vāzēs. Lielisks, veselīgs ēdiens, kvalitatīva apkalpošana,
pieejama medicīniskā aprūpe, smaidīgi darbinieki. Tik daudz labu vārdu
gribas teikt par pansionātu! Tomēr
gribas atzīmēt cilvēkus, kuri šeit strādā. Dzīvojot šeit, pārliecinājāmies, ka
galveno atbalstu mēs saņemam no
pansionāta vadītājas Irīnas, tik skaistas, enerģiskas un jaukas sievietes!
Tieši tādam jābūt vadītājam šajā vietā! Vienmēr ar smaidu, interesējas par

mums, palīdz risināt dažādus jautājumus, zina par mūsu problēmām. Bez
viņas nu nekādi! Viņas laipnība staro
smaidīgajā sejā. Redzot viņu, mūs arī
pārņem prieks. Viņai vienmēr atradīsies kāds labs vārds, labs padoms gan
jaunam, gan vecam. Dažreiz mūs pārņem nemiers, jo tik daudz nezināmā,
trauksme pārņem mūsu dvēseli, bet,
sastopot Iročku un dzirdot: „Ar jums
viss būs kārtībā, neraizējieties!”, patiesi kļūst ap sirdi mierīgāk.
Daudz labu vārdu vēlamies pateikt arī sociālajai darbiniecei Lindai.
Viņa ir jauna, enerģiska, vienmēr
kustībā. Visu sevi atdod darbam ar
pacientiem un arī atrod laiku priekš
mums – atnes presi, grāmatas, pajautā, kā mums klājas. Starp mums ir arī
bērni, un Linda ir parūpējusies arī par
viņiem – atnesusi rotaļlietas, riteni, ir
ierīkotas šūpoles un smilšu kaste. Mīļās meitenes, jūs esat lieliskas!
Atceros, kad mēs atbraucām nosaluši, izbadējušies, mūs mīļi sagaidīja pavārītes. Vislabākos vārdus gribas
teikt Annai, Sanitai, Emīlijai un visām
virtuves strādniecēm par garšīgo ēdienu! Pateicoties jums, esam iepazinuši
jūsu nacionālos ēdienus un dažus pat
esam iecienījuši. Ir jūtams, ka savu
darbu dariet ar mīlestību, un tāpēc
tie ir daudzveidīgi, garšīgi un veselīgi.
Viss virtuves kolektīvs strādā ļoti atbildīgi un ciena savu darba vietu.
Pansionāta teritorijā atrodas arī
bibliotēka. Patīkami atnākt uz tādu
mājīgi iekārtotu telpu un sastapt bibliotekāri Oļu, kura vienmēr ir atsaucīga, piedāvā grāmatas, žurnālus un
vienkārši parunā ar mums. Uzklausa
mūsu vēlmes un atved no Varakļānu
bibliotēkas vajadzīgo literatūru. Šī telpa izstaro tādu mieru, ka negribas iet
prom. Paldies tev, Oļa, par tavu pozitīvo attieksmi pret mums, jo arī tas
rada siltumu un mieru mūsu sirdīs!
Irīna, bet tev liels paldies, ka viss
kolektīvs ir tik cilvēcīgs un atsaucīgs
kā tu!
Arī saimnieciskie darbi pansionātā tiek pildīti ar lielu atbildību. Zāle
vienmēr nopļauta, teritorija vienmēr
ir ideālā kārtībā, siltais ūdens vienmēr ir pieejams. Anton, tu esi malacis!
Tavs darbs ir redzams, un mēs to aug-

stu vērtējam.
Ar mums, pieaugušajiem, šeit atrodas arī bērni – skolēni. Pateicoties
Varakļānu vidusskolas direktoram Jurim Daleckim, tika organizētas apmācības vasaras brīvdienās. Ne tikai bērni, arī pieaugušie apmeklēja skolu, lai
apgūtu latviešu valodas pamatprasmes. Šīs apmācības vadīja jaukā skolotāja Inese. Paldies Jums, direktor, ka
parūpējāties par mūsu nokļūšanu uz
skolu un atpakaļ. Mana mazmeita Karīna, viņai 11 gadu, vienmēr atgriezās
no skolas sajūsmināta par Jums, Inesi,
matemātikas un angļu valodas skolotāju. Mēs, pieaugušie, esam ļoti pateicīgi par izrādīto uzmanību pret mūsu
bērniem. Jūs tiešām esat tās profesijas cilvēki, kas nes labestību.
Tā kā es esmu pensionāre-medmāsa, vēlos teikt siltus vārdus cilvēkiem baltos halātos – ģimenes ārstei
Sandrai Gritānei un māsiņai Silvijai.
Jau trešajā dienā pēc atbraukšanas
nācās meklēt medicīnisko palīdzību.
Augsts spiediens, nervozitāte, bezmiegs, asaras – lūk kādas likstas tika
novērstas, pateicoties medicīnas darbinieču atsaucībai, iejūtībai un profesionalitātei. Paldies jums! Jūsu darbs
ir nenovērtējams!
Lūk, atrodoties šeit, mums ne tikai
vārdos, bet arī darbos Latvija ir kļuvusi par otrajām mājām. Mēs pierodam
pie šīs sadzīves, kultūras, pamazām
apgūstam latviešu valodu. Man jāatzīst, ka šī valoda man patīk! Es nezinu,
kur dzīves ceļi mani tālāk aizvedīs, bet
es vienmēr ar sirdsiltumu un pateicību atcerēšos zaļo un ziedošo Latviju!
Mēs, ukraiņi, tagad, kā bērnībā
slēpāmies bailēs zem segas, šeit cenšamies paslēpties no sāpēm, bailēm,
šausmām, kas mūs piemeklēja dzimtenē.
Dziļa pateicība jums visiem, ka
esat ar mums, par jūsu rūpēm, atbalstu. Un galvenais – lai jūsu debesis
vienmēr būtu mierīgas, zilas un zālezaļa!
Sūtām no mums, šeit dzīvojošiem
ukraiņiem, pašus siltākos pateicības
vārdus!
Lai Dievs jūs sargā!
Ņina Stepanovna Karapovskaja
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Bērnības svētki Varakļānos

draudziņš”, kas bija kāda cita folkloras
kopa, ar kuru bija jāpavada daļa dienas, pildot dažādus uzdevumus, tos
uzfilmējot un sūtot uz konkrētu wacap adresi. Sadraudzējāmies ar Tilžas
folkloras kopu „Sagša”. Tad lielā skatuve, kur notika koncerts.
17. jūlijā turpinājām vasaras piedzīvojumu – braucām uz Starptautisko

festivālu Lietuvā, Baisogalas pilsētu.
Šis bija satraukuma pilns brauciens,
jo ārpus Latvijas nebijām dziedājuši.
Lietuvieši izrādījās ļoti vienkārši cilvēki, uzņēma mūs lieliski. Koncertējām
ar Sīļukalna vidējās paaudzes deju
kolektīvu. Pēc koncerta mums pasniedza pateicību par piedalīšanos. Esmu
pateicīga visiem saviem folkloras ko-
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pas dalībniekiem, mazo meiteņu māmiņām, kuri izturēja šos braucienus.
Liels paldies Anitai Upeniecei, arī Daigai Domarkei par Lietuvas braucienu.
Bijām ļoti gandarītas.

Teresija Pelša,
folkloras kopas „Rota” vadītāja

Dienas nometne „Kopā jautrāk!”

Pasaulē nav nekā svarīgāka par
bērniem. Nav skaistāka laika par bērnību! Un bērnība ir neaizmirstamākais un laimīgākais laiks katra cilvēka
dzīvē. Bērnības svētki ir lieliska iespēja vēlreiz atgādināt par bērnības vērtību un to, cik svarīgi ir, lai visi bērni
augtu laimīgi, mīlēti, aprūpēti un droši. Tie ir arī jautri svētki, kas bērniem
sniedz smaidu, uzmanības un apsveikuma jūru. Tie ir skaisti un neaizmirstami ģimenes svētki, kas rada prieku
un skaistas atmiņas bērniem un vecākiem, krustvecākiem un mīļajiem
līdzcilvēkiem. Ar šo dienu krustmāte

un krustēvs kļūst par
mazā svētku gaviļnieka
uzticamajiem draugiem,
padomdevējiem, un arī
par otro māmiņu un tēti.
Šogad Varakļānu novada
KC Bērnības svētku apliecības saņēma 11gaviļnieki.
Kā jau svētkos – mūzika, dziesmas, dejas, krāsas, smaidi,
Bēniem svētku nekad nevar būt
par daudz, un lai notiktu šie svētki
čakli darbojās Mikipeles ar saviem
draugiem – puķu meiteni un suņuku,

par muzikālo noformējumu rūpējās
Varakļānu novada KC popgrupa „Paralēles”, vad. Līva Kanča. Uz tikšanos
nākamajos Bērnības svētkos!
Informāciju sagatavoja
Alvis Gruduls

Murmastienes folkloras kopas „Rota” interesantā vasara
Šogad Murmastienes folkloras
kopai „Rota” vasara aizritēja radoši – daudz mēģinājumos, pēc kuriem
gandarījums bija 8.jūlijā aizbraukt uz
Starptautisko Baltica festivālu, pēc tam 17. jūlijā uz
Lietuvas pilsētu Baisogala.
Balticas festivālā mēs
piedalījāmies 1 dienu, kuru
pavadījām Rīgā – Brīvdabas muzejā. Šī diena bija
ļoti interesanta. Ieejas biļete bija kāda rotaļa, lai tiktu
iekšā Brīvdabas muzejā.
Katrai kopai tika „slepenais

Valsts izglītības satura centra projekta „Atbalsts Ukrainas un Latvijas
bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros Varakļānu vidusskola organizēja
dienas nometni 1. – 12. klašu audzēkņiem „Kopā jautrāk!”. Nometnē piedalījās 9 ukraiņu un 9 Varakļānu vidusskolas bērni un jaunieši. Nometnes
mērķis bija nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas
apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem
un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan
latviešu valodas apguves nodarbībās,
gan daudzveidīgās radošajās norisēs
un aktivitātēs
1. dienā nometnē „Kopā jautrāk! "
bērni un jaunieši mācījās kā sevi prezentēt, iepazinās ar latviešu valodas
alfabētu,apdrukāja iepirkumu maisiņus, ieguva „Slepeno draudziņu”, darbojās grupās…iepazinās.
2. dienas rīts sākās ar aktīvu rīta
rosmi, latviešu valodas vārdu meklēšanu burtu režģī, komandu jautro fotomirkli. Dienas gaitā komandas veidoja foto orientēšanās un geokešinga
uzdevumus, lai tuvāk iepazītu Varakļānu apkārtni. Gatavojām medaļas
un apbalvojām sacensību dalībniekus
.... Atradām....
3. dienā dalībnieki atkārtoja apgūtos latviešu valodas vārdus un tad
darbojās radošajās grupās . Veidoja
rokassprādzes, piekariņus, tetovējumus, cepures. Mācījās latvju dančus
…Rotāšanās....
4. diena nometnē „Kopā jautrāk!"
sākās ar rīta rosmi pilsētas trenažieru laukumā. Kāpēc? Lai izvingrinātu
visus muskuļus un dotos pārgājienā!
Veicām 10km, cepām desiņas, atkārtojām latviešu valodas vārdus, no
dabas materiāliem veidojām kopīgu
mākslas darbu, spēlējām kriketu, li-

dojošos
šķīvīšus.....Gājām....Paldies
Agnesei, Armīnam un Arnim Brokiem
par iespēju atpūsties „Aizvējā"!
5. augustā devāmies ekskursijā.
Apskatījām Krustpils pils ekspozīciju,
izmēģinājām interaktīvos uzdevumus,
izstaigājām pils pagraba labirintus.
Katrs nometnes dalībnieks, izmantojot Latvijas augus, pagatavoja sev
ziepju gabaliņu. Sēļu sētā ukraiņu
bērni un jaunieši iepazinās ar senajiem latviešu darba rīkiem, iemēģināja
roku lauku darbos un piedalījās orientēšanās spēlē. Pēcpusdienā atpūtāmies Jēkabpils meža parkā pie Radžu
ūdenskrātuves. Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par transporta pakalpojumiem.

Sestdien ukraiņu un Varakļānu
vidusskolas bērni un jaunieši kopā
veidoja komiksus par notikumiem
nometnē, ierakstīja spilgtākās emocijas domu kamolā, cepa picas, vafeles,
mafinus…., atklāja „slepeno draudziņu"....rakstīja sirsnīgus novēlējumus
jaunajiem draugiem. Izskanēja nometnes noslēguma balonu salūts...
Mazākā nometnes dalībniece Nastja
saņēma dāvanā grāmatu no Annas
Razgales, kas palīdzēs apgūt latviešu
valodu.
Mums KOPĀ bija jautrāk!
Aina Kazāka,
Direktora vietniece audzināšanas
darbā
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Mājas kafejnīcu dienas 2022
Pirmās Mājas kafejnīcu
dienas 2022 Varakļānu novadā ar kopīgu nosaukumu
„Lapsu dzīres Varakļānos”
pavadītas godam.
Viesiem bija iespēja izstaigāt Varakļānus un apmeklēt 4 mājas kafejnīcas
„Parka lapsa tupeņos”, „Grāmatlapsa”, „Sajūtu lapsa” un
„Reibinošā lapsa”
Pasakains
piedzīvojums, kas piepildīts ar pozitīvām emocijām!
„Lapsu dzīres Varakļānos 2022” apmeklēja vairāk
kā 500 cilvēku, ciemiņi no
Rūjienas, Balviem, Gulbenes, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un ,protams, arī aktīvākie varakļānieši.
Parka lapsa tupeņos.
Reibinoša lapsa.
Kafejnīcā „Sajūtu lapsa” notiesāts vairāk kā 12
kg kūku, 10 litri kazas piena
saldējuma, 15 rituļu kazas
siera, 20 litri mājas kvasa ar
piparmētrām un lielā bļoda ar Dusmeņa cepumiem.
Izburbuļoti 30 litri burbuļu
šķidruma un lielajā burbulī
nofotografējušies ap 200
ciemiņu.
Literāri
izglītojošu
ēdienkarti piedāvāja kafejnīca „Grāmatlapsa”, savukārt mājas kafejnīca „Reibinošā lapsa” cienāja viesus
ar Lubāna ezera zivju zupu,
atspirdzinošiem alkoholiskiem kokteiļiem. Notiesāti 2
spaiņi zupas un 80 reibinoReibinoša lapsa ar Jaungulbenes meitenēm.
Tautumeitas pie Sajūtu lapsas.
šie kokteiļi, vairāk kā 10 litri
VARAKLANU gatavotie stiprie alkohoVarakļānus”.
dīciju Varakļānos - Lapsu dzīres!
liskie dzērieni. Katrs viesis izmantoja
Pārsteigums – Iveta Seimanova ar
Paldies Varakļānu novada pašvaliespēju nofotografēties pilsētas un
izstādes „Lobs ar lobu sasatyka" taudībai par finansiālo atbalstu reklāmas
lauku lapsas foto stūrī.
tumeitām atbrauca nofotografēties
materiālu izgatavošanā!
Novada garšas atradums viennolielajā burbulī pie Varakļānu rūķiem
Paldies, paldies, paldies visiem ciezīmīgi ir „Parka lapsa tupeņos”, kas
kafejnīcā „Sajūtu lapsa”.
miņiem, kuri viesojās un mielojās Varapiedāvāja nobaudīt tupeņdesas, karSajūsma – par jautro lapsu kompākļānu lapsu kafejnīcās. Uz tikšanos nātupeļu ziedu tēju, kartupeļu trifeles un
niju, kas bija īpaši izgatavojušas galvas
kamajā gadā!” – mājas kafejnīcu dienu
zupu. Viesu favorīts – tupeņdesa, izrairotu – lapsu austiņas un atbraukušas
reģionālā koordinatore Alīse Potaša.
sīja garšas kārpiņu sajūsmu, kas tāds
uz Lapsu dzīrēm no Jaungulbenes.
Mājas kafejnīcu dienas organizē
vēl nebija baudīts! Par to, cik metrus
„Paldies manām Varakļānu lapsiLauku ceļotājs sadarbībā ar LIAA Tūristupeņdesu notiesāts, būs iespēja uzziņām, par drosmi un uzņēmību piedama departaments, atbalsta Varakļānu
nāt Varakļānu pilsētas svētku ietvaros
līties Mājas kafejnīcu dienās! Es ceru,
novada pašvaldība.
– Erudītiski izklaidējošā spēlē „Es mīlu
būsim iedibinājušas jaunu skaistu tra-

Varakļānu
Mūzikas un mākslas skola
turpina uzņemt
jaunus audzēkņus
2022./2023.mācību gadam

Izglītības programmā “MŪZIKA”
➢Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle
➢Pūšaminstrumentu spēle -Trompetes, Flautas, Saksofona spēle
➢Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle
➢Vokālā mūzika - Kora klase
➢Sitaminstrumentu spēle
Izglītības programmā “MĀKSLA”
➢Vizuāli plastiskā māksla

29.augustā pl.18oo
Aicinām nākamos mūziķus, māksliniekus,
viņu draugus un vecākus
iepazīties ar mums
un izmēģināt visas iespējas, ko piedāvā skola.

Tālrunis uzziņām 29492483
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Saimnieču rotāšanās

„Zelta atvasara” meitenes pateicas par
ielūgumu un ir priecīgas būt Varakļānos, lai piedalītos šodien īpašajā saimnieču goda un godināšanas dienā.
Mēs ar prieku ņemam dalību
priekšautu skatē un esam gatavas rādīt un stāstīt par saviem liktenīgajiem
priekšautiem.
Ilonas priekšauta stāsts:
Jaunas ģimenes veidošanas laikā
priekšauts tika saņemts kā iepazīšanās
dāvana no topošā vīra meitas. Priekšauts gulēja plauktā apmēram 5 gadus
un nu ir sagaidījies šodienu – īsto brīdi.
Lai tiktu uzsiets un atrādīts citiem.
Birutas priekšauta stāsts:
Bija otrie Ziemassvētki. Sniga un
putināja. Sniegutenis netraucēja krustmātei Veronikai atnākt. Ar vislabākajiem nodomiemu un laba vēlējumiem
no viņas Biruta saņēma oriģinālas dāvanas – zili baltus priekšautus. Veronika zināja, ka Birutai patīk darboties
virtuvē – rīvēt, cept, sautēt un vārīt.
Saņēmtā dāvana domāta ilgai kalpošanai un tiešām priekšauts kalpo jau

Annas dienai veltītā Saimnieču
rotāšanās Varakļānu estrādē izvērtās
par krāšņu un lustīgu sadancošanos
un sadziedāšanos. 23. jūlijā vienkopus
pulcējās 8 deju kopas un individuālā
izpildītāja no Madonas, Rēzeknes,
Preiļu, Balvu un Varakļānu novada, kā
arī ansamblis „Melodīvas” un folkloras
kopa „Večerinkas muzikanti” no Preiļu novada. Mūzikas ritmiem mijoties,
tika izdejotas dažādu tautu dejas. Dejotāju pulka galvenās saimnieces loma
tika Varakļānu novada Kultūras centra
vadītājai Anitai Upeniecei. Kā jau labai
saimniecei pienākas, viņa atraktīvi prata gan par Annas dienas tradīcijām pastāstīt, gan skatītājus sarunās ievirzīt,
gan dejas ritmus vadīt.
Brīnišķīgākais brīdis, kad uz estrādes iznāca visas dejotājas ar saviem
priekšautiem: krāšņi, izsmalcināti,
daudzkrāsaini! Saimnieču godājamākais apģērbs tika parādīts ar lepnumu,
un kur vēl fantastiskie stāsti! Vienreizēja SAIMNIEČU ROTĀŠANĀS!
A. Jaunzeme

tājas Zinaīdas Andrejevas māte, Kanstancija Vancāne, dzimusi 1919.gadā.
kas pati ir linus plūkusi, apstrādājusi,
vērpusi, audusi un izšuvusi.
Dzīves virpulī dejotājām katrai
savs priekšauts
Larija dižojas ar tautiskos rakstos
austa auduma priekšautu, kas atbilst
Dienvidlatgales vasaras tautas tērpa
vēsajām pelēcīgajām toņkārtām.
Leontijai – svētdienas priekšautsbalts goda priekšauts, kas pieder pie
goda apģērba
Aldonija – lepojas ar savu sievas
priekšautu, ko ieguvusi gandrīz 50 gadus atpakaļ, kad tikusi sievas kārtā
Valentīnai – īstens virtuves gardo
maltīšu pavēlnieces priekšauts- košs,
jautrs un ļoti prakstisks
Elgai – balts ar košām atlasa lentītēm, darināts jestro deju būtības pastiprināšanai
Marija – savu priekšautu darinājusi, lai sava uzņēmuma ciemiņus sagaidītu krāšņās drānās.

Ko uzzinām par zināmo

Priekšautu stāsts
Barkava
Kad kādu laiku jau biju laiskojies
starp daudziem krāsainiem auduma
baķiem, veikalā ienāca sieviete un ilgi
pētīja raibu raibo klāstu. Tad viņas skatiens apstājās pie manis, mana sirds
vai pamira. Vieglu pirkstu pieskāriens
pārslīdēja man pāri. Izvēle tika izdarīta.
Pārdevējai tika lūgts nomērīt vajadzīgo
garumu.
Pēc sarunas sapratu, ka nākamajā
dzīvē būšu priekšauts. Un ne jau vienkāršs priekšauts, bet jaunās vīramātes
priekšauts. Apdarei tika piemeklēta
balta bantīte. Nebija ne jau jausmas,
kāpēc to vajag, jo man likās, ka tāpat

daudzus gadus.
Aleksandra priekšauta stāsts.
Par paša priekšauta izcelsmi un
šo stāstu zināja tikai tuvākie – ģimene.
Priekšauts ir atceļojis no tālās Itālijas.
Apceļojot skaisto Itāliju, Aleksandra
kopā ar ģimeni apmeklēja Latvijā pazīstamā mūziķa Roberto Meloni pasākumu. Pēc tā aizkulisēs notika tikšanās
ar mākslinieku un kā dāvana par šo
brīdi ir saņemts priekšauts.
Apolonija būdama jestrā saimniece jokojas –
Perednīki sadaguši bīzu putru vōrejūt,
Syp,syp, nažāloj, šyisim jaunu perednīku.
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kol. Atvasara:
Dzīvē ie priecīgi un skumji brīži.
Priecīgos brīžos liekam priekšautu ar
uzrakstu „Siords pie Dieva, rokas pie
darba”. Skumjos brīžos noder priekšauts ar uzrakstu „Šeit asaras noslaucīt,
katrā bēdu brītiņā”.
Šos priekšautus darinājusi dejo-
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būšu gana skaists.
Tālāk mani aizveda pie šuvējas un
no manis pašuva priekšautu ar baltām
maliņām. Bet ar to nekas nebeidzās.
Ceļojums turpinājās uz darbnīcu, kur
apdrukā apgērbus. Ar dzeltenu krāsu
man uzlika uzrakstu: Gatavo vīramāte... ar šķipsniņu mīlestības...
Varen lepns par savu jauno imidžu,
aizceļoju uz jaunajām mājām. Ikdienā,
ietīts spožā, čaukstošā paciņā, slinkoju
skapī, bet svētku reizēs tieku cilāts, rādīts un izrādīts, jo tad saimniece mani
uzliek un rosās pa virtuvi, viesus gaidīdama.
Nesen saimniece mani izvilka no

skapja un teica : «Ņemšu šo!« Cik sapratu, piedalīšos Saimnieču rotāšanās
svētkos – priekšautu parādē.
Nevaru vien sagaidīt, kad pienāks
tā diena.
Varakļānu novada Kultūras centra
SDDK "Dardedze"meitenēm apsieti
Dāvanu priekšauti - dažādos godos
un priekus dāvāti, tie nes līdzi atmiņas
par kādu svarīgu notikumu: pateicību
pavārītēm par gardo mielastu, sen
neredzētas tikšanās prieks, vīramātes
dāvana, paaudžu paaudzēs saglabāts,
iepriecinājums dzimšanas dienā vai
patīkams pārsteigums ikdienā.
Rēzeknes pilsētas deju kolektīva

Ik vasaras ekskursijā „Pīlādzīša"
seniori devās pa Madonas novadu.
Kompetentas gides vadībā iepazinām
Madonas pilsētu un tās vēsturi. Tagad,
staigājos pa tās ielām, pavisam no cita
skatu punkta noraudzīsimies uz ozolu,
pilsētas dibināšanas vietu, uz sarkanajiem namiem, privāto cietumu un tik
pazīstamo Lazdu laipu.
Mūsu garšas kārpiņas lutināja viesošanās „Madonas karamelēs". Katrs
centās izveidot pēc iespējas orģinālāko
meistardarbu, ar ko pārsteigt pārējos.
Iepazināmies ar saimnieku mājdzīvnieku – pitoniņu. Brr!
Tālāk ceļojām uz Bērzauni pie kazu
saimnieka R. Meldera. Kazu piena produktu degustācijā mielojāmies ar
dažādiem sieriem un pat saldējumu.
Skeptiķiem iesaku – bija garšīgi!
Pēc sātīgām pusdienām Sauleskalnā braucām uz Cesvaines alus darītavu nogaršot viņu brūvējumu. Bija smeķīgs, paņēmām pa mēriņam arī mājās
palikušajiem.
Acij un sirdij tīkama satikšanās notika ar krustdūrienu gleznu izšūšanas
mākslinieci Vinetu Meistari. Viņas kolekcijā ir ap 800 darbu smalkā krustdūrienu tehnikā – portreti, gleznas, ziedu

kompozīcijas... Apskaužama pacietība
un roku veiklība!
Cesvainē interesanti un gaumīgi
senlaicīgā stilā iekārtota kafejnīca „Divi
torņi", tajā var lēni un aristokrātiski
baudīt garšīgu kafiju un kūciņas.
Ko tik latviešu cilvēks neizdomā
grūtos laikos! Pat vilnu iegūt no kokiem! Barkavas pagasta Stalīdzānos
koku vilnas meisatam R. Točam tā ir
ikdiena. Plašajā stāstījumā iepazinām
gan vilnas iegūšanas procesu, gan pie-

lietojumu sadzīvē. Tikšanās noslēgumā tikām pacienāti ar garšīgu ozolzīļu
kafiju un tad jau paguruši, iespaidu
pārbagāti devāmies majupceļā.
Paldies „Pīlādzīša" Ainai Jaunzemei par interesanto, izzinošo ekskursiju! Mūsu secinājums – viss skaistais
un vajadzīgais ir tepat blakus. Paldies
novada pašvaldībai par iespēju realizēt
braucienu!
Maija Stabulniece,
foto Aina Jaunzeme
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SIA „Baltic Akmens” veic

PIEMINEKĻU
IZGATAVOŠANU
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana
piektdienās,
iepriekš piezvanot:

T. 26909999

Svecīšu vakari
Varakļānu pagasts
24. septembris
15.00 Šķēļu kapos
16.00 Sila kapos
18.30 Stirnienes kapos
Murmastienes pagasts
1. oktobris
15.00 Lielstrodu kapos
16.00 Trizelnieku kapos
17.00 Vecumnieku kapos
18.30 Cauņu kapos
Varakļānu pilsētas kapos
8. oktobris 17.00

Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļā vīra balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
E. Zālīte
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marijai Caunei un viņas ģimenei,
vīru un tēvu mūžības ceļos
pavadot.
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”

Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

PĀRDODAM

SMILTI,
MELNZEMI,
DRUPINĀTU GRANTI UN
DOLOMĪTA ŠĶEMBAS
ar piegādi (šķembām pieejamas
dažādas frakcijas).
tel: 29219120

Tur augšā zin, kā sāpes sirdī dzeļas,
Tur augšā zin, cik rūgti apraud tos,
Kas klusi aizmieg un vairs neuzeļas,
Kā nogrimuši melnos ūdeņos.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei Brokai, pavadot meitu mūžības
ceļos.
SIA „Liepas AP” kolektīvs
Zemu, zemu jau saulīte,
Ar rociņu nesasniegt;
Tālu, tālu jau māmiņa
Ar vārdiņu nesasaukt.

Veltas ir dvēseles ilgas
Piespiest reiz ciešanās klusēt.
Aizsniegt tad apvāršņus zilgus,
Pāriet tiem pāri un dusēt.
Bēdas plūst pretī kā jūra —
Jūra kam robežu nava.
Bēda katram ir sūra,
Katram tā liela un sava.
(Aleksandrs Zēbergs)
Pieminam mūžībā
aizgājušos jūnijā:

Veneranda Mālniece 89
Ināra Indričāne 80
Jānis Caune 66
Leontīna Garanča 91
Genovefa Taukule 92
Pieminam mūžībā aizgājušos
jūlijā:
Veronika Pelše 98
Augusts Ciematnieks 94
Andrejs Pugačevskis 57
Kristīne Ančeva-Grandāne 38
Konstancija Erele 92
Regīna Biruta Beča 80
Elza Pastare 61
Cilvēka mūžs – kā vilnis jūrā,
steidzas uz krastu un zūd.
Cilvēka mūžs – kā koks vētrā,
ir grūti saliekt, tas lūzt...
Mūsu dzīvē viss kādreiz zūd, paliek
pagātne, tagadne, bet nākotne
savādāka. Birutiņ, zaudējot
dzīvesbiedru Jāni Stikānu, pietrūks
silto roku glāstu, elpas blakus un
uzmundrinoša, laba vārda rītdienai.
Patiesā līdzjūtībā Tev un dēliem,
vīru, tēti, vectētiņu mūžībā pavadot
– bijušie ēdnīcas kolēģi un Vija

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Annai Razgalei,
māti mūžībā aizvadot.
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”

Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs.
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sirmojums,
Ik gadus ābeles ziedēs
Tavu mīļumu pasacīt mums.

Izgaist mūžs kā sveces liesma,
Izdziest tā kā saules stars,
Apklust tā kā laba dziesma
Kas vairs sirdi neaizskars.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Gunāram Bečam, māti pēdējā gaitā
pavadot.

Skumju brīdī esam kopā ar
Mariju Cauni, no vīra uz mūžu
atvadoties.

SIA „Liepas AP” kolektīvs

Mālnieku ģimenes no Ludzas ielas
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