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2022. gada OKTOBRIS, Nr. 9 (332)

Starptautiskajā
senioru dienā
1. oktobris ir īpaša diena, kad
mums pierimt dienas steiga, lai apliktu roku ap pleciem saviem sirmajiem
līdzcilvēkiem, kopīgi atcerētos ar viņiem pavadīto laiku, paveiktos darbus, atgādinātu, cik daudz viņi mums
nozīmē.
Tikai možumā var dzīvesprieku gūt.
Gadi neliedz mums vēl jauniem būt.
Neskumstiet, ka gadi nāk un iet,
Skatiet atpakaļ un pasmaidiet mazliet –
Tur bija mīlestība, ziedonis un prieks,
Ko nebiedēja rudenis un sniegs.
Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt vari!
Visiem senioriem novēlam stipru
veselību, dzīvesprieku un neizsīkstošu
enerģiju.
Varakļānu novada KC pašdarbības kolektīvi – Murmastienes PVBDK
„Saulstariņi” (vadītāja V. Pelse), Murmastienes vokālais ansamblis „Taktika” (vadītāja T. Pelša) un folkloras
kopa „Klāni” (vadītāja A. Solozemniece) viesojās Varakļānu novada pansionātā ar dziesmām un dejām.
I. Grudule,
Informāciju sagatavoja
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE

2022. gada 29. septembrī
Nr. 12

1. Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni sadalīšanu.
2. Par zemes nomu.
3. Par īres tiesību izsoli.
4. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, nodošanu
atsavināšanai.
5. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 3213, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
32-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
9. Par īres līguma noslēgšanu.
10. Par īres līguma noslēgšanu.
11. Par īres līguma pārslēgšanu.
12. Par īres līguma pārslēgšanu.
13. Par īres līguma pagarināšanu.
14. Par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu un palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
15. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
16. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām.
17. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs.
1. Apstiprināt un piemērot ar 2022.

gada 1. septembri Varakļānu vidusskolas
audzēkņiem nodrošināto pusdienu izmaksas vienai dienai 2,15 EUR apmērā.
2. Apstiprināt Varakļānu PII „Sprīdītis” audzēkņiem nodrošināto pusdienu
izmaksas vienai dienai 1,25 EUR apmērā.
3. Mācību periodā (septembris –
maijs) nodrošināt ar bezmaksas pusdienām visus Varakļānu vidusskolas
audzēkņus un PII „Sprīdītis” pirmsskolas vecuma audzēkņus, atbilstoši mācību iestādes noteiktajiem brīvpusdienu
piešķiršanas noteikumiem;
3.1. Varakļānu novada trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērniem –
citu novadu arodskolu audzēkņiem –
uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 2,15 EUR dienā.
4. Apstiprināt un piemērot ar 2022.
gada 1. oktobri vecāku maksu par ēdināšanu Varakļānu PII „Sprīdītis” audzēkņiem mācību periodā – 0,95 EUR
dienā, ko sastāda:
4.1. brokastis – 0,55 EUR;
4.2. launags – 0,40 EUR.
5. Apstiprināt maksu par ēdināšanu Varakļānu PII „Sprīdītis” audzēkņiem vasaras periodā (jūnijs – augusts)
– 2,20 EUR dienā, ko sastāda:
5.1. brokastis – 0,55 EUR;
5.2. pusdienas – 1,25 EUR;
5.3. launags – 0,40 EUR.
6. Cenas norādītas bez PVN.
18. Par domes priekšsēdētāja Māra
Justa komandējumu ārvalstī
1. Komandēt Varakļānu novada
domes priekšsēdētāju Māri Justu uz

Vaiji (Weyhe), Vāciju laika periodā no
18.10.2022. līdz 24.10.2022.
19. Par grozījumiem Varakļānu
novada pašvaldības iestāžu amatu un
mēnešalgu sarakstā.
20. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi 2022. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada budžetu””
apstiprināšanu
21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu.
22. Par auto–foto orientēšanās
sacensību „Varakļānu novada Rudens
kauss 2022” nolikuma apstiprināšanu.
23. Par projekta „Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14,
Varakļāni” apstiprināšanu.
24. Par saistošajiem noteikumiem.
25. Par „Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres jautājumu izvērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
26. Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu.
27. Par dzīvokļa Pils ielā 21-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu
un nosacītās cenas noteikšanu.
28. Par dzīvokļa Pils ielā 22-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu
un nosacītās cenas noteikšanu.
29. Par atpūtas kompleksa maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Maksas pakalpojumu izcenojums ATPŪTAS KOMPLEKSA APMEKLĒJUMAM
Pakalpojums

Apmeklējuma
ilgums

Cena,
EUR*

Peldbaseina apmeklējums bez saunas izmantošanas

60 min

2,00

Peldbaseina apmeklējums bez saunas izmantošanas

90 min

3,00
2,00

Ūdens vingrošanas nodarbība grupā ar instruktoru

60 min

Atpūtas kompleksa saunas īre

60 min

25,00
2,00

60 min

Skolēniem līdz 16 g.v. un pensionāriem,
uzrādot apliecību

3,00
2,00

Peldbaseina īre
bez saunas izmantošanas

Piezīmes

Skolēniem līdz 16 g.v. un pensionāriem,
uzrādot apliecību
līdz 15 personām
katra nākamā
stundas cena
par katru nākamo
-20%
personu

20,00

* Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) atpūtas kompleksa apmeklējums – bez maksas.
Bērniem un jauniešiem līdz 14 gadu vecumam atpūtas kompleksa pakalpojumu izmantošana ATĻAUTA tikai kopā ar personu, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

14. Saeimas vēlēšanu rezultāti
Varakļānu novadā
Šā gada 1. oktobrī Latvijā vēlējām 14. Saeimu. Varakļānu novadā bija atvērti trīs vēlēšanu iecirkņi: Varakļānu novada kultūras centrā, Stirnienes kultūras
namā un Murmastienes kultūras namā.
Varakļānu novadā nobalsoja 1 704 vēlētāji (68,21%), t.sk. balsojošo vēlētāju
skaits to atrašanās vietā – 89. Derīgās vēlēšanu zīmes Varakļānu novadā 1677.
Iecirkņa
Derīgās
Derīgās
Iecirkņa nosaukums
Nobalsojušie
Nr.
aploksnes
zīmes
657

Varakļānu novada kultūras
centrs

1268

1267

1247

671

Murmastienes kultūras nams

302

302

297

676

Stirnienes kultūras nams
Kopā novadā

134
1704

134
1703

133
1677

Vēlēšanu rezultāti pa partijām Varakļānu novadā
Derīgo
Nr. Kandidātu saraksta nosaukums
vēlēšanu
zīmju skaits
1

Jaunā VIENOTĪBA

2

„Latvijas Krievu savienība”

3

Procenti*

325

19.08

6

0.35

Zaļo un Zemnieku savienība

266

15.62

4

TAUTAS KALPI LATVIJAI

28

1.64

5

„SUVERĒNĀ VARA”

25

1.47

6

„Kristīgi Progresīvā Partija”

3

0.18

7

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

17

1.00

8

Politiskā partija „Stabilitātei!”

13

0.76

9

Politiskā partija „Tautas varas spēks”

4

0.23

10

Partija „Vienoti Latvijai”

7

0.41

11

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

88

5.17

12

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

54

3.17

13

Konservatīvie

60

3.52

14

Politiskā partija „KATRAM UN KATRAI”

53

3.11

15

„PROGRESĪVIE”

88

5.17

16

Attīstībai/Par!

417

24.49

17

„Apvienība Latvijai”

3

0.18

18

„APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā
partija, Latvijas Reģionu Apvienība,
Liepājas partija”

131

7.69

19

Politiskā partija „Republika”

89

5.23

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Vairāk informācijas www.cvk.lv
A. Ščucka,
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Seniori Ukrainas karavīriem
Varakļānu novada seniori atsaucās aicinājumam sūtīt adītas zeķes Ukrainas karavīriem. Lai gan vasara nav
adīšanas sezona, dažai čaklajai adītājai
pūrā vēl saglabājušies adījumi. Un tā
dažu dienu laikā savācam 15 siltas vil-

nas zeķes un nosūtījām karavīriem. Lai
siltas kājas!
Aiz katra zeķu pāra nāk līdzi stāsts.
Vienas adītas pirms gadiem nelaiķim
vīram, citas adījusi vīramāte, bet visām
līdzi vēlējums: Kaut nebūtu kara!
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Ekoshēmas atbalsta
saņemšanai LAD
jāinformē par
augsnes apstrādes
metodi
No 2023. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauni nosacījumi platību maksājumu
saņemšanai. Galvenais atbalsta veids būs
Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts, kas saistās vienoto platību maksājumu, kā arī daudzi citi atbalsta veidi.
Viens no atbalsta veidiem būs ekoshēma Saudzējošā lauksaimniecības
prakse. 2023. gadā šīs shēmas ietvaros
atbalstu varēs piešķirt par platībām, kurās rudenī (ja šā gada rudenī sēti ziemāji)
vai pavasarī (ja sēs vasarājus) tiks izmantota vismaz viena no šādām apstrādes
metodēm:
- tiešā sēja (netiek veikta augsnes aršana un apstrāde, bet sēj tieši rugainēlieto bezapstrādes tehnoloģiju);
- minimāla augsnes apstrāde (augsnes virskārtas sekla apstrāde, ne dziļāka kā 15 cm, izmantojot kultivatoru,
disku vai frēzi);
- augsnes joslu apstrāde (apstrādā
augsnes joslu līdz 5 cm platumā sēklas
sēšanai, rindstarpu josla nav šaurāka
par 10 cm, augsne starp rindstarpām
netiek mehāniski apstrādāta, tiek saglabātas augu atliekas vai rugaine).
Lai lauksaimnieki, kuri izmanto kādu
no minētajām augsnes apstrādes metodēm 2023. gadā varētu par šādām platībām saņemt ekoshēmas atbalstu 15
eiro apmērā par ha, par to ir jāinformē
LAD. Lauksaimniekiem, izmantojot LAD
mobilo lietotni, jau šāgada rudenī ir jāuzņem fotoattēli ar vietas un laika atzīmi,
kur redzami lauki, kuros izmantota tiešā sēja, minimālā augsnes apstrāde vai
augsnes joslu apstrāde. Ir jānofotografē
arī tie lauki, kuros sēja jau notikusi.
Informācija no žurnāla „Agrotops”.
J. Grudule,
Novada lauks.konsultante

Paldies adītājām; Venerandai
Visnapei, Genovefai Melnei, Lilijai Molčanovai, Annai Stivreniecei, Fainai
Gudai, Valentīnai Vecstaudžai! Akcija
turpinās!
A. Jaunzeme
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Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošas dzīvojamās
telpas īres tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju
Septembra vidū mūzikas skolas
direktorei Ievai Melnei-Mežajevai un
skolotājai Anitai Ikauniecei bija iespēja
doties uz Somiju kopā ar Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas skolu direktoriem un pedagogiem. Kopā
brauca 27 skolu pārstāvji. Šādiem
braucieniem ir divas svarīgas sadaļas.
Viena – jaunas pieredzes un informācijas iegūšana. Otra, ne mazāk svarīga, savstarpējā iepazīšanās, dalīšanās
ar ikdienas pieredzi, problēmsituāciju
risināšana katrā skolā. Smiekli un pozitīva gaisotne pavadīja visu ceļojuma
laiku.
Somijā tikām gaidīti un
laipni uzņemti trīs izglītības
iestādēs. Central Helsinki Music Institute, The East Helsinki
Music Institute un Helsinki Conservatory of Music.
Somijas muzikālās izglītības sistēma kardināli atšķiras no mums pierastās
mūzikas apmācības. Tā tiek
minēta kā viena no labākajiem izglītības paraugiem
Eiropā. Izglītības filozofija ir
veidot pasaulē labāku vietu,
kur valda mūzika. Priecājies
muzicējot! Primārais tajā ir
bērns – priecīgs, motivēts un
radošs. Visa mūzikas izglītība
Somijā ir par maksu – līdz 450
eiro semestrī par audzēkni,
atbilstoši izvēlētajam mācību
priekšmetam.
Ļoti interesants ir fakts,
ka mūzikas apmācībā vispār
nav vērtēšanas sistēmas. Viņi
saka, kā var novērtēt mūziku
vai mākslu? Audzēkņiem nav jākārto
ieskaites, eksāmeni, nav atzīmju par
stundu darbu. Vērtēšana notiek aprakstošā veidā un mutiski. Audzēknis
sadarbībā ar pedagogu izvēlas repertuāru un vienojas par sasniedzamo rezultātu. Mācības tiek veidotas līmeņos.
Audzēknim sasniedzot dotā līmeņa
prasības, viņš tiek pārcelts nākamajā
līmeni. Pārbaudījums norit koncerta
veidā, gan solo, gan kopējā muzicēšanā. Koncerts tiek mutiski izvērtēts,
kopā ar audzēkni un viņa vecākiem
tiek izlemts par turpmāko darbošanos.
Mācību plāni ir skolotāja profesionālās kompetences ziņā. Valstiski
kopēji un direktīvi mācību plāni un
atskaites neeksistē. Mācību saturs
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Sibelius momuments.

lifikācijai un darba pieredzei.
Skolotāja darba slodze – 23
stundas nedēļā.
Pēc visa teiktā varētu domāt, ka noteikti audzēkņiem ir
diezgan zems līmenis, ka viņi
noteikti nealkst pēc spēlēšanas
un muzicēšanas. Pilnīgi aplami.
Skolu vadītāji uzsvēra, ka izglītības līmenis nav krities, bērni
paši cenšas darīt, grib izaugsmi, tiecas sasniegt augstāku
līmeni. Par kvalitāti mēs varējām pārliecināties paši. Apmeklējām koncertu, kurā uzstājās
Helsinku mūzikas konservatorijas audzēkņu simfoniskais orķestris. Koncerts bija ļoti profesionālā un augstā līmenī.
Apkopojot visu redzēto un
Pie komponista Sibeliusa monumenta.
dzirdēto, rodas pārdomas un
tiek pielāgots katram audzēknim indisalīdzinājums ar mūsu mūzikas izglīviduāli. Minimālais stundu plāns autības sistēmu. Ko vērtīgu mēs varētu
dzēknim – viena nodarbība (45 min)
paņemt no šīs pieredzes, kā mēs to vanedēļā ir atvēlēta specialitātei, viena
rētu realizēt savā darba procesā? Kaut
nodarbība mūzikas teorijai (integrēti
ko no redzētā un dzirdētā katrs pedasolfedžo un mūzikas literatūra kopā),
gogs var izmantot jau šobrīd. Atliek
viena nodarbība kolektīvā muzicēšana
cerēt, ka kaut ko līdzīgu mēs visi kopā
un viena nodarbība piedalīšanās gruvarētu sasniegt arī Latvijā.
pu darbā. Mūzikas teorija norit radošā
Paldies Mūzikas izglītības iestāžu
muzicēšanas gaisotnē. Specialitātē nav
asociācijai un Varakļānu pašvaldībai
obligātā repertuāra un prasību spēlēt
par šo iespēju apmeklēt Somiju, redzēt
no galvas. Kā jau minēju – bērnam ir
un izzināt ko jaunu, komunicēt un būt
jāmuzicē ar prieku.
klātesošiem izglītības procesu pārmaiSkolotājs Somijā ir savas nozares
ņās.
profesionālis, cienījama personība sabiedrībā. Mūziķis ir prestiža profesija
Ar iespaidiem dalījās Anita
ar prestižu atalgojumu. Skolotāja alga
Ikauniece, izmantojot Ilzes Dāves
ir līdz 4000 eiro mēnesī, atbilstoši kvaapkopoto informāciju

Izsoles objekts: dzīvoklis ar ērtībām adresē KOSMONAUTU IELA 20
– 18, VARAKĻĀNI (3 istabas 58,8 m2
kopplatībā, 3. stāvs).
Iesniedzot PIETEIKUMU, nodrošinājuma un reģistrācijas naudas maksājumu apliecinošus dokumentus,
izsoles dalībnieku reģistrē Varakļānu
novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma
publiskošanas brīža Varakļānu novada
pašvaldības mājas lapā līdz 2022. gada
25. oktobra plkst. 17.00.
Nodrošinājuma nauda – EUR
50,00, kas jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”,
kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē
ar norādi „Kosmonautu 20-18, izsoles
nodrošinājuma nauda”.
Reģistrācijas nauda – 5,00 EUR,

kas jāieskaita Pašvaldības kontā Nr.
LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē ar norādi „ Kosmonautu 2018, izsoles reģistrācijas nauda”.
Izsoles vieta un datums: 2022.
gada 26. oktobris plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldībā.
Nosacītā vienreizējā sākuma
īres tiesību maksa 500,00 EUR (bez
PVN ).
Īres tiesību izsoles solis – 50,00
EUR.
Īres tiesību termiņš: 5 gadi ar tiesībām to pagarināt, saskaņā ar aktuālo
normatīvo regulējumu un ierobežojumu atsavināt pirmajā īres periodā.
Īres tiesību ieguvējs veic ikmēneša
īres maksu un maksājumus atbilstoši
saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar izīrētāju veic remontdarbus,

labiekārto un uztur dzīvokli par saviem
līdzekļiem, atbilstoši normatīvo aktu
regulējumam bez tiesībām saņemt
kompensāciju par veiktajiem ieguldījumiem.
Objekta izsoles sākumcena ir noteikta ar Varakļānu novada domes
29.09.2022. sēdes lēmumu Nr. 12.3. Izsole tiek organizēta atbilstoši kārtībai,
kas noteikta ar 28.04.2016. lēmumu
Nr. 5.10 apstiprinātajiem īres tiesību
izsoles organizēšanas noteikumiem
un PIETEIKUMA veidlapa, ar kuriem
var iepazīties interneta vietnē www.
varaklani.lv un Varakļānu novada
pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.
Telpas var apskatīt darba dienās,
iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 26499918.

Velo–foto orientēšanās Kultūras dzīve
Un tā mēs dzīvojam, svinam dzīvi
Dzīve ir tukša, ja Tu dzīvo tikai sev.
Dodot, tu dzīvo.
/Odrija Hepberna/
16. septembra pēcpusdienā Varakļānu KC, sadarbojoties ar Varakļānu tautas bibliotēku, organizēja dzejas pēcpusdienu, kurā piedalījās Gaigalavas amatierteātris – dzejas teātris „Apīnis” (vadītāja Valentīna Deksne) ar dzejas kompozīcijām „Par Laiku”, „Par Mīlestību”
un skanīgās balss īpašniece Gunta Greisle ar koncertmeistari Agniju
Romanovsku.
Teātris ir tāda nodaļa, ar kuras palīdzību var daudz ko pateikt
publikai.
Skatuve ir aktiera tēvzeme, kur visu laiku ir jāatjauno pase, lai
nezaudētu pilsonību.

25. septembrī Murmastienē tika rīkota velo–
foto orientēšanās. Dalībnieku nebija daudz, taču
tiem bija ar velosipēdiem jāatrod 10 punkti, kas
atzīmēti kartē, jānofotografē un jāiesūta Ilmāram
Matisovam. Kad visi bija atrasti – galapunkts bija
Siksala. Tur dalībniekus gaidīja silta zupa. Labākie dalībnieki tika apbalvoti. Paldies visiem, kuri
atsaucās uz orientēšanos, Ilmāram par organizēšanu, Mārim Pauniņam par garšīgo zupu, Teiču
rezervātam par atbalstu.
Teresija Pelša

23. septembrī Varakļānu novada KC norisinājās skeču parāde
„Iznāc vakara gaismā”.
Paldies Varakļānu KC amatierteātrim „Ūbele” (vadītāja A. Mazure),
Gaigalavas amatierteātriem „Bykovīši” un „Apīnis” (vadītāja V. Deksne),
turpinājums 6. lpp.
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Plānotie pasākumi Varakļānu novada
Kultūras centrā

turpinājums no 5. lpp.
Meirānu TN „Zeltrači” (vadītāja I. Malahovska), Sīļukalna amatierteātrim
(vadītāja A. Upeniece), Sakstagala teātra draugu kopai (vadītāja I. Grietiņa),
Galēnu „Punculīši” (vadītāja J. Dambe),
Dekšāres pagasta dramatiskajam kolektīvam „Kūpā” (vadītāja A. Šperga).

Veicināšanas balvas tika pasniegtas komandām – „Andris”, „Degošās sirdis” un „Ar
putniem”.
Paldies visām komandām
par uzdrīkstēšanos un piedalīšanos!

Būt skolotājam – tā ir ne tikai liela
atbildība, tas prasa arī īpašu talantu un
dotības.
Skolotājs ir tas, kurš rāda, kā celt
tiltu no cilvēka uz cilvēku, kā gūt zināšanas un augt pieredzē!
Skolotāju dienā Varakļānu novada
KC varējām baudīt jautro un humora
pilno koncertu ar dziedošajiem aktieriem no grupas „Ilga” – Lauri Subatnieku un Gundaru Silakaktiņu.

Vakara izskaņā varēja izdejoties skaistas mūzikas ritmos
un muzikālā atmosfērā.

Rudens ir viskrāšņākais gada laiks,
arī Varakļānu novada KC dzīvē notika
visdažādākie pasākumi un notikumi.
8. oktobrī izzinājām Varakļānu novadu, piedaloties
auto – foto orientēšanās sacensībās „Varakļānu novada
Rudens kauss 2022”. Sacensībās piedalījās 9 komandas
– „Ar putniem”, „Tikai pa labi”,
„Degošās sirdis”, „Ābolīši”, „3
kociņi un Aļonačka”, „Lieliskais
piecinieks”, „Andris”, „Pēteris
no pienotavas”, „V55”.
1. vietu ieguva komanda
„Andris”, kapteine Sigita Šuste.
2. vietu ieguva kamanda
„Lieliskais piecinieks” – kapteine Laurita Kanča.
3. vietu ieguva komanda
„Ābolīši” – kapteine Līna Nagle.
Komandas bija arī piedomājušas par savu vizuālo tēlu.

Informāciju sagatavoja
Inga Grudule

22. oktobrī plkst.19.00
visus gaidīsim uz folkloras kopas „Klāni” jubilejas pasākumu
un ballīti ar grupu „Galaktika”.

Komanda „ANDRIS”.

Un nekas jau nebeidzas....
Turpinājumam būs būt.

Komanda „Lieliskais piecinieks”.

Komanda „Ābolīši”.

22. oktobris

Folkloras kopas „Klāni” jubilejas
pasākums

Varakļānu novada KC

19.00

bezmaksas

22. oktobris

Balle ar grupu „Galaktika”

Varakļānu novada KC

23.00

5,00/ 8,00 EUR

5. novembris

Mārtiņdiena ar folkloras kopām

Murmastiene

19.00

bezmaksas

6. novembris

Rotājumu darbnīca, „Latvijas
dzimšanas dienu gaidot”

Murmastiene

11.00

11. novembris Lāpu gājiens uz kapiem

No Varakļānu novada KC uz
Varakļānu pilsētas kapiem

17.00

bezmaksas

18. novembris Svētku koncerts

Varakļānu novada KC

19.00

bezmaksas

18. novembris Svētku balle ar Ivaru Šminiņu

Varakļānu novada KC

22.00

bezmaksas

19. novembris Valsts svētku koncerts

Murmastiene

19.00

19. novembris Balle ar grupu „Ivarmīns”

Murmastiene

22.00

5,00 EUR
7,00 EUR

26. novembris Balle ar grupu „Tranzīts”

Varakļānu novada KC

22.00

5,00 EUR
8,00 EUR

27. novembris Adventes ieskaņu koncerts

Murmastiene

12.00

bezmaksas

bezmaksas

bezmaksas

Pasākumu norises laiks un datums var tikt mainīts, lūdzu sekot informācijai sociālajos tīklos facebook.lv/Varakļānu
novada kultūras centrs, www.varaklani.lv. tālrunis uzziņām: 29240684.
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Kļūt garīgi bagātākiem

Aizkraukles baznicas dārzā.
Ar šādu apņemšanos šovasar svētceļojumos devās Varakļānu Jaunavas
Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas
katoļu draudzes ticīgie.
15.jūlijā svētceļnieku grupa devās ceļā uz Aizkraukles baznīcu. Kopīgi
skaitījām rožukroni, kuru vadīja priesteris Česlavs Mikšto. Garīgās dziesmas
dziedājām Zinaīdas Raģēles vadībā.
Vienlaicīgi piesaistot skatus skaistajām
ainavām Daugavas krastos, ātri vien
nokļuvām Aizkrauklē. Šeit mūs sveicināja saules apmirdzēta, mūsdienīga
baznīca. Pie dievnama sagaidīja priesteris Andrejs Kazaķēvičs. Baznīca celta
6 gadus. 1995. gadā tika piešķirta zeme
34,14 ha platībā Aizkraukles „Krastos”.
Tajā pašā gadā tika iesākta celtniecība
(arhitekts J.Letinskis). Baznīca tika iesvētīta 2000. gada 16. janvārī. Tā ir veltīta Sv. Terēzes no Bērna Jēzus godam.
Visi kopīgi piedalījāmies Dievkalpojumā. Saņēmuši svētību, devāmies apskatīt plašo dārzu, kurā atrodas skaista Jaunavas Marijas skulptūra.
Turpinot svētceļojumu, apmeklējām Ogres svētā Meinarda baznīcu,
Salaspils botānisko dārzu un Ikšķiles
Baskāju Karmela ordeņa māsu klostera baznīcu. Pēcpusdienā devāmies uz
Sv. Meinarda salu. Tā ir Latvijas pirmā
Apustuļa Ikšķiles bīskapa Svētā Mei-

Pa Daugavas viļņiem uz Sv. Meinarda salu.
narda svētvieta. Sv. Meinarda salu
apmeklē daudz svētceļnieku, kā arī
ievērojami viesi. Uz svētvietu un atpakaļ braucām ar plostu, kas drosmīgi
pārvarēja Daugavas viļņus, mums arī
trāpīja kāda ūdens šļakata.
Mājupceļā pabijām vēl Pļaviņu
Kunga Debeskāpšanas baznīcā un tur
priesteris Elvis Rudovičs pastāstīja par
baznīcu un draudzi. Paldies arī priesterim Feliksam Šneveļam par lūgšanām.
1. augusts, līst lietus, bet tas nemazina svētceļnieku optimismu doties

ceļā. Bijām priecīgi par kārtējo atkal
redzēšanos. Braucot visi vienojāmies
kopējās lūgšanās. Apmeklējām Bikavas, Bēržu, Augustovas dievnamus. Pie
Bēržu baznīcas mūs sagaidīja priesteris Oļģerts Misjūns. Laipni izrādīja baznīcu, pastāstīja par darbu draudzēs.
Priecē tas, ka draudzes spēj piesaistīt
jaunatni. Aktīvi darbojas arī draudžu
vecākie. No Bēržu dievnama atvadījāmies ar skaistu ērģeļmūziku, ko izpildīja pats priesteris. Paldies Augustovas
draudzes vecākai par interesanto stās-

tījumu par draudzi un baznīcu, mazais
dievnams skaisti sakopts.
Tālāk svētceļnieku ceļš veda uz Kupravas Svētā Ignācija no Lojolas baznīcu. Piedalījāmies dievkalpojumā, uz
šo svētbrīdi bija ieradušies arī ticīgie
no kaimiņu draudzēm. Pēc mises klātesošie visi sveica priesteri Feliksu Šneveli 60 gadu jubilejā. Vēlējām veselību
daudziem jo daudziem gadiem, kā arī
daudz Dieva svētības priesterības darbā. Baudījuši Kupraviešu sirsnību un
viesmīlību, devāmies tālāk uz Stāmerieni. Šeit gida pavadībā apmeklējām
Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo
baznīcu un Stāmerienas pili. Mājupceļā lietus mitējās un mūs sveicināja
rietošā saule. Pavadījām lūgšanām un
jaukām emocijām piepildītu dienu.
5. augustā Varakļānu svētceļnieki
pievienojās Viļānu draudzes ticīgajiem
un devās uz Skaistkalni. Tālajā ceļā lūdzāmies un dziedājām garīgās dziesmas. Pa ceļam piestājām un apmeklējām Kurmenes Svētā Pētera baznīcu.
Daļa no mums Kurmeni bija apmeklējuši pirms pāris gadiem. Šeit mūs pārsteidza neticamās pārvērtības. Skaistā
baznīca atremontēta. Blakus esošais
parks sakopts, tur ierīkots krustaceļš
un estrāde. Apkārtne atbrīvota no krūmiem, ierīkota ūdens tilpne ar tiltiņu
un strūklaku. Apkārt paveras skaista
ainava ar strausiem, alpakām, aitām
un putniem. Bijusī pussabrukusī klēts
un māja atjaunota.
Tajā ierīkota viesu zāle, kurā skatāmi podnieku un keramiķu darbi.
Blakus telpās var apskatīt daudz un
dažādas medījumu trofejas. Atjaunots
arī brīnišķīgais ziemas dārzs. Šīs visas
pārvērtības paveikuši Bruknas Kalna Svētības kopienas ļaudis priestera
Andreja Mediņa vadībā.
Nedaudz laika pavadot ceļā, nokļuvām pie Skaistkalnes Svētās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas
svētnīcas. Skaistkalnes baznīca ir nozīmīgs katolicisma centrs Zemgalē un
Latvijā. Svētnīca mūs sagaida ar plaši
atvērtām durvīm. Galvu reibina vīstošo virteņu un meiju smarža. Centrālais

altāris izrotāts daudzām jo daudzām
ziedu kompozīcijām un neskaitāmām
svecītēm. Pie sānu altāra atnāk, lūdzas
vai katrs, jo šeit atrodas Dievmātes
Brīnumdarītājas – Latvijas Ģimeņu
Aizbildnes svētbilde. Pēc brīža iedegas lustras, skan ērģeles, misi celebrē
bīskapi Jānis Bulis un Edvards Pavlovskis, piedalāmies skaistā, svētīgā misē.
Nemanot aizritēja 3 stundas. Saņēmuši svētību, sirds miera pilni, dziedot
daudz Dievmātes godināšanas dziesmas, dodamies mājupceļā. Paldies Viļānu draudzes svētceļniekiem par skanīgo un skaisto dziedāšanu.
14.augusta pēcpusdienā draudzes svētceļnieki pulcējās pie baznīcas,
lai dotos uz Aglonu un piedalītos Tautas Krusta ceļā. Kopā ar mums bija arī
Viļānu un Vidsmuižas draudžu ticīgie.
Visi šīs vasaras svētceļojumi ir bijuši svētīgi un jauku brīžu pilni. Izjusta
kopības sajūta lūgšanā, daudz redzēts,
pavadīts laiks patīkamā sabiedrībā un
iegūti jauni draugi. Pats galvenais –
esam kļuvuši stiprāki ticībā un garīgi
bagātāki.
Visu svētceļnieku vārdā liela pateicība Varakļānu draudzes priesterim
Česlavam Mikšto par svētceļojumu garīgo vadīšanu, maršrutu sastādīšanu
un saskaņošanu. Paldies par sirsnību
un iejūtību, aprunājoties ar katru no
mums, kā mēs jūtamies pēc garā ceļa.
Lai Dievs stiprina viņu un visus priesterus, kas šajās dienās bija kopā ar
mums.
Pateicība Benitai Kalniņai par ieguldīto darbu, kura nenogurstoši organizēja mūs uz šiem brīnišķīgajiem
svētceļojumiem. Paldies, ka dod mums
iespēju pamainīt ikdienas ritējumu.
Sirsnīgs paldies par šīs vasaras skaistajiem un svētīgajiem mirkļiem. Lai Dievs
svētī tavus labos darbus.
Pateicība Zinaīdai Raģēlei par garīgo dziesmu vadīšanu un dziedāšanu.
Lai Dieva palīgs visiem mūsu šoferīšiem, kas mūs vizināja.
Ar svētceļojumu iespaidiem dalījās
Janīna Grudule
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DIEVKALPOJUMU
KĀRTĪBA OKTOBRĪ
UN NOVEMBRĪ
VARAKĻĀNU KATOĻU
BAZNĪCĀ
Oktobra svētdienās sv. Mise plkst.
9.00 un 11.00, pēc pirmās sv. Mises rožukroņa lūgšanas; darba dienu svētā
Mise no pirmdienas līdz ceturtdienai
plkst. 18.00, piektdienās rožukronis
plkst. 8.00, svētā Mise plkst. 9.00 un
18.00, sestdienās plkst. 8.00. Katru
dienu pirms vakara sv. Mises plkst.
17.00 rožukroņa lūgšanas.
1.11. Visu svēto svētki
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise, aizlūgums par aizgājējiem
16.00 Psalmu dziedāšana
18.00 – sv. Mise
2.11. Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise, aizlūgums par
dvēselēm aizgājējiem
16.00 – Psalmu dziedāšana
18.00 – sv. Mise
3.11. plkst. 17.00 svētā stunda,
sv. Mise plkst.18.00
4.11. Pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 - Vissvētāka Sakramenta adorācija,
Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9.00 – sv. Mise
20.11. Mūsu Kunga Jēzus Kristus
Vispasaules Karaļa svētki
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise
27.11. Adventa I svētdiena
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise
Novembra svētdienās sv. Mise
plkst. 9.00 un 11.00
Darba dienu svētā Mise no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 un
18.00, sestdienās plkst. 8.00

Aizsākušies remontdarbi pie svētā Viktora kapelas
Projekta ietvarā paredzēts veikt
neatliekamos ēkas glābšanas darbus –
jumta seguma nomaiņu. Unikālās sakrālās celtnes jumts ir bēdīgā stāvoklī.
Vairākās vietās tas ir tecējis ilgu laiku.

Uz griestu apmetuma, kurš vietām ir
atdalījies, var redzēt vairākus nepievilcīgus mitrus plankumus. Darbus izpilda būvkomersants SIA „Alberts GS”
par Nacionālās kultūras mantojuma

pārvaldes šīm mērķim iedalīto finansējumu – 72 485 €.
Varakļānu katoļu draudze
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Daira Zepa 18.05.1963. – 18.09.2022.

SIA „Baltic Akmens” veic

Šogad tik savādais, rudens ziediem bagātais septembris sniedza savu roku un mūžībā aizveda Varakļānu vidusskolas skolotāju
Dairu Zepu.
Varakļānu vidusskolu Daira absolvēja
1981. gadā. LVU Vēstures un filozofijas fakultātē ieguva vēstures skolotāja specialitāti.
Varakļānu vidusskolā pavadīti 36 darba
gadi, ir bijušas 4 audzināmās klases. Šajos
gados skolotāja ar savu degsmi, entuziasmu un cilvēcību pauda savu mīlestību pret
darbu un skolēniem. Daira iedvesmoja skolēnus piedalīties daudzveidīgos projektos un
konkursos un deva ieguldījumu viņu personības pilnveidošanā, jo sniedza pirmās zināšanas ekonomikā, psiholoģijā,
filozofijā un citos sociālo zinību priekšmetos.
Mūsu atmiņās Daira paliks kā godīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīga, saprotoša un izpalīdzīga kolēģe.
Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš!
Skumju brīdī esam kopā ar Dairas Zepas ģimeni, viņu pāragri zaudējot!
Varakļānu vidusskolas kolektīvs

Mīļo BRĀLI, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.
Klusa līdzjūtība un mierinājuma
vārdi lai dod spēku un atbalstu
Ainai Kančai, BRĀLI mūžības ceļā
pavadot.
Sociālā dienesta un Mobilās
grupas kolektīvs

Dienas skrien. Un vēji aizlauž
spārnus.
Ar vienu vēzienu, kam salnas
raksts,
Ar vēja šalkām sēru ziņu pārnes:
Vairs brāļa nav, vairs nav...
Kur mieru rast?
/ J. Tabūne/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ainai Kančai, brāli mūžībā
pavadot.
Varakļānu novada KC senioru
deju kolektīvs

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!
(D. Avotiņa)
Pieminam mūžībā aizgājušos
septembrī:
Daira Zepa
Anna Gailuma
Alberts Lēpers

pieminekļu
izgatavošanu
un uzstādīšanu.
pasūtījumu pieņemšana
piektdienās,
iepriekš piezvanot:

T. 26909999
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

Lūdzam atsaukties kādreizējās Varakļānu kultūras nama
sieviešu kora „Dzelvērte” dalībnieces, kuras dziedāja korī
2000.gadā. Ja kādai no jums
vēl ir saglabājusies pelēkā
kora kleita, lūdzam atnest to
uz kultūras namu vai zvanīt –
T. 26763085 Palīdzēsim tērpam
atgūt jaunu dzīvi!

59
87
70

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat — ar citām
puķēm, citu sauli, ar citu zemi
parunāt....
/M. Zviedre/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dairas Zepas tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri
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