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Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai,
Mazus brīnumus ikdienā
Un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
Mīlestību pret Dievu, sevi pašu
Un mīlestību pret pasauli aiz loga!

Lai Ziemassvētki atklāj labāko
katrā no mums un visu labo,
kas mūsos kopā!
Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus,
radošu, labām domām un darbiem
bagātu Jauno gadu!
Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs Māris Justs

Ļausim Kristum piedzimt mūsu sirdī
„Šodien Dāvida pilsētā mums piedzima Pestītājs.” Šie vārdi vēsta neparastu, bet ļoti gaidītu, priecīgu ziņu. To,
ko piedzīvoja Betlēmes gani vairāk nekā
pirms 2 tūkst.g. Ziemassvētku naktī, tas
atbalsojas mūsdienās un to sadzirdēs
visās nākamajās paaudzēs, cik vien pastāvēs Dieva radīta pasaule. Ar priecīgo
Ziemassvētku vēstījumu Dievs mums atgādina, ka Viņš pasaulē ienāca tāpēc, lai
mūsu eksistenci, lai mūsu dzīvi padarītu
labāku. Lai mēs no tumsas varētu pāriet
gaismā, lai satraukuma un baiļu vietā
varētu saņemt mieru, lai bezcerīgās si-

tuācijās atgūtu cerību.
Pateicoties Dieva neizsakāmai labestībai, eņģeļu priecīgais vēstījums par
Jēzus dzimšanu nonāk pie ikviena no
mums. Sadzirdot šo priecīgo ziņu, mūsu
sirdis atveras uz otru cilvēku, lai viņam
palīdzētu – grūtājā brīdī pateiktu uzmundrinošus vārdus un pasniegtu izpalīdzīgu roku.
Tuvojoties Kristus dzimšanas svētkiem, ir jāuzdod sev daži jautājumi. Vai
Viņam ir iespēja piedzimt manā dzīvē?
Vai esmu iemīlējis šo Bērnu, kas pasaulei atnesa pestīšanu un esmu nomodā

par savu un savu pēcnācēju ticību Dievam? Vai šī brīnišķīgā vēstījuma sadzirdēšana par Pestītāja dzimšanu nozīmē
dzīves veida maiņu, to pieskaņojot Dieva gribai? Vai patiešām dzīvoju Dieva
bērna cienīgu dzīvi, uz ko īpašā veidā
esmu uzaicināts kristību brīdī? Vai nepārtraukti esmu nomodā par savām domām, vārdiem un darbiem.
„Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp
mums.” Tas nozīmē to, ka ar Jēzu ir iespējams dzīvot ikdienā, veicot parastos
pienākumus. Tā bija sv. Marijas un Jāzepa dzīvē. Arī Betlēmes ganiņi, kas pirmie sadzirdēja priecīgo eņģeļu vēstījumu par Pestītāja dzimšanu, katru dienu
uzticējās Dievam. Tie ir reāli cilvēki, kuri
smagi strādāja, pildot ikdienas pienākumus. Mēs neesam izņēmums, kam vajag saskarties ar dažādām pretestībām.
Tāpēc steigsimies uz mums tuvo Betlēmi – savu draudzes dievnamu ne tikai
Ziemassētkos, bet katru svētdienu, lai
atdotu Visuaugstajam godu, pateiktos
Viņam par daudzām dāvanām un izlūgtu
svētību katrai nākamajai darba nedēļai.
Kāds vīrietis, gatavojoties Kristus
dzimšanas svētkiem, stāsta par savu
garīgo pieredzi. Adventa laikā pieņēmu
svēto Komūniju. Pēc svētās Mises paliku kādu laiku, lai vēl palūgtos Vissvētā
Sakramenta priekšā. Mēģināju pārdomāt par Dieva dzimšanas noslēpumu.
Svētki bija pavisam tuvu, jo baznīcā bija
jau izveidota Betlēmīte. Ar aizkustinājumu skatījos uz sienu, uz šis vietas vienkāršību, kādā šajā pasaulē bija ienācis
Jēzus Kristus. Tad sirdī sadzirdēju it kā
Viņa balsi – kādu Betlēmīti tu Man esi
sagatavojis savā sirdī? Pārsteigts sāku
apzināties, ka Kristus, kuru pirms brīža
saņēmu svētajā Komūnijā, manī atrada
ne labāku vietu kā toreiz. Sapratu, ka
katrs mans grēks, vieglprātība, iekšēja
paviršība ir auksts akmens, kuru liku
Viņam zem galvas. Tad mani pārņēma
vēlme, garīgs aizkustinājums, lai katru
dienu savā reliģiozitātē kļūtu arvien labāks. Tad es ļoti nopietni nolēmu savā
tēva, vīrieša sirdī Kristum uzturēt cienīgu šūpuli, kurā vienmēr ar prieku varētu
ielikt dievišķo Bērnu.
Lai arī ikvienu no mums pārņem līdzīga vēlme. Tad patiešām šis Ziemassvētku prieks nebeigsies līdz ar svētkiem, bet turpināsies visu nākamo gadu,
visu atlikušo dzīvi.
Priesteris Česlavs Mikšto
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
28.11.2019. Nr.13
1. Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi 28.03.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Varakļānu novada pašvaldībā”
apstiprināšana.
2. Saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi 28.03.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”
apstiprināšana.
3. Saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabal-

stiem Varakļānu novada pašvaldībā””
apstiprināšana.
4. Saistošo noteikumu Nr. 12 „Par
sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”
apstiprināšana.
5. Varakļānu novada vidusskolas nolikuma apstiprināšana.
6. Pašvaldības kustamās mantas –
cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšana.
7. Par nekustamā īpašuma „Ziedi”,
Murmastienes pagastā, zemes vienību
nodošanu atsavināšanai.
8. Par dzīvojamās mājas Miera ielā
12, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai.
9. Par zemes nomu.
10. Par zemes gabala patapinājuma
līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts
aģentūru.
11. Par pārdošanas cenas noteikša-

nu Varakļānu novada pašvaldības 2020.
gada sienas kalendāram.
12. Par izmaiņām komisijas koku
ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes
sastāvā.
13. Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
14. Par īres tiesību izsoli.
15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
16. Par īres līguma pagarināšanu.
17. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
18. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka, lietvede

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Grozījumi 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 3
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada
pašvaldībā”
1. Izdarīt Varakļānu novada domes
28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 3
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 71.
punktu šādā redakcijā:
„Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu: fiziskām personām līdz 30 naudas
soda vienībām, juridiskām personām līdz

280 naudas soda vienībām.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 73.
punktu šādā redakcijā:
„Administratīvā pārkāpuma procesu
līdz administratīvās lietas izskatīšanai savas kompetences robežās veic pašvaldības kārtībnieki.”;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 74.
punktā vārdus „Administratīvos protokolus” ar vārdiem „Administratīvā pārkāpuma lietu”;
1.4. aizstāt saistošo noteikumu 75.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Grozījumi 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”
1. Izdarīt Varakļānu novada domes
28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr.
4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 30.
punktu šādā redakcijā:
„Saistošo noteikumu izpildi kontrolē
un administratīvā pārkāpuma procesu
līdz administratīvās lietas izskatīšanai
savas kompetences robežās veic Pašvaldības amatpersonas (tai skaitā, domes
priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja
vietnieks, izpilddirektors, pagasta pārvalžu vadītāji, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes būvinspektori un Pašvaldības kārtībnieki).”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 31.

punktu šādā redakcijā:
„Par šo saistošo noteikumu prasību
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu: fiziskām personām – līdz 30
naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.”;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 32.
punktā vārdus “Administratīvos protokolus” ar vārdiem „Administratīvā pārkāpuma lietu”;
1.4. papildināt saistošos noteikumus
ar 33.1 punktu šādā redakcijā:
„Pamatojoties uz šiem saistošajiem
noteikumiem pieņemtos lēmumus var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā likumā
noteiktā kārtībā.”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

punktā vārdu „uzlikšana” ar vārdu “piemērošana”;
1.5. papildināt saistošos noteikumus
ar 75.1 punktu šādā redakcijā:
„Pamatojoties uz šiem saistošajiem
noteikumiem pieņemtos lēmumus var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā likumā
noteiktā kārtībā.”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Grozījumi 29.10.2015.
saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem
Varakļānu novada pašvaldībā”

1. Izdarīt Varakļānu novada domes
29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.
4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem
Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
aizstāt saistošo noteikumu 12. punktā skaitli „130%” ar skaitli „160%”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
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Projekts „Veselības veicināšana un slimību profilakses
pasākumi Varakļānu novadā”
Noslēgumam tuvojas Varakļānu novada pašvaldības īstenotais
projektus „Veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi
Varakļānu novadā.” Projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/076.
Projekts tiek īstenot kopš 2016.
gada, un triju gadu laikā ir notikuši dažādi
slimības profilakses un veselības veicinoši pasākumi. Katru gadu Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas
skolēniem notika lekcijas par atkarībām
un vingrošanas aktivitātes – fizioterapeita
nodarbības. Projekta mērķauditorijai un

interesentiem ir notikušas veselīga uztura
lekcijas, psihologa nodarbības un veselīgas un laimīgas dzīves pamata semināri.
Triju gadu garumā novada iedzīvotājiem
katru nedēļu bija iespējams piedalīties
vingrošanas nodarbībās – joga, pilates,
taebo un ūdens aerobika, tika rīkotas senioru, ģimeņu un velomaratona dienas.

Visi projekta pasākumi un aktivitātes
ir bez maksas, tos finansē Eiropas
Sociālais fonds. Triju gadu laikā veselības veicināšanas pasākumiem izlietoti 40 413 euro.
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.
Aija Ščucka,
Projekta vadītāja

MNF izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu
Nodibinājums „Madonas novada
fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks,
vieta, darbs Madonas reģionā 2015. –
2020.” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiek no 2019. gada 27. decembra līdz
2020. gada 27. janvārim.
Projekta īstenošanas termiņš:
 ja tiek veikta būvniecība – divi
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu;
 pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

14. kārtai un stratēģiskajam mērķim
„Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas
dzīves vides veidošanā” pieejamais publiskais finansējums ir 571 997,63 EUR.
Rīcības, kurās 14. kārtā iesniedz projektu iesniegumus:
1.1. rīcība „ Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību
nesaistīta ražošana un pakalpojumi”,
atbalsta apmērs rīcībai 501 997,63 EUR;
1.4. rīcība „ Atbalsts lauku tūrisma
pakalpojumiem”, atbalsta apmērs rīcībai
70 000 EUR.
Projekta iesniegumu iesniedz izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS). Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var vietējā rīcības grupā „Madonas
novada fonds” Madonā, Poruka ielā 1,
trešajā stāvā. Papildu informācija mājas
lapā www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis
27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.
lv. Lūgums par individuālajām konsultācijām iepriekš vienojoties telefoniski.
Informatīvais seminārs
4.decembrī plkst. 10.00 Madonā,
Blaumaņa ielā 3, Madonas biznesa
inkubatora telpās, notiks informatīvais
seminārs.
Madonas novada fondā LEADER
projektus var iesniegt Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Madonas un Varakļānu novada
iedzīvotāji un uzņēmēji.

Petraviča: No jaunā gada Latvijā palielinātu minimālo
vecuma pensiju saņems 20 000 iedzīvotāju
Labklājības ministre Ramona Petraviča ir gandarīta, ka ar pieņemtajiem
Ministru kabineta noteikumiem beidzot
izdevies iekustināt minimālā ienākumu
līmeņa sistēmas pilnveidošanas plānu,
kas ir svarīgi, lai mazinātu nabadzības
riskus Latvijā.
Pavisam valstī 73 000 iedzīvotāju
saņems palielinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tai skaitā 20 000 cilvēku – minimālo vecuma pensiju. Ministre

norāda, ka viņas plāns ir turpināt darbu
pie minimālā ienākuma līmeņa celšanas,
veidojot arī nākamo gadu valsts budžetus.
Šonedēļ valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta „Noteikumi par minimālās
valsts vecuma pensijas apmēru” paredz,
ka no 2020. gada 1. janvāra Latvijā minimālo vecuma pensiju noteiks, ņemot
vērā minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi 80 eiro apmērā, bet personām ar

invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro
apmērā.
Līdzīgi kā tas ir bijis līdz šim, arī no
jaunā gada minimālās vecuma pensijas
apmēra noteikšanā tiks ņemts vērā personas uzkrātais apdrošināšanas stāžs,
minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei piemērojot noteiktu koeficentu.
Līdz ar to personām ar apdrošināturpinājums 4. lpp.
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Paaudžu maiņa
Zemnieku
saimniecība „Zīles” Murmastienes pagastā darbojas no
1999. gada, ar bioloģisko
saimniecību nodarbojas
no 2005. gada. Pamatnodarbība – piena lopkopība, pārdod jaunlopus,
skābsienu un skābbarību,
dārzeņu audzēšana. Sertificētā platība – 13 ha.
Šogad vecāku saimniecības vadību pārņēma
jaunais saimnieks Ivars
Gruduls, viņš apņēmies
turpināt iesāktos bioloģiskās saimniecības virzienus – piena lopkopību un
dārzeņkopību. Kā jaunais
zemnieks Ivars iesniedza
projektu „Ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādei zemnieku saimniecības „Zīles”
modernizēšanai” Lauku
attīstības plāna apakšprogrammā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai”. LAD to
apstiprināja, un tika piešķirts ELFLA atbalsts tehnikas iegādei. Jau iegādāts lietots Jobn Deere traktors, būs ruļļu prese,
siena vālotājs un kartupeļu kombains, jo
saimniecība audzē kartupeļus.
Saimniecībā, piesaistot investīcijas,
īstermiņā plānots kāpināt neto apgrozījumu no lopkopības, paaugstinot pašražotās lopbarības kvalitāti un kāpinot piena
izslaukumu no govs. Ilgtermiņā ieplānots
sekmēt neto apgrozījuma pieaugumu
gan no augkopības, gan lopkopības,
paaugstinot kvalitātes rādītājus. Plānots
palielināt slaucamo govju skaitu, atražojot no sava ganāmpulka, kā papildus
nozari domāts pakāpeniski attīstīt bioloģisko dārzeņkopību, gūstot ieņēmumus
no kartupeļu un lauka dārzeņu tirdzniecības. Iecerēto mērķu sasniegšana plānota
2023. gadā.
Z/S „Zīles” strādā Ivara māsa Linda,
kura veic visus darbus ikdienā, sezonas
turpinājums no 3. lpp.
šanas stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimālais vecuma pensijas apmērs būs 88
eiro, bet personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 134,96 eiro. Personām ar apdrošināšanas stāžu no 21 līdz 30 gadiem
minimālās vecuma pensijas apmērs būs
104 eiro, bet personām ar invaliditāti
kopš bērnības – 159,50 eiro. Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem,

darbu laikā palīgos atbrauc brālis Andris,
lielu lielie palīgi un padomdevēji ir vecāki
– Janīna un Arvīds. Mamma Janīna Grudule ir LLKC Varakļānu novada lauku attīstības speciāliste un lielisks konsultants
jaunajiem uzņēmējiem. Viņa ar gandarījumu atzīst, ka bērni mīl laukus, izgājuši
cauri lauku darba smagumam un nav
nobijušies. Ivars pastrādājis arī ārzemēs,
bet sapratis, ka var darbu atrast arī Latvijā, nepieciešama tikai griba un vēlme
strādāt.
Z/S „Zīles” katram ir savs darba uzdevums. Ivars gādā un labo tehniku, rūpējas
par iekārtām, māsa gādā par lopiņiem.
Kūts labiekārtota, lai būtu pēc iespējas
vieglāk, mazāk roku darba. Izslaukto pienu realizē AS „Lazdonas piens”. Slauc
bioloģisko pienu, bet pārdod kā konvencionālo, ES subsīdijas bioloģiskajām
saimniecībām par visu prasību izpildi ir
lielākas. Saimniecībā bioloģiski audzē arī
kartupeļus un dārzeņus. Ivars atzīst, ka
tad minimālās vecuma pensijas apmērs
būs 120 eiro, bet personām ar invaliditāti
kopš bērnības – 184,04 eiro. Savukārt, ja
apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas
apmērs būs 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 208,57 eiro.
Noteikumu paredz, ka, piemērojot
minimālās vecuma pensijas noteikšanas
nosacījumus, minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka vecuma pensijas

prasības, ko drīkst un ko nedrīkst
darīt, bioloģiskajām saimniecībām ir lielas, bet pašu bioloģiski audzēto ēst ir patīkamāk un
sirdsapziņa mierīgāka par to, ko
piedāvā patērētājiem. Tāpēc tiek
mainīta augu seka, ja aug nezāles, izmanto mehāniskās metodes. Pēc bioloģiskās produkcijas pieprasījums aug. Daudzi
interesējas par saimniecību, no
kuras pērk, kā izaudzēti dārzeņi,
kartupeļi. Tie, kas nopērk dārzeņus no „Zīlēm” vienreiz, atkal
taujā pēc kartupeļiem, ķiplokiem,
burkāniem, bietēm. Tiek audzēti
arī gurķi, kabači. No kartupeļiem saimniecībā izvēlētas četras
šķirnes – „Vineta”, „Marabella”,
„Solists” un „Colette”. Kartupeļu
škirošana ir mammas un māsas
pārziņā.
Jaunajam saimniekam ir savas ieceres un mērķi, kā turpināt
un paplašināt saimniecību. Lai
attīstītu saimniecību, būs vairāk
jāpiespiežas, jo prasība ir palielināt ieņēmumus no saimniecības. Ir
vieglāk strādāt, jo pamats jau ielikts – ir
ganāmpulks, zeme. Gotiņām lopbarība
sagādāta pietiekamā daudzumā, šogad
zāles raža bija laba. Ir vēlme atvieglot
smagos lauku darbus, tāpēc tiek sagādāta piemērota tehnika. Tiek meklēti un
atrasti nepieciešamie racionālie risinājumi lopkopībā.
Ivaram Grudulam patīk strādāt ar metālu. Cēsu 4.arodvidusskolā viņš apguvis
metālapstrādes iekārtu mehāniķa specialitāti, un tas ir liels atspaids, ja saimniecībā daudz ko spēj saremontēt pats.
Tagad Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienībā gūst zināšanas,
kas vajadzīgas lauku apsaimniekotājiem.
Metālapstrāde paliks kā hobijs, jo patīk.
Sagādāta virpa, pamazām jāiekārto darbnīca, Ivars ir apņēmības pilns daudz ko
paveikt savām rokām.
A. Jaunzeme teksts un foto
piešķiršanas un pārrēķināšanas dienā,
kā arī tad, kad tiek pārskatīta minimālās
vecuma pensijas aprēķina bāze.
Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists, 64331829, egils.
zarins@lm.gov.lv
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Informācija lauksaimniekiem
Apstiprināta valsts
atbalsta piešķiršanas
kārtība apgrozāmo
līdzekļi iegādei
lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā,
zvejniecībā un
akvakultūrā
Valdība otrdien, 3. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM)
sagatavotos noteikumus par valsts programmas īstenošanu apgrozāmo līdzekļu
iegādei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā. Jaunie
noteikumi (salīdzinājumā ar noteikumiem
“Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”) paredz
apgrozāmo līdzekļu aizdevumus saimnieciskās darbības veicējiem arī zvejniecībā un akvakultūrā, tādējādi papildinot
finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.
Noteikumi noteic, ka aizdevumu
saņems saimnieciskās darbības veicēji,
kuri darbojas zvejniecībā, akvakultūrā un
primārās lauksaimniecības produkcijas
ražošanā, atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības un augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijas, kurām palielināta riska dēļ

Deju virpulī
31. novembrī Dagdas Kultūras centrā
notika senioru deju kopu sadancis „Deju
virpulī”. Sadancī piedalījās 20 deju kopas
no 13 novadiem, arī Varakļānu KN SDDK
„Dardedze”. Šis sadancis nozīmīgs ar to,
ka tika izraudzītas dejas Latgales senioru dziesmu un deju festivālam Rugājos,
kas notiks 21. jūnijā. Varakļānietes bija
gandarītas par piedalīšanos sadancī, iegūta jauna pieredze, draugi, bija iespēja
redzēt citu deju kopu sniegumu, analizēt
un novērtēt savas spējas. Paldies novada
pašvaldībai par iespēju dalīties pieredzē
un nodrošinājumu ar transportu!
A. Jaunzeme

komercbankās ir problemātiski saņemt
aizdevumu, bet kurām ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni.
Aizdevumu, tāpat kā līdz šim, izsniegs
akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija „Altum””. Vienam saimnieciskās
darbības veicējam, kurš darbojas zvejniecībā, akvakultūrā un primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, atbilstīgai
kooperatīvajai sabiedrībai vai augļu un
dārzeņu ražotāju organizācijai varēs piešķirt aizdevumu 7000 – 1 000 000 eiro,
savukārt atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecībā – ne vairāk kā
2 850 000 eiro.
Maksimālais aizdevuma termiņš būs
divi gadi, kopējais „Altum” un aizņēmēja
saistību termiņš – pieci gadi, kas ietver arī
aizdevuma restrukturizācijas termiņu.
Noteikumi „Kārtība, kādā īsteno
valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zvejniecības un akvakultūras nozarē” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.

Palielinās minimālo
ieņēmumu
kritēriju marķētās
dīzeļdegvielas iegādei
Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) saga-

tavotos grozījumus kārtībā, kādā piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniecības un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,
un zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
Noteikumi
noteic,
ka
no
2020./2021. saimnieciskā gada lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri ir
tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo ieņēmumu kritērijs – konvencionālajām saimniecībām
minimālo ieņēmumu prasība palielināta
no 285 eiro/ha uz 350 eiro/ha, bet bioloģiskajām saimniecībām – no 200 eiro/ha
uz 210 eiro/ha.
Noteikumi arī precizē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam nav jāiesniedz Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai purva zemes
platības apstrādāšanu.
Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos
Nr. 194 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai
(marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko
izmanto lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,
kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem””
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv
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PATEICĪBĀ PAR POZITĪVO PIEREDZI
Mūsu vidi veido mūsu domas, vārdi un darbi. Kādu enerģētisko lādiņu tie
nes, tādu vidi ap sevi arī radām un tādā
dzīvojam. Ja mūsu domām, vārdiem un
darbiem ir pozitīvs lādiņš, tad pārsvarā
mēs jūtamies harmoniski un labi. Un otrādi. To pa saviem Dieva dotajiem dzīves
gadiem esmu novērojusi.
Šoreiz gribas padalīties ļoti pozitīvos
iespaidos par piedzīvoto Varakļānu pilsētā. Studēju bibliotēku zinības un mācību ietvaros bija jāsameklē kāda lielāka
publiskā bibliotēka un mācību iestādes
bibliotēka, kur iziet nozīmētās prakses
stundas. Izvēlējos Varakļānus un esmu
ļoti pateicīga par iespēju ne tikai pilnveidot bibliotēkas darbā vajadzīgās iemaņas, iegūt jaunas idejas, taču arī par
iespēju iepazīt pozitīvus un atsaucīgus
cilvēkus. Praktizējoties Varakļānu Tautas
bibliotēkā, bija vajadzīga arī vieta dzīvošanai, jo izbraukāt no savas dzīvesvietas
uz pilsētu, lai iekļautos bibliotēkas darba
laikā, nevarēju. Un te nāca ar padomu
pretī kāda paziņa, kura Varakļānos jau
dzīvo un strādā, ierosinot griezties ar lūgumu pašvaldībā, jo arī viņai Varakļānu
dome nākusi pretī un izīrējusi dzīvokli. Šī
sieviete ļoti pozitīvi atsaucās par Varakļānu pašvaldības darbiniekiem, ka esot
ļoti laipni un saprotoši. Un es par to arī
pārliecinājos pati. Tieši tā arī bija, kad
griezos domē ar lūgumu, uz prakses
laiku man piešķirt kādu miteklīti. Un šis
jautājums tika operatīvi nokārtots, par
ko ļoti pateicos gan Varakļānu domes
priekšsēdētājam Mārim Justam, gan
laipnajai lietvedei un, īpaši, sirsnīgajai
Guntai, kura veltīja man laiku, lai ierādītu
dienesta dzīvokli un izskaidrotu citas, ar
īres līgumu saistītos jautājumus un pēc
tam, lai atkal dzīvojamo platību pieņemtu. Viss notika ar patiesu un sirsnīgu pretimnākšanu.
Mīļš paldies jāsaka arī Varakļānu
Tautas bibliotēkas vadītājai Līgai Sondorei un bibliotekārei Indrai Brokai, kuras
bija atvērtas un labprāt dalījās savā darba pieredzē, palīdzēja arī apgūt iemaņas
tādās bibliotekārajās darba aktivitātes,
kuras līdz šim nebija nācies praktiski darīt. Paldies kolēģēm par pacietību un par
iespēju iesaistīties viņu bibliotēkas ikdienas darba procesos.
Nākamais pozitīvās enerģijas lādiņš, kuru saņēmu, bija Varakļānu vidusskolā, kur labvēlīgi un pretimnākoši bija
gan skolas direktors Juris Deleckis, gan
skolas bibliotekāre Sanita Zaburdajeva
un bez iebildumiem pieņēma mani papraktizēties skolas bibliotēkā, par ko arī
esmu ļoti pateicīga, jo atkal iepazinos ar
pozitīviem un gaišiem cilvēkiem, ar jau-

ku kolēģi, ar mazliet citādu darba pieredzi mācību iestādes bibliotēkā.
Sirsnīga pateicība arī Varakļānu
novada muzeja darbiniekam Artūram,
kurš laipni izrādīja muzeju un veltīja laiku informatīvi bagātai sarunai dienā, kad
veltīju savu brīvbrīdi, lai iepazītu realitātē
tuvāk Varakļānu kultūrvēsturiskos objektus, par kuriem līdz šim biju tikai lasījusi
dažādos rakstos un dzirdējusi stāstus
un nostāstus.
Kādā agrā rītā, pa Varakļānu pilsētas ielām skrienot rīta krosu, piedzīvoju
ko jauku. Ar savu auto piestāja kāds
šoferītis un piedāvājās mani aizvest uz
autoostu, jo laikam es steidzoties uz autobusu. Pateicos viņam un paskaidroju,
ka skrienu rīta krosu. Abi sasmējāmies.
Un sirdi atkal sildīja doma, par cilvēku
atsaucību jau nez kuro reizi.
Un vēl...ejot pa pilsētas ielām, mani
sveicināja nepazīstami cilvēki, kas man
lika pat uz brīdi apmulst, jo mūsu valstī
tas mazliet ir neierasti. Taču tai pašā laikā mani pārņēma prieks, ka cilvēki mainās un mainās uz labu! Tajās 6 nedēļās,
ko pavadīju pilsētā, es ne reizi nedzirdēju kādu gaužamies vai ko negatīvu
runājam par dzīvi un savu pašvaldību,
pilsētu… ne reizi! Un varbūt Baltās pilsētas ļaudis nemaz citādi nevar būt?... balti
domās, balti vārdos, balti darbos… no
sirds pateicos Dievam par iespēju pelēkās rudens dienas iekrāsot ar gaišiem
un pozitīviem mirkļiem Varakļānos – Baltajā pilsētā. Un lai Baltās pilsētas ļaudīm
arī turpmāk baltas domas domājas, balti

vārdi runājas, un balti darbi iet no rokas
un nākotne lai ir gaiša, sapņi un cerības
piepildās!
Pateicībā un mīlestībā
Biruta Čaunāne
P.S. 30. oktobrī Varakļānos sniga.
Un, vakarā pēc Varakļānu Tautas bibliotēkā aizvadītas darba dienas, ejot uz savu
pagaidu miteklīti, notvēru dzejolīti, kuru,
uzreiz atnākusi, ar rakstāmrīku “piesēj”
pie papīra lapas. Laiku pa laikam, īpašos
brīžos, dzejoļi pie manis atnāk, un es tos
notveru un “piesienu”.
Baltajā pilsētā snieg
Šodien Varakļānos snieg…
Un Baltajai pilsētai
Pelēkā rudens dienā
Vēl gabaliņš baltuma tiek.
Šodien Varakļānos snieg…
Un Baltās pilsētas ļaudīm
No debesu baltuma
Acīs iedzirkstas prieks!
Šodien Varakļānos snieg…
Un Baltās pilsētas ļaudīm,
Debesu sūtīta, dievišķā
Baltās gaismas svētība tiek.
Šodien Varakļānos snieg…
Birusiite (30.10.2019.)
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Mana sūtība
21. gadsimta sākumā Skalbjudambju mājas iedzīvotāji- mana vecmamma
Antonija, tante dzejniece Marta Bārbale
un onkulis Pēteris Bārbals viens pēc otra
atvadījās no šīs pasaules.Visi vēl piedzīvoja to mirkli , kad Murmastienes ciema
cilvēki par godu savai dzejniecei iestādīja bērzu birzi. Pati Marta vēl bija gana
stipra, lai iestādītu savu liepiņu. Diemžēl
tālāko neizdevās piedzīvot. Tuvākajiem
radiniekiem, protams, radās jautājumsko tālāk? Māju pārdot ? Bet kā tad birzs?
Kurš nāks dzīvot? Visiem savi darbi, mājas, ģimenes un bērni...Izvēle krita uz
mani, jo dzīvoju vistuvāk – Varakļānos,
tātad vismaz pieskatīšu. Pirms galīgā
lēmuma redzēju sapni – nesu tomātu
stādus uz Skalbjudambjiem. Mājas pagalmā stāv Marta, saules apspīdēta. Māj
man ar roku un saka, lai nāku. Kas cits
man atlika?
Pāris gadus vēlāk atskanēja telefona zvans no Murmastienes cilvēkiem ar
jautājumu – varbūt esmu ar mieru atbalstīt vienu projektu un atļaut padarboties
bērzu birzī? Rezultātā radās atpūtas
vieta,celiņi, vecajā dīķī laipas. Radās
brīnišķīgi vārti, kas garāmbraucējus tā
vien aicina apstāties. Drīz pēc tam atkal
zvans, šoreiz no Varakļānu muzeja. Tā
un tā, mūsu novads iesaistīts tūrisma akcijā „Lubāna ezera noslēpumi 2016”. Un
posmā starp Madonu un Varakļāniem
tāds kā tukšums, maz skatāmu objektu.
Pavēru muti, lai teiktu, ka es taču neesmu ikdienā uz vietas, bet pretargumenti
bija pārliecinošāki.
Vienas no pirmajām nopietnām
ugunskristībām kā gidei noteikti bija Lubānas akcijas dalībnieku – ezera loka
tūrisma objektu saimnieku uzņemšana.
Tad arī sapratu, ka es to varu, ka mans
stāsts uzrunā cilvēkus. Dzejniece Anna
Rancāne, turot rokās dzimtas relikviju
„Dīva žēlesteibas vōrdi”, aicināja turpināt iesākto. Šos vārdus atradu pavisam
nejauši, piekārtojot veco skapi. Starp atrastajiem dokumentiem bija arī vectēva
vēstules, kas rakstītas uz Sibīriju radiem
un Martas brālēna pēcnāves zīmējums
Tomskas cietumā. Šīs liecības aizmirstas bija nogulējušas daudzus gadus.
Kopā ar fotogrāfijām, ciltskoku, Martas
dienasgrāmatām, literāro mantojumu un
dažādām aktivitātēm ir izveidojies stāsts
par vienu dzimtu 100 – 150 gadu posmā.
Izmantojot ES līdzekļus un Varakļānu novada pašvaldības atbalstu, tika radīts vēl viens objekts -iekārtots laukums
ar strūklaku Martas birzs vārtu priekšā.
Aptuveni šajā vietā esot bijis krucifikss,
kas padomju varas gados ticis nogāzts.

Martas birzs.

„Skalbjudabji”.
Zviedrijas, pateica, ka, iespējams, vārdam Murmastiene var būt zviedru izcelsme. Viens no skaidrojumiem skanēja
“vieta, kur ir Māte”. Un vietai, kur ir Māte,
tā vienkārši pagriezt muguru nedrīkst,
vai ne? Skalbjudambjos ir īpatnēja sajūta. Darbdienās visapkārt ir liela kustība.
Margarita Selicka Brauc mašīnas , traktori, netālu ir ražotnes, firma „Ceļavējš”. Bet mājiņā un birzī
Krucifiksa vietā otrpus lielajam ceļam
laiks it kā apstājas. Cilvēkiem, dzirdot
manu stāstu, gribas stāstīt arī savējos,
jau no 1990.-tajiem gadiem ir „mazākā
dažkārt pusaizmirstos. Tā saruna var
Latvijas baznīca”, bet vēsturiskajā vietā
ieilgt krietni ilgāk par atvēlēto laiku. Ar
šobrīd arī radīts kas jauks.
prieku gaidu tos, kuri priecājas par visu
Lai piedod man tie cilvēki, kuru vārlabo, kas tiek radīts vai atjaunots un kuri
dus neminu saistībā ar Martas birzs un
pārsteigumā saka, ka nebija iedomājuapkārtnes izveidi un uzturēšanu, tam vašies, ka Varakļānu novadā, Murmastienē
jadzīgs „Varakļōnīša” specizlaidums.
ir šāda vieta.
Cilvēkus vienmēr sagaidu pie birzs
vārtiem, palielos ar Varakļānu novadu,
Margarita Selicka
stāstu par Murmastieni. Vienā jaukā reifoto Aina Jaunzeme
zē kāds sirms kungs, trimdas latvietis no
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Kas nūtyka i nūteik (?) aiz varakļōnīšu mugurom?
Administrativi teritorialō reforma nav
nikaida ūgu maize. Nivīnam. Veļ mozōk
tim, kurus pīvīnōs koč kam lelōkam un
jau pastōvūšam ar sovu sistemu, struktūru i tradicejom. Varakļōnu nūvods ir
tūs storpā. Naziņa ir lela. Kaidam ir īstaigōtys stidzeņys iz Modūni, kaidam jau
sylts krāsls i vēlme jū paturēt. Citi ir nuvērtējuši, ka ģeografiski gondreiža vīnaidā attōlumā, laika ziņā Rēzekne ir tūmār
ōtrōk sasnīdzama i lelōks i lātōks ir pakolpōjumu klōsts. Asam taids kai grauds
akmiņu storpā. Varakļōnu voi VarakļōnuViļōnu nūvoda izveidis ideja ar vel dažu
apliecinis pogostu pīsaisti ir nūgulāta un
šai voi tai beja gondreiž naispējama. Vilcīns, ka soka ir aizgōjs. Ir palykuse Modūne i Rēzekne, Rēzekne i Modūne. Nivīna nu situacejom nav ideāla. Nav laika
emocejom! Ir jōrēķinoj, kur lobōk byus
nūvodam. Tō vītā izarōda, ka aiz varaklōnīšu mugorys, īspejams, nūteik pavysom citi darejumi. Jebkura nastabilitāte
ir pateiceigs laiks, lai raiseitu i kaiseitu
cylvākūs demogagiskys pasaceņys. Pīmāram, ka ceļš iz Rēzekni jau ir pusceļš
iz Pleskovu i Moskovu. Rēzeknis nūvodu
jaukt ar Rēzeknis piļsātu. Nu vīna koncerta voi filmys apmeklējuma izpyust nokūtnis bīdaklu i klīgt, ka brīsmeigi ir vyss. I
vīnlaiceigi koketēt ar latgaliskumu – sok,
nikur jau jis napazuss. Nazaverūt iz tū,
ka latgaliskūs pasōkumus Varakļōnūs
pādejūs godūs var iz vīnys rūkys pērstim
saskaiteit? Beja vairōk? Dreikst palyugt
saraksteņu? Nu tai, garantejai, ka latgaliskajam Varakļōnu pusē ir izredzes
tikt vysmoz naignorātam tik principiali,
kai leidz šam! Na caur pierstim verūtīs iz
LR lykuma par pošvaldeibom 15.panta
5.punktu, kas uzdūd pošvaļdeibom par
pīnōkumu, citeju: “rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu (..)”
Jo pylnōs lūzis (atsevišķa Varakļōnu
voi Varakļōnu-Viļōnu nūvoda) itamā loterejā nav, Varakļōnu apsavīnōšonōs ar
Rēzeknis nūvodu pa munam ir vysmoz
mozōkō nu nalaimem.
Pēc ģeografisko nūvītōjuma Varakļōni i apleicine atsarūn Reigys-Jākubpils-Rēzeknis autoceļa molā. Modūne
ir uz pavysom cytys ass (Pļaveņys-Modūne-Gulbene). Leidz ar tū nu loģistikys
aspekta nūvoda atteisteiba ir tīšā veidā
saisteita ar Rēzekni i Jākubpili, bet gondreiž pilneibā atrauta nu pošreizejō Modūnis nūvoda.
Varakļōnu attōlums nu potenciālajim
tyvōkajim nūvodu centrim (Modūne, Rēzekne, Jākubpils/Krystpils) ir +/- 50 km.
Nu atteisteibys vīdūkļa, nivīnā gadejumā
tys naveicynoj Varakļōnu atteisteibu.

Lelōkais atteisteibys centrs ar plašōkū
pīdōvōjumu ir Rēzekne, tod Jākubpils
i Modūne. Satiksme – vīnnūzeimeigi uz
Rēzekni. Jau šūbreid pēc nūpītnim pērkumim daudzi brauc uz Rēzekni, kur
pīdōvōjums ir plašōks i cenys – lātōkys.
Lubōna azara apleicinis tūrisma atteisteibys kontekstā Varakļōni ir teišā
veidā saisteiti ar Nagļu, Gaigalovys pogostu i Rēzeknes nūvodu kūpumā.
Latvejys Romys Katōļu bazneicys
Varakļōnu dekanāta draudzis vēsturiski
pīdar pi Rēzeknis-Aglyunis diecezis.
Vysbeidzūt kulturvēsturiskais konteksts. Vēsturiskūs Latgalis pogostu Varakļōnu, Stērnīnis, Murmastīnis, Borkovys pīvīnōšona Modūnis rajonam ir
padūmu okupācijas sekys i leidz šam
naizlobōtōs kļiudys, kurys naizlobōja
īprīkšejō reģionalō reforma, līkūt pa prīšku apsavīnōt pogostim asūšū rajonu rūbežōs.
Varakļōni ir vēsturiski bejuši latgaliskōs kulturys atteisteibys centrs,
te ir nūtykuši reģionala mārūga latgaļu
rakstnīku pasōkumi. Varakļōnu nūvodā
ir dzims veiskups P.Strods - latgaļu ortograpejys autors, veiskups Ontons Justs,
veiskups Boleslavs Sloskāns, volūdnīki
Leonhards Latkovskis un Francis Zeps,
teologs un Jaunōs Dereibys latgaliskō
tulkōjuma autors Aloizijs Broks, latgaļu
rakstnīki K.Strods Plencinīks, Bonifācijs
Briška, Jōņs Broks Eisāgs, Jōņs Broks
i citi. Vysa Varakļōnu vēsture ir byutiska Latgalis kultūrvēsturisko montōjuma
daļa un byutu nūzīdzeigi tū atraut nu
Latgalis reģiona un latgaliskō konteksta
nōkūtnē.
Bet šūbreid saruna na par vēsturi,
na par loģistiku, na par biznesu. Šūreiz
– par cylvākim.
Kod pyrms kaida laika apsavaicojamīs Vidis aizsardzeibys i regionalōs
atteisteibys ministrejā par Varakļōnu
nūvoda liktini, bejam pōrsteigti uzzynōt,
ka VARAM bejuse īsaroduse vasala varakļōnīšu (?) delegāceja, lai praseitūs pi
Modūnis nūvoda. Varakļōnūs sovukōrt
uzzynōjam, ka par taidu braucīni pat
daži deputati uzzynōjuši tikai pēc pasōcīņa. Taitod, jo vyss ir tai, kai izaverās
- organizāta varakļōnīšu (?) grupa (tai
skaitā deputāti ?) apzynōti maldynōja
ministreju, rodūt īspaidu, ka Varakļōnu
nūvoda īdzeivōtōji vīnprōteigi gryb pīsavīnōt Modūnis nūvodam?
Un tys jau roda vairōkus stipri nūpītnus vaicōjumus:
Voi beja taids braucīns? Kas jū organizēje? Pēc kaidim principim izavēlēje
braucīņa daleibnīkus? Kur i pi kō varēje
pāizasaceitīs? Voi tai Varaklōnu delegā-

cejai ir vōrdi i uzvōrdi?
Kas i kaidūs apstōkļūs mistiskū
varakļōnu “kirchenšteinu” delegaceju
syuteja i pylnvarōja runōt vysu nūvoda idzeivōtōju vōrdā praseitīs Modūnis
maizē? I kas pylnvarōja ignorēt pōrejūs
nūvoda īdzeivōtōju interesis?
Par kū tik byutisks vaicōjums - obi
reformys varianti (Modūnis voi Rēzeknis nūvods – kas obi reformys plānā
sōkumā tyka pīdōvōti kai leidzvierteigi)
natyka izdiskutāts nūvoda īdzeivōtōju
publiskā apsprīšonā LR lykuma “Par
pašvaldībām” 61.panta kōrteibā, kai tys
byutu tikai normāli demokratiskā sabīdreibā? Veļ jo vairōk, jo taida īspēja beja!
Voi tys nav byutisks nūvoda īdzeivōtōju
tīseibu aizskōrums?
Par kū tys braucīns un braucīņa
mēŗkis uz VARAM tyka turāts taidā slepeneibā pyrms i daža pēc braucīņa i
jūprūjom? Par kū nūvodam tik byutisku
nūtykumu i, golvonais, braucīņa mērķi
(!) naatspūguļoja Varakļōnu nūvoda dūmis sātyslopā i laikrokstā “Varaklōnīts”?
Kas beja i ir tur tik sliepams? Voi beja
drusku tai kai kauns? Voi braucīņam
jutās drusku taida kai mankurtu marša
pīgarša? (Jo beja publikacejys, lyudzu
laiceigi atvainōt, tik pasokit,- kur? Kai ar
deputātu ētiku? Varakļōnīšim ir tīseibys
zynōt, kas Varakļōngeitā eisti nūtyka i
nūteik (?) aiz jūs mugorom!
Nu i vysbeidzūt nadaudz jautreibys
… “Varaklōnīša” 2019.goda oktobra numurā (Nr8(298)) tyka publicāts eiss bet
breineigs raksteņš “KOMENTĀRS” (autori - anonima “Grupa varaklāniešu”),
kurā, naaizmērstūt pabīdēt vysus lātticeigūs ar Rēzeknes – Pleskovys - Moskovys šoseju, metēs kaunynōt tūs, kas
televizejys raidejumūs beja izasacejuši
par lobu Varakļōnu virzeibai uz Latgali.
Roksta styls i struktūra – klasiska demagoģeja ar mērķi atškireiga vīdūkļa paudējus pasnīgt sabīdreibai kai taidus kai
nadaudz nūcenōtus prōteņā un tam leidzeigi. Izlosit izjusti ar izteiksmi itū eisōs
prozys pērli! Bet lai “grupu varakļāniešu” ōrstātu ar tū pošu, ar kū jī saslymuši
- munys pīcys atziņys par rokstu. Pyrmō: slāviskōs vōrdu seceibys “Grupa
varakļāniešu” vītā gon laikam latviskōk
byutu bejs “Varaklāniešu grupa”. Ūtrō
atziņa: raksteņš kai divys iudina lasis ir
leidzeigs padūmju propagandys laika
anonimūs “dorba ļaužu grupu” nyknajim
skribelējumim pret rībeigūs kapitalistu
pasauļa slyktajim puišim. Trešō atziņa:
atšķireibā nu “grupas varaklāniešu” plykim lozungim i personiskom pavuiceibom Smanes kundzei un “uzņemējam
S.” (dūmots laikam - uznēmējam S.),
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„Latgaļu sāta” – Ko atstāsim nākamajām paaudzēm?
Vai mēs apzināmies, cik apdraudētas ir tradicionālo amatu prasmes? Kaut
vai šķietami nesatricināmā Latgales
podniecība? Kā mēs šīs prasmes nodosim tālāk, kā ieinteresēsim jaunatni?
Tie ir jautājumi, kurus cenšas risināt entuziastu grupa netālu no Varakļāniem,
tagadējā Dekšāres pagastā, pirms desmit gadiem dibinot biedrību „Latgales
tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu
sāta””.
Aizgājušajos gados organizētas tradicionālās kultūras apguves darbnīcas
un nometnes vairāk kā 200 bērniem un
jauniešiem. Rekonstruēts 12. gs. Cakulu kapulauka arheoloģiskais tērps,
19. gs. Varakļānu etnogrāfiskais sievas
goda tērps. Izdotas grāmatas un mūzikas albūmi, organizētas ekspedīcijas.
Latgale pārstāvēta kultūras pasākumos
Baltkrievijā un ASV. 2018. gadā saņemta Zemkopības ministrijas konkursa
„Sējējs” veicināšanas balva nominācijā
„Ģimene lauku sētā”.
Neskatoties uz aizņemtību, biedrības biedriem strādājot algotu darbu
Rīgā, Rēzeknē, Varakļānos, Madonā,
nostiprinājusies pārliecība, ka tas, ko
viņi dara, ir nepieciešams nākamajām
paaudzēm. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu vasaras sezonā „Latgaļu sāta”
piedāvāja vairākas radošās darbnīcas
jauniešiem un pieaugušajiem – aušanu,
kokļu spēles apguvi , bērza tāss darbnīcu, taču vispopulārākā bija maizes cepšanas darbnīca lauku sētas krāsnī.
Biedrībai klētiņā ir pašiem savs muzejs, kā paskaidro viens no biedrības
dibinātājiem Dainis Mjartāns: „Daļu kolekcijas veido kokļu meistara Donāta
Vucina kokļu un stabuļu sagataves un
darbarīki. Izcilajam kokļu meistaram
par godu pirms divdesmit gadiem tika
iedibinātas „Kokļu dienas”, kas bija kā
dzinulis biedrības izveidei, savukārt nosaukums pārņemts no savulaik Alberta
Spoģa Minsterē, Vācijā izveidotās latgaliešu grāmatu krātuves “Latgaļu sāta”.
Pašas mājas vēsture saistīta ne vien
ar Donatu Vucinu, bet arī ar 2.Saeimas
deputāta Franča Zepa dzīvi pirms II Pasaules kara. F.Zeps mira trimdā, ASV
101 gada vecumā.
Biedrības lielākā vērtība ir cilvēki,
bez kuriem diez vai būtu iespējams tik

aktīvi darboties un tie ir – Astrīda Vucina,
Gatis Staprēns, Mareks Gabrišs, Viktors
Briška, Ivars Logins, Ilmārs Strods, Māris Karlsons, Pēteris Justs, Māra Vucina,
Medinieku un Zeimuļu ģimenes, u.c.
Tāpat paldies jāsaka tiem daudzajiem,
kas ziedojuši biedrībai senos darba rīkus un snieguši palīdzīgu roku ikdienā
no Murmastienes, Varakļānu un Dekšāres pagastiem.
Kā stāsta biedrības „Latgaļu sāta”
vadītāja Marika Zeimule: „Bieži vien ar
tradicionālo kultūru mēs saprotam vienīgi folkloru, taču tā tas nebūt nav. Mūsu
pienākums ir rūpēties par to, lai neizzustu senās amatu prasmes – aušana,
podniecība, kalšana, u.c. Šodien mēs
zinām, kā jostu var noaust stellēs, taču
ne katrs zina, ka jostu senajos laikos
auda ar celiem, un šādu amatu prasmi
pie mums var apgūt.”
„Latgaļu sātā” var ne vien iemācīties,
redzēt, sasmaržot ko senu un aizmirstu,
bet arī pašiem nonākt senatnē.
Dainis Mjartāns bija iniciators dzīvās vēstures objektu izveidei: „Esam
rekonstruējuši ēkas, kādas tika būvētas
10. – 12. gs. Arī slieteni, kādu daudzi
atceras vēl no pirmskara laikiem. Mūsu
biedrības pamatmērķis ir atjaunot vecās
prasmes, jo pārmantošana gandrīz vai
nav iespējama. Mēs dzīvojam Varakļānu
– Viļānu novadu krustcelēs, un te notiek
aktīvā lauksaimniecība un amatnieku tik-

pat kā nav. Mēs mācāmies no jauna,
kā piemēram, priekšmetu izgatavošanu
no bērza tāss, kā arī adīšanu ar kaula
adatu, ko mūsu biedri demonstrē viesiem.”
Pateicoties biedrības „Latgaļu sāta”
piesaistītajiem līdzekļiem, 2018. gadā
Rēzeknē uzstādīts piemineklim latgaliešu grāmatu izdevējam, sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Luocim,
kurš savu darbību uzsāka Latgalē, bet
turpināja trimdā Vācijā.
Protams, ir arī nākotnes ieceres.
Viena no tām pabeigt ēkas rekostrukciju, kas paredzēta saietiem un tajā varētu novietot daļu eksponātu. Jumts jau
ir uzlikts, taču turpmākajiem darbiem
iegūt fondu līdzekļus līdz šim nav bijis
iespējams, tāpēc biedrība aicina nākt
talkā ar savu artavu.
Pašā vasaras vidū „Latgaļu sāta”
rīko atvērto durvju dienas, kad sabrauc
interesenti ne tikai no Latgales, bet arī
no Rīgas un Vidzemes. Tiek siets siers,
kults sviests, cepta maize, veidota keramika, spēlētas ermoņikas un kokles,
dziedāts un dancots. Ar rudens iestāšanos, kā savulaik senču sētā, ikdienas
ritms pieklust, taču ieklaudzas stelles,
kuras krāsns un biedri sabraucot kaļ
plānus nākamajam gadam.

atsaļaušu apgolvōt, ka Smanis kundze i
uzņēmējs S. sovu vīdūkli spēj pamatōt ar
faktūs balsteitim argumentim un nanūsalaižūtīs leidz personiskim apvaiņōjumim.
Catūrtō atziņa: atšķireibā nu “grupas
varakļāniešu” Reigys varakļōnīši koč ar

kļiudeņom (skūlā navuiceja) bet ceņšās i koč drusku prūt raksteit latgaliski.
I beidzūt pīktō i pēdejō - atšķireibā nu
anonimōs čiezeišonōs “grupas varakļāniešu” gaumē - Reigys varakļōnīšim nav
vaj’dzeibys slēptīs zam anonimom gru-

pom i, pats golvonais, nav kauns zam
sova vīdūkļa pasaraksteit ar sovu poša
vōrdu i uzvōrdu, kū nūvēlejam i citim …
Ar sirsneigim sveicīņim
Andrejs Svilāns
Salaspils varakļōnīts.

„Latgaļu sāta” šovasar pulcēja arī tautas mūzikas cienītājus.

Agate Vucina
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Lobs ar lobu sasatyka
23. novembrī Varakļānu vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja 25 gadu
pastāvēšanas jubileju. Tā bija tagadējās
kolektīva vadītājas Mārītes Kančas ideja,
un izdevās lieliski!
Kolektīvs no 1994.gada piedalījies
visos Dziesmu un deju svētkos, neskaitāmos koncertos Varakļānos, sadraudzības pasākumos Latvijā un ārpus Latvijas,
kopā ar Lubānas TDA „Lubāna” pabijis
Austrijā, Dānijā, Grieķijā, Horvātijā.
Dzīvespriecīgi, azartiski, radoši,
draudzīgi, sabiedriski, spējīgi uz visu - tā
var raksturot šo kolektīvu, jo sastāvu veido ģimenes, daži pat iepazinušies. Deju
solis satuvina.
Svētku pasākumā kopā ar jubilāriem bija visu paaudžu dejotāji no Varakļāniem, kā arī draugi no Rundāles,
Degumniekiem, Lubānas, Sīļukalna,
Murmastienes, Stabulniekiem.
Brīnišķīgs pasākums, kas ielīksmoja
un aizkustināja dejotājus un skatītājus!
A. Jaunzeme

Dejotprieks
To, ka būs jāraksta „Varakļōnīts”,
uzzināju pēc koncerta. Uzrakstīt labskanošu scenāriju vai izveidot eseju par:
„Ko Tu darīji pagājušajās brīvdienās?”- ir
divas dažādas lietas. It īpaši, ja otro lūdz
Tava latviešu valodas skolotāja. Domājot un plānojot, kā veiksmīgi šo dabūt
gatavu, sapratu! Nevajag uztraukties, ir
jāraksta sajūtas. Manas atmiņas un pārdomas par Varakļānu cilvēkiem un dejotprieku!
Ar deju kolektīvu esmu pazīstams,
kopš sevi atceros. Tas bija mans pirmais
pulciņš. Un, laikam jau likumsakarīgi, jo
arī mans tētis ir dejotājs. Pirmās atmiņas par viņiem ir: „Kādi stalti, smaidīgi,
enerģiski lielie cilvēki.” Arī es tāds gribēju būt! Viņu piemērs man mācīja cienīt
skatītājus, deju partnerus un cilvēkus
kopumā, cienīt sevi un kolektīva vērtības. Reizē nezaudējot prieku par to, ko
dari un veselīgu humora izjūtu! Tas bija
brīdis, kad es veidojos par to, kas esmu
šobrīd- pasākumu režisors, treneris un
direktors! Tie ir viņu ķieģelīši, ar kuriem
es esmu būvēts.
Daudzi šī brīža vidējās paaudzes
dejotāji tad bija jauniešu sastāvā. Un
tagad, skatoties uz bērnu un jauniešu
kolektīviem, es atpazīstu viņu mammas
un tētus. Tā ir lieliska sajūta! Viņi dara ko
lielāku – appludina pilsētu ar deju cauri
paaudzēm. Varena upe!
Varakļānu deju kolektīvs man deva
iespēju atrasties uz skatuves vēl pirms
es šo vārdu spēju izrunāt! Tikai pašam

uzsākot dejotāja gaitas, es sapratu, ko
tas prasa! Mēģinājumi, kuros mēs nerimstoši mācījāmies soļu kombinācijas,
pacietību turpināt, pat ja neizdodas uzreiz. Skatījāmies uz „lielajiem” un domā-

jam: „Mēs arī tās dejas kādreiz gribētu
dejot!”
Lai kāds no mums vispār tiktu pie
šīm zināšanām, lielāko darbu ieguldīja
Māra (Marija Madžule). Ar pacietīgu at-
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tīstību viņa ir izveidojusi stingru pamatu visiem Varakļānu Tautu deju
kolektīviem, veidojot katru dejotāju
kā personību, ar attieksmi un stāju.
Nepieklājīgi lielu prieka devu
sniedz deja un atrašanās uz skatuves. Šo prieku ķermenis Tev iedod
vēl pirms esi uzstājies. Kad gatavojāmies koncertam, bija „pa īstam”
sajūta. Sarunas tiešas, pavelk uz
zoba, visiem rūp un katrs pieķeras
pie kopējā darbu saraksta, lai pasākums būtu izcils! To raksturo tikai
viens vārds- profesionāļi. Tas bija sirsnīgi, dzīvi un patiesi.
Vispārējie Dziesmu un deju
svētki, es padsmitgadnieka statusā,
beidzot sajūtu, ko nozīmē atbildība.
Kad, skrienot Daugavas stadionā,
uz deju laukuma aiz Tevis skrien vēl
divi tūkstoši cilvēku un Tu nedrīksti
paklupt... Bet, kad pirmais solis ir
sperts, tad skudriņas skrien un asaras acīs. Tad saprotu, ka katrs izkoptais solis mēģinājumos ir bijis šīs
sajūtas vērts.
Amizantais „dejotāju” stāsts ir
no maniem pirmajiem Dziesmu un
deju svētkiem. Mamma man bija nopirkusi jaunas sandales. Tās saplīsa
pirmajā dienā, pirmajos 100 metros,
gājienā, kādam uzkāpjot man uz kājas. Ticu, ka katram dejotājam tādi
ir, šīs mazās detaļas arī veido katra
stāstu.
Paldies par sajūtu, kuru devāt,
veidojot šo pasākumu! Tas ir un būs
neviltots prieks, atkal jūs satikt un radīt kopā. Šis bija maģiski!
Koncerta balss: Guntis Trops
Foto mirkļi no deju koncerta
Foto: Artis Kančs
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Latvijas valsts svētku nedēļas aktivitātes muzejā
Ir maza Latvija, ij tad, kad viena,
Priekš divām Latvijām mums zemes
trūkst.
Kā bērns no vienas mātes dzimst,
ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija.
(Rainis)
Katru gadu, pienākot novembra
mēnesim, latviešu tauta izjūt īpašu, pacilātu noskaņojumu – ir klāt valsts svētku
mēnesis. Biežāk tiek aizdegtas svecītes,
tiek cildināti labo darbu darītāji, daudzināti vēstures pavērsienu veidotāji pagātnē. Cilvēki pārdomā savu rīcību, vērtē
paveikto un arī nepaveikto.
No 11. līdz 15. novembrim Varakļānu Novada muzejs aicināja mazus un
lielus bērnus un pieaugušos piedalīties
patriotiskās nedēļas aktivitātēs. Paši mazākie apmeklētāji – bērnudārza „Sprīdītis” 5 – 6 gadīgie bērni zīmēja, krāsoja
savu Lāčplēsi, grieza un izrotāja savu
auseklīti, iepazinās ar muzeja eksponātiem, atbildēja uz jautājumiem, muzejā
pavadot vairāk nekā stundu, par labiem
darbiem saņemot apbalvojumus.
Arī Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas bērni un skolotāji aktīvi piedalījās muzeja rīkotajā
interaktīvajā nodarbībā „Par Latviju!”
Skolēniem bijām sagatavojuši sarežģītākus uzdevumus par Latvijas vēsturi, ar
kuriem visi veiksmīgi tika galā.
14. novembrī visus interesentus aicinājām uz režisores Unas Celmas spēlfilmu „Mana koka stāsts” (2013.) Neviens
no apmeklētājiem nepalika vienaldzīgs,
noskatoties šo filmu. „Mana koka stāsts”
nav vēsturiska filma vistiešākajā nozīmē,
jo tās sižets ir pusaudža vēstījums par
to, ko par pagātni stāstījuši vecmāmiņa
ar vectēvu, tāpēc vēsturiski notikumi un
situācijas iegūst personisku raksturu.
Uz tikšanos muzejā citu reizi!
Līga Osipova,
dok. sist. vad.
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Varakļānu
vidusskolas
skolēnu sasniegumi
mācību priekšmetu
olimpiādēs
2019./2020.m.g.
1.pusgadā
Viļānu vidusskolas organizētā atklātā starpnovadu angļu valodas olimpiāde:
2. vieta - Jāzeps Pastars 5. kl.
2. vieta - Gustavs Mazurs 5. kl.
Atzinība - Andra Svilāne 5. kl.
Skolēnus sagatavoja skolotāja Ieva
Mozga.
3. vieta - Gustavs Naglis 6.a kl.
Olimpiādei sagatavoja skolotāja Velga Stepiņa.
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības
Krievu valodas olimpiāde:
1. vieta – Toms Kalniņš 9. kl. A grupa
2. vieta – Nikola Benislavska 10. kl.
A grupa
2. vieta – Alise Locāne 11. kl. B grupa
Skolēnus sagatavoja skolotāja Inese Prusakova.
Bioloģijas valsts 42. olimpiādes 2.
posma olimpiāde Madonas novadu apvienībā:
1. vieta – Amanda Ikauniece 9. kl.
1. vieta – Laura Slūka 11. kl., Laura
Slūka izvirzīta uz valsts olimpiādi Rīgā.
Skolēnus sagatavoja skolotāja Inga
Strode
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Drāmas
darbnīcas
6. decembrī iniciatīvas ,,Latvijas skolas
soma” ietvaros 1. – 6.
klašu skolēni kopīgi ar
Rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāju
lasīja izvēlēto pasaku,
tērpās maskās un veidoja izrādes. Tā bija iespēja
ieklausīties daiļdarba valodā, izjust tā ritmu, attīstīt tēlaino domāšanu un
pašizpausmes prasmes
kā literārā darba interpretētājiem.
Notika 6 drāmas
darbnīcas R. Blaumanis
„VELNIŅI”, V. Plūdonis
„EŽA KAŽOCIŅŠ”, E.
Adamsons „ČIGĀNMEITĒNS RINGLA” un „Pasaules ritmi".

Volejbols 2019
5. decembrī Madonas reģionālajā spartakiādē volejbolā
Varakļānu vidusskolas 7. – 9. klašu komanda izcīnīja 1. vietu,
5. – 6. klases – 3. vietu. Apsveicam!
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Gads tuvojas izskaņai –
Jau daudzus rudeņus „Sprīdītī”,
tāpat kā visā Latvijā, novembris ir PATRIOTU MĒNESIS – ar darbiem, domām
un vārdiem bērni un pedagogi izzina,
mācās par Latviju, bet svētku brīžosdzied, dejo, priecājas par Latviju un IR
LATVIJĀ!
Patriotu mēnesī
mazie audzēkņi
tikās ar vecvecākiem svētku
pēcpusdienā,uzmundrinošs un patriotisks izvērsās tikšanās brīdis ar zemessargiem, BĒRNU RĪTĀ bērni zīmēja,
līmēja, rakstīja apsveikumus Latvijai
dzimšanas dienā, visbeidzot, mēneša
izskaņā noskatījās leļļu izrādi LATVIJA
– MANAS MĀJAS. Mēnesis piepildits ar
zināšanām, prieku, lepnumu par savu
mazo valsti –Latviju!
Bet klāt jau decembris – Iestādes
darbinieki pārsteidza bērnus ar izrādi
KĀ RŪĶI GATAVOJAS SVĒTKIEM, visi
kopīgi iededzām pirmo Adventes svecīti, pat Lielais Rūķis ielūkojās bērnudārza
logos, sak, svētki nāk!
Ņemot vērā to, ka Iestādē jau no
septembra strādājam pa jaunam, arī
ZIEMASSVĒTKU LAIKS MAZLIET CITĀDS – svētkus organizē bērni kopā ar
vecākiem un skolotājām – scenārijs un
svētku norise vairs nav bērnudārza ziņā,
viss ir bērnu un vecāku rokās – kā vēlēsies svētkus nosvinēt, tā notiksies- bērnudārza pagalmā, laukumā, grupiņā...
Galvenais, lai bērniem ir jautri, interesanti, lai ir svētku noskaņa!

Priecīgus Ziemassvētkus visiem bērnudārza bērniem, vecākiem un kolēģiem!
Metodiķe Aija

Lai sirdis sasilda dāvinātāja prieks
Tieši pašā vidū starp rudens un ziemas saulgriežiem – Mārtiņdienā, Varakļānu veselības aprūpes centra telpas pieskandināja ķekatnieki. Krāšņos tērpos,
skanošiem instrumentiem un balsīm PII
„Sprīdītis" bērni iepriecināja centra iemītniekus gan ar dziesmām, gan ludziņu par lielo rāceni. Kā jau jebkuros latviskos svētkos, arī Mārtiņdienā galdam
jābūt bagātīgi klātam, lai nekā netrūktu
visu turpmāko gadu un, pats galvenais
– ziemas laikā. Tā arī mazie ķekatnieki
ar vecāku un audzinātāju palīdzību bija
sarūpējuši mums visu cienasta galdam
nepieciešamo -smaržīgas un dažādas
pašu vāktas tējas, medu, dzērvenes,
ievārījumus un sīrupus. Mazajiem bija
patiess prieks dāvāt, bet lielajiem neizsakāms prieks par apciemojumu un apziņa, ka nav aizmirsti.
Nāk Ziemassvētki, laiks, kad īpaši
piedomājam par līdzcilvēkiem. Arī mūsu
centra iemītnieki uz šiem svētkiem nekad netiek aizmirsti, jau pieteikušies
Murmastienes skolas audzēkņi ar ikga-

dējo apciemojumu un saldajiem cienastiem, darbojas „Eņģeļu pasts" ar dāvaniņām katram personīgi. Lidija Jostsone
ir atbalstījusi mūs visa gada garumā, un
arī uz svētkiem sarūpēti saldumi. Paldies
visiem par rūpēm un atbalstu!
Mēs protam svinēt svētkus – būs
koncerts, būs saldumi, Ziemassvētku

vecītis, izpušķota eglīte, dziesmas un
prieks! Un kā katru gadu, arī šogad
gaidām ciemiņus – tuvākus un tālākus,
svešākus un savējos, lai visi kopā šeit
jūtamies kā mājās.
Skaistus svētkus vēlot,
Varakļānu veselības aprūpes centrs
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Vizuļo istabās puzuri kārti.
Celiņi slaucīti, atcelti vārti.
Eglīte pušķota priekšā kad mirdz,
Savādi katram tad pukstēt sāk sirds.
Kad iedegta pirmā Adventa svece, sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks – cerību, sapņu piepildījuma un
jaunu pienākumu laiks. Taču
nav šaubu, ka šis svētku laiks
nāk ar siltām domām un labiem darbiem. Ziemassvētku
laiks īpaši tiek uzsvērts kā
kopā būšana, sirds siltums un
mīļums pret tuvākajiem un ne
tikai.
Bērnībā Ziemassvētki ir
sapušķota eglīte, Ziemassvētku rūķis vai
vecītis, kurš vienmēr kaut ko atnes, ārā
sniegs, braukšana no kalna ar ragaviņām, pikošanās... – būt kopā ar saviem
mīļajiem un tuvajiem. Kas gan var bērnam būt mīļāks, kā viņa mamma, tētis,
vecmāmiņa un vectētiņš, kuri atrod laiku
bērnu ieinteresēt, mācīt, dot padomu,
uzslavēt, lutināt, uzmundrināt, iedvesmot
un vienkārši mīlēt.
Šogad pie mums pirmsskolā būs pavisam citādi svētki – pēc kompetencēm
organizēti. Bērni dziedāsies rotaļās, spēlēs spēles un gaidīs Ziemassvētku vecīti,
skaitīs vecāku iemācītu dzejolīti – darīs
to, kas viņiem ir interesanti, kas viņus iedvesmo, sagādā prieku un gandarījumu.
Ziemassvētkos eglīti rotās bērni ar vecāku līdzdalību. Bez mammas vai tēta tie
nav Ziemassvētki bērnam. Ģimene ir tā,
kas bērnu motivē darboties, kas bērnam
ļauj izdzīvot bērnību.
„Dzīvē maz ir tik nozīmīgu lietu, kā
būt daļiņai no sava bērna bērnības. Kāda
jēga kāpt pa karjeras kāpnēm, ja esi palaidis garām pirmos soļus, ko sper paša
bērns? Kāds labums no visgreznākā
nama, ja neesi atradis laiku tam, lai padarītu šo namu par mājām? Kāda jēga, ka
tu esi labs speciālists..., bet bērni neatceras, ko viņi kopā darījuši vai pat nepazīst
savu tēvu? ....” (citāts no grāmatas R. S.
Šarma „Mūks kurš pārdeva savu ferrari”)
Mīlēsim šodien un mācīsim šodien
savus bērnus mīlēt, jo laiks izslīd mums
caur pirkstiem gluži kā smilšu graudi, lai
nekad vairs neatgrieztos. „Tie, kuri jau
kopš bērnības prot organizēt savu laiku,
dzīvo bagātu un produktīvu dzīvi, kurā
netrūkst gandarījuma un prieka. Turpretī
tie, kuri nav bijuši spiesti ievērot principu,
ka prasme organizēt laiku nozīmē prasmi
veidot savu likteni, nekad arī neapjautīs
savu iespēju dzīvot labāk, bagātāk un
produktīvāk.”(citāts no grāmatas R. S.
Šarma „Mūks kurš pārdeva savu ferra-

ri”) Secinājumi – Pagāja
pieci gadi pirmsskolā, un
pavīd doma, ka vislabākais laiks, kad darboties ar
bērnu, bija pirms pieciem
gadiem. Varbūt labāk to
darīt šodien? Ar šodienas domu vakar iestādīts
koks neaugs. Neiztērējiet
velti nevienu minūti no
jums atvēlētā laika kopā
ar bērnu. Bērns izaugs –
būs sava ģimene, un tad
radīsies jautājums, kāpēc viņš pie mums
nebrauc, nepalīdz. Tad meklējiet atbildi
vakardienā.
Būs Ziemassvētku brīvdienas. Laiks
pārdomām, laiks atpūtai un laiks... Vai
vienmēr lietderīgi izmantojam laiku? Vai
mums pietiek laika svarīgām lietām?
Jautājums dzīves garumā... Vai mēs novērtējam katrs sev paredzēto laiku, un
kāda ir nozīme laikam?
*Lai uzzinātu, cik liela nozīme ir vienam gadam, pajautā to studentam, kurš
izkritis gala eksāmenā. *Ja gribi zināt, cik
vērtīgs ir viens mēnesis, pajautā to māmiņai, kurai priekšlaikus ir piedzimis bērns.
*Lai zinātu, cik vērtīga ir viena nedēļa,
pajautā to nedēļas laikraksta izdevējam.
*Lai uzzinātu, cik vērtīga ir viena stunda,
pajautā tiem, kas iemīlējušies un gaida,
lai viens otru ieraudzītu. *Lai uzzinātu, cik
vērtīga ir viena minūte, pajautā to kādam,
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kurš nokavējis vilcienu, lidmašīnu vai autobusu. *Lai uzzinātu vienas sekundes
vērtību, pajautā to kādam, kurš izdzīvojis
nelaimes gadījumā. *Lai uzzinātu milisekundes vērtību, pajautā to kādam, kurš
olimpiādē ieguvis sudraba medaļu.
Cik bieži vakar neizmantotais laika
sprīdis mums izmaina dzīvi?
Jaukie bērnudārza bērni, vecāki un
varakļānieši!
Nākamajā gadā izmantosim katru
mums atvēlēto laika sprīdi lietderīgi!

Siltus, gaišus, baltus un
ģimeniskus ZIEMASSVĒTKUS!
Lai Jaunais gads iepriecina
ar jaunām iespējām un
izaicinājumiem!
Varakļānu bērnudārza vadītāja Ilga

Cienījamie vecāki!
Informācija vecākiem, kuri plāno bērnam pirmsskolas apmeklējumu.
Lai nerastos 1,5 – 3 gadus vecu
bērnu grupiņā rinda uz vietu pirmsskolā,
vecākus aicinu pieteikt bērnus
uz rindu pirmsskolā, lai uzsāktu vai
2020./2021. mācību gadā plānotu uzsākt apmeklēt pirmsskolu.
Informācija par bērnu nepieciešama, lai plānotu un komplektētu
mazo bērnu grupu
Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis vadītāja Ilga Mestere

Gatavojam apsveikumus

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ikviens domā, ar ko iepriecināt sev tuvos cilvēkus,
draugus un paziņas. Arī pensionāru biedrības „Pīlādzītis” pārstāvji vēlas sveikt savus
draugus, tāpēc pulcējās Varakļānu Tautas bibliotēkā, lai izgatavotu apsveikuma kartiņas. Paldies atsaucīgajām bibliotekārītēm par atbalstu un tehnisko palīdzību!
A. Jaunzeme, teksts un foto
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Tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem
28. novembrī Varakļānu kultūras
namā notika tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības pārstāvjiem.
Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar pašvaldību reformas mērķiem un īstenošanas
gaitu, kā arī sagaidāmajiem sabiedrības
ieguvumiem pēc reformas pabeigšanas.
Ministrijas pārstāvis Arnis Šulcs savā
prezentācijā norādīja uz vairākiem teritoriālās reformas ieguvumiem: izmaksu
samazināšana, dublēšanās novēršana,
ietaupījumi, produktīvāka resursu izmantošana. ATR galvenie mērķi: attīstības
centriem ar apkārtējām teritorijām būtu
jādarbojas vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā:
- tautasaimniecības attīstībai –
uzņēmēju vajadzības un tai pakārtojamā infrastruktūra;
- valsts iedzīvotāju labklājības
veicināšana, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu, iedzīvotāju reemigrāciju;
- produktivitāte – jo profesionālāk, jo kvalitatīvāki pakalpojumi.
Ministrijas pārstāvis norādīja uz
izaicinājumiem, kas rada iespējas
radīt finansiālus ietaupījumus, spēcīgu organizāciju, spēt finansēt labklājības uzdevumus, profesionālo
ilgstspēju – specializācija, karjeras
iespējas, pieredze. Tika prognozēts
iedzīvotāju skaits Varakļānu novadā
2030. gadā, budžeta ieņēmumi 2019. g.
Atzīmēja, ka reģionu robežas ir sarežģīts
jautājums no kultūrvēsturiskiem aspektiem, par piemēru parādot dažādu laiku
administratīvo iedalījumu, sākot no 12.

Tikšanās dalībnieki.
Varakļānu novads prot saimniekot,
piesaistīt investīcijas, darot visu pēc
iespējas labāk un efektīvāk. Nelielās
pašvaldības nav mēģinājušas izšķērdēt, un Varakļānu novads daudzos parametros pozitīvā gaisotnē ir
priekšā lielajiem novadiem.
Par to, lai Varakļānu novads
pastāvētu, bija visi klātesošie, apzinoties gan, ka šī sanāksme notiek daudz par vēlu, jo projekts jau
iesniegts Saeimā apstiprināšanai.
Viedokļi dalījās par palikšanu VidzeVARAM pārstāvis Arnis Šulcs un Varakļānu mē vai Latgalē, par jaunā dalījuma
novada domes priekšsēdētājs Māris Justs. efektivitāti un ar to saistītajām izglītības, kultūras, saimnieciskās darbības attīstības problēmām. Ticības maz.
gadsimta.
VARAM pārstāvis apgalvoja: „Es
Viedokļa un priekšlikumu izteikšanai
ticu, ka šis modelis būs efektīvs un ilgtika atvēlēts laiks – 1h15min.
spējīgs.”
Novada domes priekšsēdētājs MāA. Jaunzeme, teksts un foto
ris Justs izteica argumentētu viedokli, ka

Gada izskaņa Stirnienē
Pirms pusotra gadu simta gleznotājs
Vinsents van Gogs teica - ir labi saglabāt
ticību, ka viss ir daudz brīnišķīgāk, nekā
mēs spējam aptvert, jo tā ir patiesība. Tā
tiešām taisnība - ir miera laiks, ir dažādu
iekšējo un ārējo brīvību laiks, mūsu katra
vienīgās un neatkārtojamās dzīves laiks.
Pat vistumšākajam rudens vakaram pāri
atmirdz kāda zvaigzne, pārlaižas sapnis,
kas piepildās, labs cilvēks saka labu vārdu, un sabrūk žogs, ko paši savā vidū

Valsts svētku koncerts Stirnienē – koris „Reversium”
un Kr. Dāvida pamatskolas pārstāvji.

Instrumentālā ansambļa „Excelsus” koncerts, par atbalstu
paldies z/s „Sābri”, Sērmū ģimenei un Laimonim Stafeckim.

esam uzcēluši. Tik tiešām, mums katram ir ne maziņš
mazumiņš, par ko priecāties un dzīvei pateikties. Par
vēl vienu labu gadu, kurā daudz iecerēts un daudz izdarīts.
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STĒRNĪNES
DRAUDZĒ
ADVENTA LAIKS
Kaladas var sajimt bazneicas
sakristejā pi prīstera pēc kotras
sv. Mises.
Lyudzu Adventa laikā aicynojit
prīsteri pi sliminīkim un tīm, kuri
poši ilgstūši navar apmeklēt
bazneicu.
Prāvests: Viktors Petrovskis tel.
28277839
11. decembris, trešdīna, 9.00 Rorātu
sv. Mise par Rūžukrūņa pulceņa
daleibnīkim
14. decembris, sastdīna, 9.00 Rorātu
Sv. Mise par labdarim, draudzes
kūri, ministrantim, procesijas
daleibnīkim, bazneicas kolpōtōjim
15. decembris, Adventa III svātdīna.
13.00 sv. Mise
17. decembris, ūtardīna, 10.30 sv.
Mise Stērnīnes pansionātā
18. decembris, trešdīna, 9.00 Rorātu
sv. Mise par Stērnīnes draudzi
22. decembris, Adventa IV svātdīna.
13.00 sv. Mise
ZĪMSVĀTKU LAIKS
24. decembris, Kristus Dzimšonas
svātku sōkums:
16.30 Svātvokora koncerts –
goreigōs mūzikas kūris „Reversium”,
solisti, instrumentu ansamblis,
diriģents Jōņs Gruduls
17.00 Betleju pasvēteišona,
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. decembris, Kristus Dzimšonas
svātki. 8.00 sv. Mise
29. decembris, svātdīna, 13.00 sv.
Mise (svēteiba ģimenem; svēteis
auzas, veinu un sulas)
31. decembris, 13.00 Pateiceibas sv.
Mise Vacō goda nūslāgumā
JANVĀRIS
1. janvāris, 13.00 sv. Mise, uzsōkūt
Jaunū godu
5. janvāris, 13.00 sv. Mise
6. janvāris, svātdīna, 13.00
Trejkungu dīnas sv. Mise, svēteis
kreitu, vīraku, cālmetālus
12. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise
14. janvārī, ūtardīna, 10.30 sv. Mise
Stērnīnes pansionātā
19. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise
26. janvāris, svātdīna, 13.00 sv. Mise

Labdarības koncerts Stabulnieku
KN, atbalstot Vidmuižas baznīcas žoga
remontu – koris “Reversium”, solisti Ilze
Grēvele-Skaraine, Gunta Greisle, Ainārs
Kiserovskis, koncertmeistari Agnija Romanovska un Edijs Strušels, diriģents
Maestro Jānis Gruduls, kā arī vīru ansamblis, vadītājs Andris Vīksna. Īpašs
paldies Varakļānu mūzikas skolas audzēkņiem Laimai Melnei, Kristīnei un
Katrīnai Ubagovskām, Raivim Ikauniekam!
Mīļi aicinām uz Svētvakara koncertu 24. decembrī 16.30 Stirnienes
baznīcā! Svātvokora koncerts – goreigōs mūzikas kūris „Reversium”, solisti, instrumentu ansamblis, diriģents
Jōņs Gruduls
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27. decembrī 13.00 Senioru eglīte,
līdzi ņemams groziņš.
Lūgums pieteikties līdz 26. decembrim
29678002
Autobuss uz pasākumu: 12.00
Varakļānu mazais TOP, kultūras nams,
12.20 Tiltagals, 12.30 Grozas, 12.40
Robežveipi,
12.45 Stirnienes veikaliņš, pagrieziens,
baznīca
Gaišus un svētīgus Ziemsvētkus, visās jomās labu, mierpilnu un pārtikušu
Jauno gadu vēlot, ar vissirsnīgāko pateicību visiem tik daudzajiem labajiem
ļaudīm visapkārt –
Stirnienes Ieva

Varaklanu kulturas nams aicina apmeklet!
22 decembris Filma
22.
plkst. 15:00
“Jaungada taksometrs 2 “
26. decembris Pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts
plkst. 19:00
“Pie Sniega karalienes”
Ziemassvētku balle kopā ar Aldi Grandānu.
Iespējama galdiņu rezervācija zvanot
Plkst. 23:00
29240684

Ieeja 3 EUR
Ieeja koncertā bez
maksas
Ieeja ballē 5EUR

Biļešu iegāde
29. decembris Sirsnīgs Ziemassvētku mūzikls visai ģimenei
pasākuma dienā
plkst. 19:00
“Es Tev novēlu mani!”
no 5 EUR
31. decembris
Vecgada pavadīšana pilsētas skvērā
plkst. 23:30
Jaunā gada balle kopā ar grupu “Tilts”.
Ieeja ballē 5EUR
Iespējama galdiņu rezervācija
Plkst. 00:30
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29240684 vai 64860964,
vai rakstot uz e-pasta adresi varaklanukn@inbox.lv

Varakļānu luterāņu baznīcā
Kristus dzimšanas Svētvakara
dievkalpojums

24. decembrī
plkst. 16.00
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„Garausīša Piča piedzīvojumi Teiču purvā „Sīksalā””
Kāds garausītim
sakars ar Sīksalu?
Liels. Man uz loga
Stirnienes pansionātā
stāv ierāmēta „Pateicība Lidijai Radiņai par
Murmastienes pagasta vēstures notikumu
apkopošanu grāmatā
„Purva burvība". Pagasta un ražas svētkos
Murmastienē. 2019."
Uz palodzes vēl
stāv uzdāvātās puķes
podiņos. Šodien 18.
novembris – Valsts
svētki. TV pārraidē
raidīto es dzirdu caur durvīm – „redzu",
kā tas viss notiek. Skaisti. Kopš man ir
sakropļota kāja, atrodos Stirnienes pansionātā.
Rakstu savu otro grāmatu pa garausīti Piču, tā būs grāmata bērniem. Drīz
varēšu nodot izdošanai.
Aiz loga zālīte zaļa, nokritušais lapu
zelts kļuvis brūns. Vējš purina kailos zarus. Apmācies. Lietus sitas logā: „Ver
logu vaļā, ver! Laid iekšā! Es nesu tev
vēstis no Sīksalas. Tur tevi gaida Edvīna kaķis. Cauņu kapos tevi ciemos gaida dēls, vīrs, vecāki, radi. Viņi zina, ka
tu domā – un, kad paguršu zem dzīves
nastas, tad atdusēšos tavā smiltājā...
Pansionātā viss ir tik spodrs un tīrs,
pateicoties aprūpētāju darbam. Vēlos
uzrakstīt par pansionāta dzīvi, tā darbiniekiem.
Vadītāja Irīna Vecozola. Droši viņu
varu uzrunāt uz Tu. Sirsnīga, mīļa, izpalīdzīga. dara arī to, kas viņai nebūtu jādara. Nāk ar smaidu. Kā jūties? Varbūt
ko vajag?
Medmāsiņa Anita Kanča. Ārstē
manu kāju. Iejūtīga, saprotoša, mīļa, zinoša. Reizē arī prasīga. Pateicoties viņai,
manai kājai ir labāk.
Sociālā darbiniece Ginta Prusakova.
Man vismīļākais cilvēks pansionātā. Atrisina visus svarīgos jautājumus, problēmas. Arī padomu vienmēr prasu viņai un

pilnībā paļaujos. Viņai
pašai vēlu izturību, veselību, vairāk prieka.
Kad pansionātā
ierodas mana daktere
Sandra Gritāne, kura
ilgus gadus ir mana
ārste, ap sirdi paliek
gaišāk, drošāk.
Liels prieks, kad
pie mums ierodas
Barkavas un Stirnienes prāvests Viktors
Petrovskis. Vienkāršs,
ļoti sirsnīgs un mīļš.
Gaidu viņu ar nepacietību. Lai Jums laba
veselība pašam, saudzējiet sevi, Prāvest!
Kas būtu Stirniene bez Ievas Zepas? Talantīga, ar bagātu izdomu. Pasākumus prot organizēt, vadīt. Cilvēkiem
patīk. Lepojos, ka viņa ir mana vīra drauga Arvīda Zepa meita. Ieviņu atceros kā
mazu meitenīti. Jau tad viņa prata daudz
ko izdomāt.
Par tīrību un kārtību rūpējas aprūpētājas. Kad no rīta ielido „Irbīte" Aija – viņas smaids liecina, ka diena būs jauka.
Cilvēcīga, saprotoša, izdarīga. Reizēm
darbā ilgi aizkavējas, jo neprot atteikt
citiem.
Anastasija Rautenberga var lepoties ar savu precizitāti, korektumu. Ļoti
apzinīga, mīļa. Pacieš visus slimnieku
untumus. izdarīga. Daudzi jaunie varētu
no Anastasijas mācīties – kā jāstrādā, kā
izturēties pret cilvēkiem.
Genovefa Pelša. daži baidās no viņas skaļās balss, straujajām kustībām.
Darbu dara ātri, bet precīzi. Ļoti zinoša,
jo no visiem visilgāk ir nostrādājusi aprūpētājas darbā, laba izglītība. Īstenībā
sirsnīga, pretimnākoša. Man viņa patīk.
Kaut pašai ir veselības problēmas, bet
otram viņa palīdz. Arī humora izjūta laba.
Veselību Tev, Geņa, izturību!
Visjaunākā ir Linda Juste. Skaista, mīļa – visiem patīk. Visu prot darīt
ar „glanci". Labrīt, dāmas! Labu apetīti,

dāmas! Arī galdu klāj pēc visiem noteikumiem. Nazis, dakšiņa, karote ir vietā.
Atskan: „Labu apetīti ,dāmas!" un iet
darīt citus darbiņus. Prot labi noformēt,
izdomāt.
Aprūpētāju slimības dēļ trūka kadru.
Sameklēja Viju Eiduku. Viņa strādā nesen, bet darbus ir apguvusi. Ļoti čakla,
sirsnīga. Vēlēšanos prot nolasīt no lūpām, vārdus nepasakot. Pašai mājās ir
saimniecība, Vija prot izkārtot tā, lai varētu ierasties pansionātā. Bērni var lepoties ar tādu mammu.
Par grīdu tīrību rūpējas Marija Vaļka.
Tiek uzslaucīts, izmazgāts katrs gruzis.
Ļoti laipna, kārtīga. Pati neizskatās pēc
mazgātājas, bet katrs darbs ir godājams.
Kurinātājs Antons Vilkaušs uzmana,
lai mums būtu silti. Laba humora izjūta.
Garšīgus ēdienus gatavo Emīlija
Stafecka un Sanita Nagle. Ēdieni ir ne
vien pagatavoti, bet domāts arī par to
noformējumu, labu izskatu.
Kā veļa top tīra? Gan ir kāds čakls
rūķītis, kurš par to gādā ar lielu rūpību.
Reizēm es dzirdu rūķīša balsi: „Kundzītes, jums tīras štātes!"
Mūsu pašu pansionāta iemītnieku
vidū ir savs rūķis. Uzskatu, ka viņš ir visčaklākais. Tā ir Genovefa Taukule. Visu
pavasari, vasaru, rudeni viņa redzama
sakņu dārzā. Tur tiek audzēts viss, kas
iespējams: sakņaugi, gurķi, tomāti, puķes, kabači, dilles, skābenes. Kad novāc, visu saved pagrabā. Caurām dienam viņa mizo kartupeļus, klāj galdu savās dienās. Tev, Geņa, sirsnīgs paldies
par darbu! Turies, esi vesela!
Priecājos, ka Murmastienes un Varakļānu pagasta pārvaldnieks ir cilvēks,
kurš jau sen man ir darījis tikai labu. Arī
pasākumi pagastos ir izdevušies un apmeklēti.
Beigšu rakstīt, ceru, ka sapratāt, kāpēc rakstam ir tāds nosaukums. Parasti
rakstos ir daudz negāciju, bet es gribēju
pastāstīt par mūsmāju labajiem ļaudīm.
Jūs visus cienot un mīlot –
Lidija Radiņa

Kad ota saskaras ar krāsu…
Šādu nosaukumu savai pirmajai
gleznu izstādei devusi Signija Zvaigzne. Tiekoties ar apmeklētājiem izstādes atklāšanā Murmastienes bibliotēkā, viņa kautrējās, ka tika nosaukta par
mākslinieci, taču visi atzina, ka te ir ilgi
apslēpts talants. Laikā, kad dienas tik
īsas un drūmi pelēkas, šo krāsām piesātināto darbu aplūkošana rada prieku
par Signijas uzdrošināšanos un jau
paveikto. Lai top jauni darbi! Māks-

linieks vispirms ir domātājs, pēc tam
sava amata pratējs. Veids, kā pasauli
uzrunāt, jau ir sekundārs. Es izjūtu sajūsmu un apbrīnu par tiem, kuri mākslas pasaulē sevi iezīmējuši ar darbu un
gudrību, nevis izcelti ar spožas reklāmas un jaudīga mārketinga palīdzību.
Priecājos, ka man izstāžu ciklā ,,Talanti
mums līdzās. Iepazīsim tos!” ir izdevies
plašam skatītāju lokam atklāt daudzus
neiepazītus talantus.

Gleznu izstāde Murmastienes bibliotēkā apskatāma līdz 15. janvārim.
Vienlaicīgi var aplūkot un arī iegādāties
Signijas mākslinieciski interesantas un
ļoti rūpīgi gatavotas eglītes un oriģinālas
apsveikumu kartītes.
Lai Jaunajā gadā katram sava laimes zvaigzne mirdz, bet mēs visi kopā
lai veidojam dzīvi skaistu un bagātu!
Terēze,
Murmastienes bibliotēkā

„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada decembris

19

Varakļānu pasta nodaļa jaunās telpās

Šeit notiek pasta škirošana.

Jaunās pasta telpas.

No 3. decembra Varakļānu pasta nodaļa atrodas jaunās telpās – Rīgas ielā 13, Varakļānu novada pašvaldības ēkas pirmajā
stāvā. Līdz ar to iedzīvotājiem būs atvieglota maksājumu veikšana. Pasta darbinieces un apmeklētāji vēl cenšas aprast pie jaunajiem apstākļiem, bet darbs veiksmīgi turpinās.
A. Jaunzeme, teksts un foto

Pirmās Adventes koncerts
Jau par labu tradīciju ir
kļuvis, ka pirmās Adventes
svētdienā Varakļānu Mūzikas skolas audzēkņi sniedz
koncertu pilsētiņas iedzīvotājiem. Tā ir kā dāvana un
ieskaņa Ziemassvētku gaidīšanas laikam.
Jaunie pianisti, saksafonisti, sitamo instrumentu
speciālisti, vijolnieki un vokālisti parādīja lielisku sniegumu, par ko gandarīti viņu
pasniedzēji, vecāki un paši
mākslinieki.
Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks katra sirdī ienes
siltumu un gaišumu!
A. Jaunzeme,
teksts un foto

Koncerta dalībnieki un pasniedzēji.

Jaunās vokālistes.

Muzicē saksafonistu ansamblis.
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Prast atstāt Vecā gadā rūpes,
Lai paņem tas šī gada kļūmes.
Pār jaunu slieksni pārkāpjot,
Sev līdzi veco nenesot.
Kā sarmas ziedi balti plaukst,
ust,
t
Lai nākamgad mums dienas aust,
Kā dzidri skanīgs ledus zvans,
Lai dienas tīrās notīs skan.

Cienījamās „Varakļānu Aspazijas” dāmas,lai visās mājās miers,
saticība, laime, lai noticam tam brīnumam,ko gaidam.
Lai Jaunajā gadā piepildās visas klusās cerības, lai stipra, stipra
veselība!
SIB „Varakļānu Aspazijas” valdes pr. Helēna

Kaut reizi dzīvē, lai Jūsu sapnis
Kļūst par īstenību!
Kaut reizi dzīvē, lai Jūsu viskvēlākā
Vēlēšanās piepildās!
Kaut reizi dzīvē, lai Jūs patiešām
Būtu tā pa īstam laimīgi.
Un tomēr ir kas tāds, kam jāpavada
Visu dzīvi...
Tā ir ticība!
Ticība sev un saviem spēkiem...
Tā ir cerība!
Cerība, ka viss izdosies...
Tas ir spēks!
Spēks, kas uzveic it visu...
Bet pāri visam – tā ir mīlestība!
Mīlestība, kas nekad nezudīs...

Lai Ziemassvētku miers un
gaisma ienāk ikkatrā mājā,
lai sveču liesmas sasilda mūsu
sirdis. Lai Jaunais gads atnāk ar
gaišām domām, lai visiem dāvā
veiksmi, panākumus un ticību
visam tam, ko mēs vēlamies. Lai
patiesi bagāts un skaists 2020.
gads mūsu novadam!

Ir pienākuši ilgi gaidītie gaišākie
gada svētki, kur laika vairāk veltam
savai ģimenei, sev tuviem un mīļiem
cilvēkiem.
Jaunā gada sagaidīšana – tā ir
mūsu tradīcija, kas vieno visas paaudzes, tas ir brīdis, kad atskatāmies uz
paveikto un arī sakām paldies ikvienam, kurš mūs ir atbalstījis, iedvesmojis sasniegt nospraustos mērķus.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
novēlu nepazaudēt cieņu vienam pret
otru, sirds siltumu, ticību, cerību un
mīlestību. Lai katrā cilvēkā ienāk Ziemassvētku gaisma, lai katrs savā sirdī sajūt to Dieva mīlestību, kuru mēs
šajos svētkos pieminam. Lai tā ikkatru
pavada visu nākamo gadu!

Priecīgus, sirds siltus un gaišus
Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno 2020. gadu!
Murmastienes un Varakļānu
pagasta pārvaldieks Jānis Mozga

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labas dienas,
Gaišas domas un cerību putnus.

Svētīgus Ziemassvētkus!
Lai sirdīs mājo prieks, degsme
un ticība labajam!
Varakļānu novada pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”
SIA „Baltic Akmens” veic

PIEMINEKĻU IZGATAVOŠANU
UN UZSTĀDĪŠANU.
Pasūtījumu pieņemšana

ZIEMAS piektdienās, iepriekš piezvanot:
ATLAIDES
T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Tavu dvēseli eņģeļi uz spārniem tur,
Ar mīļiem vārdiem
lielo sāpi vieglāk bur.
Lai tavi mīļie var tālāk doties,
Par visu labo Tev pateicoties.
(B. Koknese)
Pieminam mūžībā aizgājušos
novembrī:
Tamāra Tiļa – 79
Henrihs Salenieks – 80
Matrjona Ivanova – 86

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu

Novada lauku attīstības konsultante
Janīna Grudule
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Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
Izsakām patiesu līdzjutību
Pēterim Ščuckim, MĀSU
smilšu kalniņā aizvadot.
Kapela „Sovejī”
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