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Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs;
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.
Lai kluss un mierīgs svētvakars,
Lai sirdī miers, lai darbs un draugi,
Lai dvēsele var baltu domu pavedienu tīt,
Lai atnāk tas, ko gribas katram sagaidīt!

Gaišus, siltus, mīlestības un
sapratnes piepildītus Ziemassvētkus,
panākumiem bagātu
Jauno 2021. gadu!
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs

Stipras ģimenes ir Latvijas balsts
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums pie Rīgas pils kopā ar Valsts prezidentu un 20 Latvijas aktīvām un kuplām
ģimenēm šogad izpalika. Aicinātās ģimenes saņēma Prezidenta kancelejas sarūpētās dāvanas ar Prezidenta pašrocīgu
ierakstu:
„Šajos īpašajos laikos svinēsim svētkus kopā ar saviem mīļajiem un sniegsim
līdzcilvēkiem savu atbalstu!” Egils Levits
Prezidenta Ziemassvētku apsveikumu saņēma Āboliņu ģimene no Varakļāniem. Gunta un Artūrs kopā ar bērniem
Ditu, Eduardu, Franci un Agati ir gandarīti
par parādīto uzmanību un jaukajām dāvanām.
Stipras ģimenes ir Latvijas balsts.
Būt kopā gan ikdienā, gan svētkos, dalīties priekos un bēdās, atbalstīt citam
citu – tā ir lielākā vērtība, ko sniedz
ģimene. Paldies par Jūsu ikdienas pūliņiem, pašaizliedzību un ziedošanos
savas ģimenes un bērnu labā!
Baltus, miera pilnus Ziemassvētkus
un laimes, piepildītām cerībām un patiesa gandarījuma pilnu Jauno gadu!
A. Jaunzeme

Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu – zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un prieku,
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa piepildījumam.
Lai Jums katram ir sava zvaigznīte!

Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no
mums un visu labo, kas mūsos kopā!
Lai Jaunais gads ar īstu laimi atnāk un
jaunus sapņus īstenībā vērš!
Varakļānu novada pensionāru biedrība
„Pīlādzītis”
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
26.11.2020. Nr.19
1. Saistošo noteikumu Nr. 7 „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” apstiprināšana.
2. Par medību tiesību nomas maksas
apmēru Varakļānu novada pašvaldībai
piederošajos vai tiesiskajā valdījumā esošajos īpašumos.
3. Par zemes nomu.
4. Par nedzīvojamo telpu nomu.
5. Par nekustamā īpašuma Jaunā iela
3, Murmastiene, zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam.
6. Par dzīvokļa Pils iela 18-20, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu.
7. Par dzīvokļa Pils iela 20-12, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
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 „160%” ar
skaitli „120%”.
2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā ar 2021. gada 1.
janvāri.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par domes 29.10.2020. lēmuma
Nr. 18.20 „Par dzīvojamās telpas apmaiņu” atcelšanu.
9. Par domes 29.10.2020. lēmuma
Nr. 18.22 „Par sociālo dzīvokļu īri” 2. punkta atcelšanu.
10. Par dzīvokļa Pils ielā 32-17, Varakļāni, īres tiesību izsoli.
11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
12. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
13. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2021.
gada sienas kalendāram.
14. Par amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Auzi-

ņas” sadalīšanu.
16. Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa
laikā.
1. Nodrošināt materiālu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Varakļānu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 5 – 6-gadīgajiem bērniem un
vispārizglītojošo skolu skolēniem attālinātā mācību procesa laikā, neizvērtējot
ģimenes materiālo situāciju.
2. Noteikt ēdināšanas izdevumu 1.
punktā minētajam mērķim EUR 0,85 par
katru attālinātā mācību procesa dienu
izglītojamajiem laika periodā no 2020.
gada 9. novembra līdz 2020./2021. mācību gada beigām.
17. Par dzīvokļa Jaunatnes ielā 1-10,
Murmastiene, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem.
18. Par konkursu „Ziemassvētku
rota”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvede

Jaunākais grāmatvedības un nodokļu jomā
Visos informatīvajos izdevumos var lasīt
un dzirdēt par gaidāmajām izmaiņām grāmatvedības un nodokļu jomā 2021. gadā. Vēl visi
likumi nav izskatīti un apstiprināti, taču skaidrs,
ka būs gana daudz izmaiņu, kas skars ikvienu
no mums.
Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli
ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 676,
kas nosaka neapliekamā minimuma apmēru.
2021.gadā gada diferencētajam neapliekamajam minimumam noteikti šādi parametri:
- maksimālais gada neapliekamais minimums – 3600 eiro (300 eiro mēnesī);
- gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz
kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo
minimumu – 6000 eiro (500 eiro mēnesī);
- gada apliekamā ienākuma apmērs, virs
kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo
minimumu – 21600 eiro(1800 eiro mēnesī).
Katra fiziska persona ar tai prognozēto
neapliekamā minimuma apmēru var iepazīties
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Atvieglojums par apgādībā esošu personu saglabājas līdzšinējā apmērā – 250 eiro.
Ar 2021. gada 1. janvāri nodokļu maksājumiem tiek ieviests vienots konts. Konta
numurs ir LV33TREL1060000300000. Līdz ar
vienotā konta ieviešanu tiek mainīts arī gandrīz visu nodokļu samaksas termiņš – tas ir
noteikts 23. datumā. Vienotajā nodokļu kontā
ieskaitāmie nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis,
dabas resursu nodoklis, izložu un azartspēļu
nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, elektroenerģijas nodoklis,

mikrouzņēmumu nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, uzņēmējdarbības riska
valsts nodeva, valsts nodeva par numerācijas
lietošanas tiesībām, patentmaksa, maksājums par valsts kapitāla izmantošanu. Muitas
nodokļi vienotajā kontā būs maksājami, sākot ar 2023. gadu. Atsevišķi konti saglabājas
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklim
un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklim.
Nekustamā īpašuma nodoklis arī pārskaitāms
tāpat kā līdz šim.
Ar 2021. gada 1. janvāri zaudē spēku katram nodokļu maksātājam individuāli noteiktais
termiņš darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu ziņojuma iesniegšanai un VSAOI
maksājumam. Turpmāk darba devēja ziņojums visiem iesniedzams līdz 17. datumam,
bet VSAOI samaksas termiņš ir 23. datums.
Ir sagatavots jauns likumprojekts, lai ierobežotu plastmasu saturošus izstrādājumus. Likumprojekts paredz no 3. jūlija aizliegt laist Latvijas tirgū plastmasas galda piederumus (dakšas, nažus, karotes, irbulīšus), šķīvjus,dzērienu
maisāmkociņus, salmiņus, virnreizlietojamos
traukus no putu polistirola u.c. Tāpat – aizliegt
tirgot konkrētus vienreizlietojamos plastmasas
izstrādājumus, kā arī veikt dažādus pasākumus, lai samazinātu plastmasas saturošu izstrādājumu patēriņu, un prasības attiecībā uz
izstrādājumu dizainu un pārstrādātas plastmasas saturu tajos.
Materiāls sagatavots no LLKC SIA informatīvā izdevuma.
Novada lauku konsultante
Janīna Grudule,
mob. tālr. 26543747
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VARAKĻĀNU NOVADA ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA

„ZIEMASSVĒTKU ROTA” N O L I K U M S
1. Konkursa mērķi:
 veicināt Ziemassvētku un Jaunā gada
noskaņu Varakļānu novada teritorijā;
 rosināt radošu pašizteikšanos, apliecinot savu individualitāti, veidojot svētku
kompozīcijas/noformējumus (turpmāk
– kompozīcija);
 veicināt kultūras un mākslas aktivitātes novadā;
 veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju radošo līdzdalību svētku noskaņas
veidošanā.
2. Organizatori:
 konkursu organizē Varakļānu novada
pašvaldība.

6. Konkursa vērtēšana un nominācijas:
 darbus vērtēs pašvaldības domes deputāti, pieaicinot ekspertus;
 tiks vērtēta kompozīcijas atbilstība
svētkiem, ideja un tās realizācijas kvalitāte, pielietoto materiālu atbilstība un
oriģinalitāte, radošums, objekta vizuālais koptēls, iekļaušanās apkārtējā
vidē, atbilstība nolikuma prasībām;
 kompozīcijas tiek vērtētas četrās nominācijās:
 individuālā dzīvojamā māja vai
viensēta;
 dzīvokļa noformējums;
 uzņēmums;
 publiskās telpas noformējums.

3. Dalībnieki:
 konkursā piedalās Varakļānu novada
iedzīvotāji, darba kolektīvi, uzņēmumi
vai citi interesenti, kas vēlas ar savu
Ziemassvētku noformējumu radīt svētku noskaņu novadā.
4. Pieteikšanās:
 kompozīciju līdzdalībai konkursā var
pieteikt no 2020. gada 14. decembra
līdz 23. decembrim. Tālrunis uzziņām
29240684, e-pasts: varaklanukn@inbox.lv;
 aizpildītu pieteikuma anketu iesniegt:
 Varakļānu kultūras namā (pastkaste: 1.Maija laukums 4), vai nosūtot to
uz e-pastu varaklanukn@inbox.lv;
 Murmastienes pagasta pārvaldē (pastkaste: Jaunatnes iela 14, Murmastiene).
5. Konkursa noteikumi:
 konkursa norises vieta un laiks:
o
konkursā tiks vērtēti Varakļānu
novadā uzstādīti Ziemassvētku rotājumi;
o
kompozīcija tiek uzturēta vismaz no 2020. gada 24. decembra līdz 31.
decembrim.
 kompozīcijai jābūt skatāmai no publiski pieejamas vietas (iela, ceļš, laukums,
daudzdzīvokļu mājas pagalms);
 kompozīcijai jābūt izgaismotai diennakts tumšajā laikā;
 materiālu iegāde, kompozīcijas uzstādīšana un novākšana ir dalībnieku
pārziņā un netiek kompensēta;
 kompozīcijas autors ir atbildīgs par saskaņojumu ar ēkas/zemes īpašnieku,
kur tiek uzstādīta kompozīcija;
 piesakot darbu konkursam, dalībnieks
piekrīt, ka organizatori visu informāciju, kas saistīta ar kompozīciju, var izmantot ar atsauci uz autoru, jebkuros
plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā,
t.sk., fiksēt fotogrāfijās.

 konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv un
sociālajos tīklos;
 komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējums atbilst konkursa nolikuma
prasībām. Piešķirt apbalvojumu un
paust citu informāciju par kompozīciju
ir tiesības tikai saņemot autora piekrišanu;
 konkursa rezultātu kopsavilkums tiek
sagatavots līdz 30.12.2020. Dalībnieku
apbalvošana tiek organizēta 10 dienu
laikā pēc kompozīciju izvērtēšanas;
 katrā nominācijā tiek apbalvoti pirmo
trīs vietu ieguvēji. Kopējais konkursa
balvu fonds ir līdz 800,00 EUR (katrā
nominācijā – līdz 200,00 EUR).

PIETEIKUMS KONKURSAM
“ZIEMASSVĒTKU ROTA”
2020.gada 24. – 31. decembris

Pieteicējs

_________________________________________________
(fiz.pers. – vārds, uzvārds; juridiskas pers. – nosaukums)

____________________________________________________________
(kompozīcijas nosaukums)
____________________________________________________________
(pieteicēja talruņa Nr., e-pasts)
_____________________________________________________________
(kompozīcijas izvietojuma adrese vai kadastra Nr.)
Nominācija (atzīmēt atbilstošo):
 Individuālā dzīvojamā māja vai viensēta;
 Dzīvokļa noformējums;
 Uzņēmums;
 Publiskās telpas noformējums
Piekrītu, ka informāciju, kas saistīta ar kompozīciju, izmantojot atsauci uz
autoru, var publicēt, t.sk., fiksēt fotogrāfijās.
__________________
Datums

Paraksts (atšifrējums)

Pieteikuma anketu līdz 23. decembrim iesniegt:
 Varakļānu kultūras namā (pastkaste: 1. Maija laukums 4), vai nosūtot
to uz e-pastu varaklanukn@inbox.lv;
 Murmastienes pagasta pārvaldē (pastkaste: Jaunatnes iela 14, Murmastiene).
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Talantīgais dzejnieks Francis Upenieks
(1948 – 1971)

Francis Upenieks dzimis 1948. gada
25. decembrī Upenieku sādžā. Mācījies
Vilcānu, Sīļukalna un Salas pamatskolās, vēlāk arī Varakļānu vidusskolā. Kad
viņš mācījās vidusskolā, priekšlaicīgi no
dzīves šķīrās viņa stipri mīlētā māte. Tas
jaunajam cilvēkam sagādāja ļoti lielas
sirdssāpes.
Vidusskolas gados F. Upenieks
sāka dzejot, savus dzejoļus iesūtīja arī
avīzēm un žurnāliem. Pēc vidusskolas,
studējot Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, attīstījās viņa dzejnieka talants. Jaunais dzejnieks rakstīja par dabu,
daudz dzejoļu veltīja mātei. Dzīves alku,
gaišas dvēseles liecinājums viņa dzejā
mijas ar smalku rezignāciju. Apbrīnas vērta ir izjūta, ka to it kā rakstījis cilvēks ar
krietnu dzīves pieredzi. Arvien vairāk viņa
dzejā ieskanas skumjas un drūmas pārdomas. Tumšo dienu mākts, Francis Upenieks 1971. gada 4. septembrī
šķiras no dzīves, būdams tikai
nepilnus 23 gadus vecs.
F. Upenieka dzīves laikā
viņa dzejoļi nepaguva iznākt
atsevišķā grāmatā, tie palika
iespiesti žurnālos un daudzi –
tikai rokrakstā. Viņa darbi tika
publicēti žurnālos „Liesma”,
„Karogs”, laikrakstā „Padomju Students”. Ar Intas Upenieces gādību 1997. gadā izdots
F. Upenieka dzejoļu krājums
„Skumst ķirsis, skumst pīlādžu
zari”. Tajā apkopots labākais,
kas Franča īsajā šīs zemes
mūžā uzrakstīts.
Ar šo dzejoļu krājumu interesenti var iepazīties Varakļānu
Novada muzejā.

STRAZDUS MEKLĒJOT
Miers vecajam ķirsim, miers pīlādža zaram.
Sen strazdi jau siltajās zemēs.
Krīt lietus, krīt pelēks man matos,
Pār acīm un degunu skrien,
Un seja kļūst plāna un asa.
Skumst ķirsis, skumst pīlādža zari.
Sen strazdi jau siltajās zemēs.
Es, ietinies kažokā, atnesu ziemu,
Balts krējums tai izlīst no rokām,
Balts klusums sāk mirgot no debess līdz zemei, –
Sirms mans ķirsis un pīlādzis rūgtais.
Es izeju naktī, kad spraksts visas mājas,
Uz pagalma balta un meklēju strazdus.
Materiālu apkopoja
Līga Osipova

Vladislavs Strods (1905 –1942)
Rakstnieks un publicists Vladislavs
Strods (pseidonīmi: Strauts, Kokars,
Cotangens) ir dzimis 1905. gada 25. decembrī Varakļānu pagasta Kokaros, no
1922. gada līdz 1928. gadam ir mācījies
Varakļānu ģimnāzijā un tūlīt pēc ģimnāzijas beigšanas apmeklējis skolotāju
sagatavošanas kursus, bet jau 1928.
gada rudenī uzsācis vēstures studijas
Latvijas Universitātē un, vienlaikus strādādams Hipotēku bankā par ierēdni,
tās ar pārtraukumiem ir turpinājis līdz
1940. gadam. Studiju laikā VI. Strods
ir aktīvi darbojies Latgales studentu biedrībā Montania un laiku bijis tās seniors.

Savu pirmo dzejoli VI. Strods ir ieraudzījis
iespiestu 1925. gadā „Zīdūnī”, bet vispār
cītīgāk literāram darbam ir sācis nodoties
ar 1926. gadu, rakstot dzejoļus un apcerējumus, un tos publicējot „Zīdūnī” un „Latgolas Vōrdā”. Žurnāla „Zīdūnis” pirmajā
literārajā konkursā VI. Strods par saviem
dzejoļiem ieguva trešo godalgu. Pēc tam
viņš saistās ar laikrakstu „Jaunō Straume ” un ilgāku laiku strādā tā redakcijā,
dod savus darbus arī žurnālam „Jaunais
Vōrds” un domā par sava žurnāla „Vilnis
” izveidošanu, kas līdzekļu trūkuma dēļ
tomēr nav panākams, kā arī raksta laikrakstā „Jaunais Vōrds”, „Straumē”. 1937.

gadā VI. Strods kopā ar M. Apeli, A. Sprūdžu, J. Klīdzēju un Pēteri Giluču kļūst par
laikraksta „Jaunais Vōrds” pielikuma literatūrai un mākslai redakcijas kolēģijas locekli un līdzstrādnieku un pēc tam arī sāk
no jauna publicēties „Zīdūnī”.
Ar laiku VI. Strods, tāpat kā A. Sprūdžs, savā daiļradē no dzejas ir atsacījies,
bet pievērsies stāstu rakstniecībai un šinī
žanrā uzrādījis atzīstamus panākumus, tāpēc arī A. Sprūdžs viņam kā stāstniekam
ir devis vietu antoloģijā „Latgale stāsta.”
A. Sprūdžs šīs antoloģijas ievada vārdos saka, ka „VI. Stroda stāstos dominē notikumu risinājums, tuvas viņam
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psiholoģiskās tēmas, kuru pamatā pasaules nemainīgais spēks — mīlestība.”
Vērtīgi ir arī VI. Stroda apcerējumi par Latvijas un tieši par Latgales vēstures jautājumiem. Tāpat nozīmīgas ir viņa domas par
citu Latgales literātu devumu, kas izteiktas recenzijās un kritiskos rakstos.
Žurnāls „Latgolas Škola” 1938. gada
sākumā saviem lasītājiem stāsta, ka
VI. Strods ir stājies pie plašāka darba
sagatavošanas par Latgales vēsturi un
tagadni un šajā nolūkā griezies pie redza-

mākajiem Latgales kultūras darbiniekiem.
Pats sev VI. Strods ir rezervējis apcerējumu par 1917. gada Rēzeknes vienības
kongresu. Savukārt laikraksta „Jaunais
Vōrds ” pielikumā literatūrai un mākslai
1939. gada pavasarī ir ziņa, ka VI. Strods
vāc un kārto apcerējumus rakstu krājumam Latgale, ko cerēja izdot uz Latgales
atbrīvošanas 20 gadu atceres svētkiem.
Lasītājiem tomēr plašo rakstu krājumu
nav lemts sagaidīt. 1939. gadā Latgales
prese arī ziņoja, ka VI. Strods ir uzrakstījis
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Fr. Trasuna kopoto rakstu otram sējumam
apcerējumu par Fr. Trasuna publicistisko
darbību, bet arī šis darbs politisko pārvērtību dēļ lasītājus vairs neaizsniedz. Otrā
pasaules kara laikā VI. Strods cīnās padomju pusē un 1942. gada aprīlī krīt pie
Staraja Rusas.
VIĻŅI
Kā lauvas saniknoti ātri veļas
Uz krastu trokšņodami viļņi:
To putām vaiņagotās galvas augsti ceļas,
Tie liekas vareni un spēka pilni.
Bez apstājas pret klintīm traucas,
Šķīst, lai no jauna sāktu savu gaitu,
Viens gar otru beržas, jaucas,
Nav kas noteic viņu skaitu.
Tiem nav miera nakti, dienu,
Vētras varā ceļas, krīt,
Bet arī viņi vēlas vienu –
Kaut miers tiem nāktu rīt ...

Laikraksta JAUNŌ STRAUME darbinieki 1931. g.
Vl. Strods otrajā rindā 6. no kreisās puses.

Kāds fakts par
Varakļānu pilsētas
ģerboni

Materiāls no „Latgales kultūras darba entuziasti”, 1995. g (www.periodika.lv)
Grāmata „Varakļāni un varakļānieši”, Latgales Kultūras centra izdevniecība, Rēzekne, 2002. g.
Materiālu apkopoja
Līga Osipova

Pirms 20 gadiem
Kāds ticami – neticams notikums Varakļānos, par kuru rakstīja „Lauku Avīzes” pielikumā „Mājas viesis” 2000. gada 1. aprīlī.

1971. gadā žurnāla „Krājējs” vāku zīmējumiem tika izmantoti Latvijas pilsētu
ģerboņi krāsainā iespiedumā. Šiem ģerboņu zīmējumiem bija ļoti labas atsauksmes, kā dēļ redkolēģija izšķīrās par ģerboņu zīmējumu izmantošanu arī turpmāk
1972. gadā. Kā pirmo šajā gadā parādīja
Varakļānu pilsētas ģerboni.
Žurnāls „Krājējs (agrāk „Kolekcionārs”) iznāk Kanādā, Ontārio pavalstī,
kopš 1960. gada.
Materiālu apkopoja Līga Osipova

No Varakļānu Novada muzeja pētnieciskajiem materiāliem
Līga Osipova
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Ziemassvētku
gaidās...
Laika ratam griežoties, aizrit gads. Ir
sācies klusais, mierīgais Adventes laiks,
kurš šogad mijas ar neziņas un satraukuma pilniem brīžiem. Neskatoties uz
to, maziem un lieliem, neatkarīgi no vecuma, Ziemassvētki ir un paliek gaidīšanas svētki.
Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus, to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt
sirds un prāts. Adventes laikā katru svētdienu mēs aizdedzam vienu no svecītēm.
Arī Murmastienes pamatskolā katru
gadu šo laika posmu mēs uzsākam ar
sveces iedegšanu Adventes vainagā. Krītot
mīkstām sniega pārslām, 30. novembra
rītā mūsu skolas paši
mazākie
audzēkņi
svinīgi iededza pirmo
svecīti Adventes vainagā. Ļoti žēl, ka ar
Adventes
gaismiņu
nevarējām padalīties
ar visu skolas saimi,
jo vairums mūsu skolas skolēnu mācās attālināti.
Šis gads mums
visiem ir iemācījis to,
ka visas ierastās lietas
var notikt arī savādāk.
Diemžēl, šogad izpaliks lielā
pirmssvētku rosība skolā un svētki
kopā ar draugiem. Taču svinēsim
svētkus ar saviem mīļajiem mājās!
Ziemassvētkus varam gaidīt – rosoties pa virtuvi, cepot pīrāgus, pošot
māju, gatavojot rotājumus, dziedot un
labas domas domājot, rotājot eglīti,
iededzot svecītes. Visa ģimene kopā!
Mūsu pašu spēkos ir radīt tādu

svētku noskaņu, kas katra sirdij vistuvākā
un pieņemamākā, atceroties, ka svētku
nozīmība nav izmērāma dāvanu vērtībā
un spožumā.
Es novēlu jums visiem, lai šie svētki
nestu jums to dvēseles pārdzīvojumu, ko
nesniedz mums ikdiena un lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo
jūsu sirdīs un dod jums spēku ikdienas
gaitās!
Lai piepildās visi tie sapņi,
Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti.
Kā bērnības rakstainie dūraiņi –
Mīļākie, siltākie, vienīgie.
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.
Lai Jaunais 2021. gads dod mums –
lieliem un maziem, jauniem un vecākiem
ļaudīm skaistus sapņus un liek atprast
iespējas, kā tos piepildīt!
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i. Inguna Pelše

„Sprīdītis” gada izskaņā
Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas
cerība un gaidas pēc Ziemassvētku
brīnuma, cilvēki kļūst labsirdīgāki un
priecīgāki. Tas ir lielisks laiks, lai paveiktu kādu labu darbu, iepriecinātu
tuvākos vai vienkārši uzdāvinātu garāmgājējam smaidu. Tas ir īstais brīdis būt kopā savā ģimenes lokā.
Šajā pārmaiņu laikā arī „Sprīdītī” Ziemassvēku prieku radīsīm katrā
grupā atsevišķi. Paturam spēkā tradīciju, ka bērni ierauga Lielo Rūķi jau
decembra sākumā,un pēc tam vēl....,
paliek spēkā gatavošanās un gatavošanas prieks... Katrā grupā atsevišķi

tiks svinēti Svētki ar eglīti, piparkūkām
un kaut kur tiks atrasts arī Ziemassvēku vecīša atstātais DĀVANU MAISS!
Arī „Sprīdīša” darbiniekiem ir tradīcija, izteikt savas domas gadu mijā.
Lūk, te tās ir:
Mārīte – gads iesākās cerīgi un radoši. Pārējais gads izaicinājumiem pilns
un satraucošs!
No nākamā gada sagaidu vairāk
stabilitātes pasaulē, veselības un prieka
cilvēkos!
Natālija – aizejošais gads bija interesants gan darbā, gan mājās, jo Covid19 man lika uz daudzām dzīves situāci-

jām paskatīties savādāk. Un, protams,
saprast, kas man ir vissvarīgākais.
Nākošajā gadā es gribētu dzīvot,
strādāt bez maskām, bez ierobežojumiem un lai mani bērni varētu apmeklēt
skolu klātienē.
Inese – pagājušais gads radošs,
darbīgs, spraigs. Žēl, ka visu iecerēto
neizdevās realizēt ierobežojumu dēļ.
Lai nākošais gads veselīgs, draudzīgs, radošs. Viss iecerētais lai piepildās!
Ilze – 2020. gadā nācās pielāgoties
un pieņemt dažādas situācijas, kas lika
iziet no savas komforta zonas un ieras-
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tām lietām, meklēt citus risinājumus.
2021. gadu sagaidu mierpilnu un,
turpinot iesāktos darbus, būt atvērtai
jaunām iespējām un zināšanām, kas
vērstas uz izaugsmi un labklājību.
Līva – „Tu esi meistars tajā dzīvē, ko
esi nodzīvojis, prasmīgs strādnieks tajā
dzīvē, ko dzīvo pašlaik, bet amatieris tajā
dzīvē, ko vēl piedzīvosi.”(Ričards Bahs)
Veselīgu, bagātu, pozitīvām emocijām
bagātu 2021. gadu!
Inga – pagājušais gads iezīmējās
ar satraukumu, neziņu, par covid-19 pasaulē un arī pie mums. Priecēja tas, ka
vecāki vienmēr bija kopā ar mums, lai arī
kādus pārbaudījumus šis laiks nesa.
Ļoti ceru, ka arī nākošajā gadā bērni būs aktīvi, saprotoši, zinātkāri un, protams, veseli!
Sandra – aizejošais gads mums
visiem ir bijis vairāk vai mazāk dažādu
pārbaudījumu pārpildīts.
Novēlu ar gaišām un pozitīvām domām sagaidīt Jauno gadu.
Iveta – par aizejošo gadu varu teiktnotikumiem bagāts.
Gaidu nākamo mierīgu un ne tik notikumiem bagātu.
Ilga – aizejošais gads liek pārdomāt
visiem...
Lai Jaunais ir priecīgāks, lai visi ir
veseli, laimīgi un dzīvespriecīgi!
Marta – šis gads nesis lielu neziņu,
bailes un satraukumu par bērnu un savu
nākotni.
Lai Jaunais gads būtu stabilāks,
drošāks, veselīgāks un priecīgām emocijām pildīts.
Inese V. – lai jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku. Lai rokas un prāts gurst
tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!
Ārija – šis gads man, kā vienmēr
pozitīvam cilvēkam, ir bijis emocionālu
iespaidu pārpilns... Kamēr ar veselību
kārtībā, sev, tuvajiem, kolēģiem – viss
labi. Ar interesi vēroju, kas mainīsies....
Nākošajā gadā vēlos stabilitāti...,
spēju saprast, sevi cienīt un tieši tāpat
izturēties pret citiem. Mīlestību pret pret
visu un visiem! Laimīgu Jauno gadu!
Katrīna – pagājušais gads, personīgi man, ir bijis ļoti darbīgs un aktīvs,
neskatoties uz visiem notikumiem, ierobežojumiem, jūtu, ka pa šo gadu esmu
profesionāli un mentāli pakāpusies solīti
AUGŠUP. 2020. gads man ir izskanējis
uz pozitīvas nots!
Es ļoti ceru, ka 2021. gadā es pakāpšos nevis solīti, bet 2 solīšus augšup!
Lilita – pagājušajā gadā radās situācija, kura bija jāpieņem, bet kā rīkoties,
bija jālemj pašam. Visu gadu bija neliela

spriedze, kas vairāk vai mazāk ietekmēja privāto dzīvi
un darbu. Patīkamais darbāsadarbība ar kolēģi grupā,
citiem kolēģiem un tas, ka redzu izaugsmi grupas bērnos.
Nākamo gadu gaidu ar
divējādām sajūtām: pirmā
– mazliet drebošu sirdi, kas
būs...Otra – nāk Jaunais gads
un cerība, ka tas būs veiksmīgs un labs!
Aija – caur visām jezgām,
problēmām un neziņu saskatu Vecajā gadā arī skaisto –
brīnišķīgos mirkļus, kad vecāki varēja būt kopā ar bērniem
pasākumos, viesizrādes bērniem, kuras paspējām īstenot
līdz pārmaiņām, un pasākumi bērniem,
kad visi draugi varēja būt kopā...
Jaunajā gadā ceru un vēlu, lai maskas būtu jālieto tikai gadskārtu svētkos
un daudzos citos svētkos, ko parasti organizējam „Sprīdītī”!
Varakļānu pirmsskolas vadītāja
Ilga – jau atkal viens gads aizsteidzas
mūžībā. Man pašai ir brīnums, cik nemanot šis gads ir pagājis. Tas liekas tik
nesen, kad ar tādām cerībām sagaidīju
šo gadu, un nu jau viņa vairs nav. Līdz
jaunajam gadam palicis tikai mēnesis.
Lai gan šogad svinēšana nebūs tāda,
kā ierasts, nenokariet degunu – Jaunais
gads pienāks un tam jābūt labākam kā
aizejošajam. Protams, 2020. gads pilnībā parādīja, ka jābūt gatavam uz visu.
Tomēr nevajag krist izmisumā! Ko gan ir
sniedzis šis aizejošais gads? Aizejošais
lika pierimt, nomierināties, meklēt sta-
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bilitāti, ilglaicīgumu, pamatīgumu un
ierobežojumus drošībai.
Pirmsskolas kolektīvam gads ir bijis
veiksmīgs, radošs, darbīgs. Darbiniekiem ir iemācījis kļūt atbildīgiem, saliedētiem, profesionāliem.
Visiem ir nepārvarama tieksme paskatīties, kas slēpjas aiz nākotnes laika
priekškariņa? Tas vilina, aicina un motivē
saņemties, saposties un gaidīt brīnumu
vai arī apstiprinājumu?
Kā ierasts, ar Jauno gadu šīs alkas
aktualizējas, mēs stāvam apjukuši un
apmaldījušies savu sapņu un savas realitātes krustcelēs. Lai sapņi par iecerēto
kļūtu par realitāti, ir jānotic, jānotic sev!
Jaunajā gadā ikvienam un īpaši
VARAKĻĀNU NOVADĀ novēlu VESELĪBU, veiksmi, saticību, sapratni, mīlestību, aktivitāti un mērķtiecību ģimenē un darbā!

8

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada decembris

Svētceļojums pa Latgales dievnamiem

Raipolē.

Baltinavā.

Bija silts un saulains sestdienas 26. septembra rīts. Pie Varakļānu
Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcas pulcējās svētceļnieki, lai dotos ceļā pa Latgales dievnamiem.
Ar SIA „Ceļavējš” autobusu ceļā devās 29 cilvēku grupa. Varakļānu
draudzes priestera Česlava Mikšto vadībā vienojamies kopīgā Rožukroņa skaitīšanā. Ticīgie lūdzās, lai ceļojuma diena būtu piepildītā ar
Dieva svētību un iecerētais maršruts labi izdotos.
Vērojot Latgales skaisto ainavu, ātri sasniedzām pirmo apstāšanas
vietu – Rēzeknes novada Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Romas katoļu baznīcu. Šeit mūs sagaidīja draudzes prāvests Andris Jonāns. Iepazīstināja ar dievnama vēsturi. Uz šejieni dodas daudzi
svētceļnieki, jo Sarkaņu dievnams ir iecienīta Latgales svētvieta. Apskatījām grezno baznīcu. Priesteris par piemiņu mums katram dāvināja altārgleznas kopijas svētbildīti. Saņemuši svētību, atvadoties devāmies uz
svētavotu, kur pa ceļam apskatījām restaurējamo zvanu torni.
Īsi pirms pusdienām iebraucām Latgales vecākajā pilsētā Ludzā.
Jau iztalēm Ludzas ezera krastā blakus vecajām pilsdrupām varēja
redzēt Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
baznīcu. Novietojuši autobusu stāvvietā, devāmies uz balto un gaišo
svētnīcu. Tur mūs sagaidīja prāvests Jānis Kolns. Iepazīstināja ar dievnamu, draudzes darbu. Apskatījām dievnama dārzā esošo Jaunavas
Marijas statuju, ka arī blakus esošo kapliču. Acis priecēja ideāli sakoptā
plašā dievnama apkārtne. Neizsakāms prieks bija par ierīkoto un kopto

Kārsavā.
rožu dārzu. Divas stundas bija aizlidojušas kā viens
mirklis. Ludzas ezera vēju aplaimoti un pavadīti, devāmies tālāk ceļā.
Pēcpusdienā apmeklējām Ludzas novada Raipoles sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu un Rundēnu Svētā Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu
baznīcu. Šeit mūs sagaida mūsu novadnieks priesteris Artūrs Mozga. Apskatām dievnamus, priecājāmies par greznajiem altāriem, ko rotā dažādu ziedu
kompozīcijas. Klāt pie tā visa ir aizraujošs priestera
stāsts par kalpošanu draudzēs. Šajā pusē šķiet pārsteidzošs ir viss. Kādreiz te bijušas daudzas sādžas.
Cilvēku draudzēs bijis ļoti daudz. Toties tagad, kā
daudzviet, palikušas tikai dažas mājas. Neskatoties
uz šo faktu, ticība šeit esošajos cilvēkos ir saglabā-
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jusies, turpinot savu senču
ticības ceļu. Sirsnīgi pateicamies priesterim Artūram
Mozgam par šo abu draudžu apkalpošanu. Saņemuši svētību, devāmies tālāk.
Atceļā iebraucām arī
Rēzeknes novada Ciskādu
Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu draudzes baznīcā.
Mūs sagaida priesteris Imants Petrovskis. Uzzinām daudz par draudzes darbošanos. Saņēmām arī izsmeļošanas
atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Vienojamies kopējā lūgšanā un,
saņemuši svētību, pateicāmies prieterim
par viesmīlību un sniegto informāciju.
Atgriežoties mājās, secinām, ka, apskatot greznos dievnamus, kuri atrodās
Latgalē – zilo ezeru zemē, mēs esam
daudz redzējuši, ieguvuši un, galvenais,
kļuvuši garīgi bagātāki.
Svētceļnieku vārdā sakām lielu paldies Sarkaņu, Ludzas, Raipoles, Rundēnu un Ciskādu draudžu priesteriem par
sirsnīgo uzņemšanu.
Īpašu pateicību un Dieva palīgu

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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Viļakas salā.
sakām Varakļānu draudzes priesterim
Česlavam Mikšto par svētceļojuma garīgo vadīšanu.
Pateicība grupas vadītājai Benitai
Kalniņai par rūpēm, lai mēs katrs ceļojumā justos labi. Paldies par garšīgajām ceļa maizītēm. Lai Dieva svētība un
daudz labu ideju organizējot turpmākos
svētceļojumus.
Izsaku pateicību Agnesei Kozlovai
par atbalstu, iejūtību un palīdzību līdzcilvēkiem.
Lai Dievs palīdz mums visiem būt
garīgi stipriem!
Janīna Grudule

Mūsu mazais pārgājiens 2020
Zemkopības ministrija sadarbībā ar
AS „Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju organizēja konkursu "Mūsu mazais pārgājiens 2020" jau
14. reizi.
Konkursa mērķis bija iepazīt un izpētīt meža nozari no kulturvēsturiskā
viedokļa. Arī mēs, 6. klases skolēni un
pulciņa „Daba un cilvēkvide” dalībnieki
(skolotāja Inga Strode), piedalījāmies ar
saviem darbiem. Mājas darbā bija jāveic
virkne uzdevumu: doties izpētes eksursijā, sagatavot videopieteikumu – vizītkarti
un 5 minūšu videopieteikumu par projekta norises gaitu utt.
Kā pirmo apmeklējām Latvijas Valsts
mežu kokaudzētavu „Podiņi”. Redzējām
8 ar mūsdienu jaunajām tehnoloģijām
aprīkotas siltumnīcas. Izveidojām spēli
„Atjautīgais mežs”, izveidojām
bukletu, kā kutūrvēsturiskie notikumi mijiedarbojas ar meža
nozari Varakļānos. Vācām informāciju un pētījām. Darbs bija
apjomīgs un laikietilpīgs. Mēs
to paveicām! Atcerieties – tieši
Varakļānos aizsākās Mežu dienu
tradīcija 1928. gadā!
Liels bija gandarījums, kad
uzzinājām, ka esam iekļuvuši
finālā, kurā sacentās 5 labākās
klases Latvijā. Apbalvošanas pasākums notika 9. decembrī tiešsaistē. Mums bija jāpieslēdzas
noteiktā laikā, lai sarunātos ar
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e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 450 eks.

SIA „Baltic Akmens” veic

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

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30
vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

tiešsaistes vadītāju Ansi Bogustovu un atraktīvi prezentētu savu
darbu, kā arī atbildētu uz 3 viktorīnas jautājumiem.
Kopvērtējumā ieguvām 2.
vietu 5. – 9. klašu grupā, kā arī
balvu – 450 eiro eksursijai.
Dzīvojiet kā mēs – zaļi, radoši, dabai draudzīgi!
Aija Caune,
Zaļās, radošās klases
audzinātāja
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Veikals
„minitop”
atgriežas pie
Varakļānu
iedzīvotājiem
jaunā veidolā

Neskatoties uz septembra beigās notikušo negadījumu „minitop”
veikalā Varakļānos, Kosmonautu
ielā, nevienā brīdī uzņēmuma vadībai un veikala darbiniekiem nebija
doma nolaist rokas un apstāties.
Tika pieņemts drosmīgs lēmums
atgriezties nu jau jaunā veidolā.
Kopīgiem spēkiem tika veikti
tīrīšanas darbi, iekštelpu remonts,
veikala iekārtošana.
Tāpēc, īsi pirms Ziemassvētkiem, veikals „minitop” Varakļānos
atkal vērs vaļā savas durvis pircējiem.
Mēs atgriežamies ar jaunu veikala iekārtojumu, plašāku sortimentu un savu lielāko lepnumu: nelielu
konditorejas cehu.
Tas nozīmē, ka jau uz Ziemassvētkiem mūsu pircēji varēs iegādāties uz vietas cepto jau iecienīto
burkānpīrāgu, kūkas, smalkmaizītes, pīrāgus un tortes, kā arī pārējos ikdienai nepieciešamos pārtikas
produktus.
Izsakām, pirmkārt, vislielāko
pateicību mūsu darbiniekiem, kolēģiem par operatīvu, atbildīgu un
drosmīgu rīcību notikuma pirmajās
stundās, dienās un ātru, profesionālu pieeju veikala atjaunošanas
procesā.
Gribam pateikt lielu PALDIES
visiem, kas juta mums līdzi, kas atbalstīja mūs un kas gaidīja atgriežamies „minitop” Varakļānos.
Novēlam visiem
sirsnīgus un ģimeniskus
us
Ziemassvētkus un
cerību piepildītu
2021. gadu!
SIA Pārtikas veikalu grupa vārdā
Guntars Skutelis

Mākam strādāt arī attālināti!
Šajā neparastajā laikā kādam
var rasties jautājums, kas notiek
mūzikas un mākslas skolā? – Patiesībā, viss mācību process virzās uz
priekšu, tikai savādāk – neierastāk!
Ikdienā saziņa notiek izmantojot eklases sarakstes, telefona sarunas,
WhatsApp ziņas un videozvanus,
Zoom pārrunas internetā. Iespēju
mācīties attālināti ir ļoti daudz, bet
saziņā pazūt tik savarīgais tiešais
kontakts, komunikācija skolniekam
ar skolotāju. Ar nepacietību gaidām, kad varēsim atkal tikties un
kopā radoši darboties.
Oktobrī deviņi mākslas skolas
audzēkņu darbi tika iesūtīti Madonas mākslas skolas organizātajā
vizuāli plastiskās mākslas konkursā
„Gaismas rādiusā”. Žūrijas vērtējumā divi mūsu skolas mākslas darbiņi tika atzinīgi novērtēti: 2. vieta
Melānijai Zvejniecei darbs „Jāņuguns”, Atzinība Elīnai Latkovskai
darbs „Mēnesnīcā”. Paldies skolotājai Lāsmai Lempai.
Savukārt novembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skola rīkoja
konkursu „Skaņais bolss” vokālās
mūzikas audzēkņiem. Konkurss
notika attālināti – dalībniekiem savus priekšnesumus vērtēšanas komisijai bija jānodot cau video ierakstu. Uzdevums ar ierakstiem nebija
viegls: – kur filmēt, kur telpā labāka
akustika, vai nofilmētās epizodes
skaņa atbildīs īstenībai?... Bija iestājusies neliela panika. Toties gala
rezultāts bija iepriecinošs un varam
lepoties ar mūsu skolas vokālistēm
Māru Melni un Katrīnu Skuteli, kuras savā vecuma grupā dalīja 3. vietu. Paldies skolotājai Ārijai Tumanei
un koncertmeistarei Agnijai Romanovskai.
Ieva Melne-Mežajeva

Elīnas Latkovskas darbs „Mēnesnīcā”.

Lai gaiši, sirds silti
Ziemassvētki un
veselīgs Jaunais
2021. gads!
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Tev novēlam brīnišķus
saullēktus
Un saulrietus Dieva dotos.
Dienas ar darbiem auklētās
un naktis sudrabotās.
Vēl novēlam vārdus, kas
sargātu
Un svētīgus klusuma brīžus,
Tādas lietas – pavisam parastas,
Kas Tavu ikdienu piepildītu.
/I. Priede/

2020. gads pagāja
citādi, nekā ierasts. Noslēdzot gadu, kas ne tikai rekordus siltuma ziņā pārsitis,
bet līdz ar pandēmijas jauno
uzliesmojumu pirms gadumijas svētkiem iezīmējis arī
tādu kā melanholiski nogurušu noskaņu gaisā, tā vien
gribas lūkoties uz gaismas
pusi. Un tās patiesi netrūkst, ja vien gribam to saskatīt. Lai gan pilnīgi kvalitatīvus pakalpojumus pašreizējos apstākļos nav iespējams
sniegt, tomēr arī bibliotēkas piedāvā kādu gaismas staru. Maskas taču netraucē lasīt!
SAKARĀ AR VALSTĪ NOTEIKTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM COVID -19 IZPLATĪBAS DĒĻ, MURMASTIENES BIBLIOTĒKA UZ NENOTEIKTU LAIKU

Gadu mijā skaistu jubileju svinēs
Zenta Solzemniece.
Sūtam sveicienus, vēlam stipru
veselību un labas domas!
Sanita, Inese ar ģimeni,
Zenta ar ģimeni

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA.
SAZINOTIES AR BIBLIOTEKĀRI (TEL. 64825343,
26167907, DURVJU ZVANS)
IZSNIEDZ GRĀMATAS UN ŽURNĀLUS LĪDZŅEMŠANAI
Nav jau tā, ka pērn viss bija tikai slikti – jāprot saskatīt arī pozitīvo. Ziemassvētku laiks šogad būs citāds, nekā ierasts, taču katram pašam jācenšas
radīt pozitīvas emocijas sevī un līdzcilvēkos. Priecē tas, ka Murmastienes ļaudis par to rūpējas jau
krietnu laiku pirms svētkiem – spožu gaismu lej izrotātās eglītes pie pagastmājas, pie skolas, pie privātmājām. Lieli malači ir centrā dzīvojošie daudzdzīvokļu māju saimnieki, it sevišķi spoži mirdz jauno
ģimeņu dzīvokļu logi. Redzot, cik saposts ir ciems, arī Salavecītis ar saviem palīgiem Rūķiem no
Martas parka uz centra pusi jau brauc ar dāvanām. Paldies visiem, kas rada šo svētku sajūtu!
Pie labām domām gribas atgriezties,
Un vēlreiz visu izdomāt no gala.
Jo, kur ar gaismu esi saticies,
Tur mākonim būs vienmēr zelta mala.
/Ojārs Vācietis/

Novēlu visiem gaišus un priekā
dzirkstošus Ziemassvētkus!
Enerģiju un veiksmi
Jaunajā gadā!

Terēze, Murmastienes bibliotēkā

DIEVKALPOJUMI
KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKOS
UN ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ
VARAKĻĀNU KATOĻU BAZNĪCĀ
24.12. plkst. 17.00 - Vigilijas sv. Mise
plkst.19.00 – Ganiņu sv. Mise.
25.12. plkst. 9.00 – sv. Mise
26.12. II Ziemassvētki
plkst. 9.00 – sv. Mise
27.12. Svētās Ģimenes svētki
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
31.12. Gada pēdējā diena
Pateicības dievkalpojums par
aizvadīto civilo gadu:
sv. Mise plkst. 18.00
1.01. Vissvētās Jaunavas Marijas,

Dieva Mātes svētki
sv. Mise plkst. 11.00
3.01. II svētdiena pēc
Ziemassvētkiem
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
6.01. Kunga Epifānija – Triju
Ķeniņu svētki
sv. Mise plkst. 11.00 un 18.00
(Šajā dienā pēc pirmās sv. Mises
svētī krītu, vīraku, cēlmetālus)
10.01. – Kunga kristīšanas svētki
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00

Hei, hei, piensaimniek!

LPKS „Viļāni”
aicina
savā komandā
jaunus piena
piegādātājus!
Pievienojies!
Būsi apmierināts ar mūsu sadarbību!
Visus sev interesējošos jautājumus vari
noskaidrot, zvanot pa tālr. 29489812

Varjaunieši
Jaunatnes
starptautisko
programma
aģentūra

„Varjaunieši” – tieši šāds nosaukums ir dots
jaunākajai dibinātajai biedrībai Varakļānu novadā,
biedrība, kura aizstāvēs un pārstāvēs jauniešus un
to intereses.
Šā gada ietvaros 12 jaunieši piedalījās projektā
„Gribu! Varu! Daru!”, kurš tika īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Kopējais projekta finansējums 2779,40 EUR.
Projekta laikā notika daudz un dažādas apmācības,
kuru rezultāts ir biedrības dibināšana.
Paldies meitenēm, kuras uzņemās iniciatīvu un
nebaidās no izaicinājumiem. Varakļānu jaunieši var!
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2020. gads Varakļānu draudzē
Dod man, Kungs, Debesu gudrību,
lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi
arvien vairāk mīlēt un godināt. Kungs, es
novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt
visu, ko savā dievišķajā apredzībā man
esi nolēmis. (Mieram tuvu, Rīta lūgšana,
27.11.2020.)
Tikko iesācies viens no gada skaistākajiem cēlieniem – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Adventes laiks. Tas ir arī
laiks, kad vērts atskatīties uz visu gada
laikā paveikto un piedzīvoto. Katram cilvēkam nepieciešams brīdis pārdomām
un izvērtēšanai, lai varam sagaidīt Ziemassvētkus ar mieru sirdī un pārliecību,
kas paveicams jaunajā gadā.
Šā gada vasara Varakļānu draudzei
bijusi piepildīta. Šogad mūsu draudzē
izdevās noorganizēt Svētdienas skolas
grupu un jau 23. augustā 10
Varakļānu novada bērni piegāja
pie pirmās Vissvētākās komunijas. Tas kļuva par skaistu un
saviļņojošu notikumu gan mazajiem, gan viņu ģimenēm, gan
visai draudzei kopumā. No sirds
ceram, ka arī nakamajā gadā
izdosies noorganizēt jaunu grupiņu un bērni kuplā skaitā varēs
mācīties ticības mācību un iepazīt Dievu. Vissvētākā Komunija ir
brīdis, kad Dievs ir vistuvāk cilvēka dvēselei, bērni bija patiesi
priecīgi un no sirds lūdza veselību un saticību savām ģimenēm.
Oktobrī draudzes locekļi un
vēlāk Svētdienas skolas bērni
kopā ar bērniem no Varakļānu
vidusskolas, kuri apmeklē Kristīgās macības nodarbības, devas
ekskursijā pa Latgales dievnamiem. Viņi apmeklēja Kārsavas,
Viļakas un Baltinavas baznīcas,
kurās iepazinās ar katras baznīcas priesteri, uzzināja par vēsturi
un draudzes šī brīža tradīcijām.
Sagadījās, ka tieši iepriekšējā dienā Viļakā tika atvēts jauns vides tūrisma objekts
– pontonu laipa, kas no Viļakas ezera
krasta ļauj nokļūt uz ezera salas. Bērni
bija priecīgi par braucienu un dalījās savos piedzīvojumos:
Jēkabs (9 gadi) – man ļāva iezvanīt
zvanu, kas bija baznīcas tornī. Man ļoti
patika staigāt pa Viļakas ezera laipu un
apskatīt mūku salu. Bija interesanti sarunāties ar priesteriem, kuri stāstīja par
baznīcu vēsturi un par dažādām baznīcas telpām.
Kristināns (9 gadi) – man ļoti patika
visas lielās baznīcas.

Adele (6 gadi) – bija interesanti apskatīt baznīcas un braukt ar autobusu.
Patika arī iepirkties veikalā kopā ar brāli. Bazīcās man patika lielās un skaistās
lampas. Bet vislabāk atceros stāstu par
kādu gleznu, kuru varēja pacet un zem
tās apakšā bije vēl viena Marijas glezna.
Viens priesteris ļāva uzkāpt baznīcas tornī un apskatīties lielo zvanu.
Dita (12 gadi) – mēs bijām ar baznīckungu un citiem bērniem ekskursijā.
Apmeklējām vienus no skaistākajiem
dievnamiem Latgalē. Kopā devāmies
uz Viļakas un citiem dievnamiem. Beigās mūs šoferītis aizveda pie ezera, pa

kuru, kā teica baznīckungs:
„Pāri līdzīgam ezeriņam gāja
Kungs Jēzus”. Virs ūdens bija
garš, no koka izgatavots tilts,
kas ļoti šūpojās. Dažiem bija
bail iet pāri, bet citi vienkārši
pārskrēja. Vienā no dievnamiem bija saliktas ļoti skaistas un greznas vitrāžas, kur
vienas restaurēšana izmaksā
ap 1000 EURO vai pat vairāk.
Šajā pašā dievnamā augšā,
tur kur dzied koris, uz sienas
ar telefona palīdzību varēja
regulēt tādu kā gaismiņu dažādās krāsās, kas spīdēja uz
sienas, šīs gaismiņas regulēšanas nozīme bija tajā, ka
to varēja piemērot svētkiem,
piem. Violeta, balta utt. Šis
dievnams man patika visvairāk. Citā dievnamā viss
bija ražas svētku noskaņās,
jo tur apkārt bija izrotāts ar
ķirbjiem, citiem dārzeņiem, ogām un
ziediem. Šajā dievnamā bija arī bērnu
stūrītis. Vēl augšā pie ērģelēm Rihards
Trokšs un Jēkabs Urka nospēlēja savus
klavieru skaņdarbus. Pirmais dievnams,
kurā mēs nonācām, bija, manuprāt,
visgreznākais, jo tajā atradās greznas
lustras, u. tml. Vienu no greznojumiem
izveidoja audzēkņi no Rīgas, kuri mācās
par māksliniekiem. Blakus atradās vēl
viens dievnams, kurš bija tik pat grezns.
Kad visi devāmies mājās, pa ceļam mielojāmies ar saviem līdzpaņemtajiem gardumiem!
Visu vasaru baznīcas dārzā notika

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada decembris
nozīmīgi remontdarbi. Tika atjaunots
baznīcas žogs un sānu ieejas granīta
kāpnes, kā arī izbūvēts betona bruģa
celiņš, kurš ved uz kreisajām dievnama
sānu durvīm. Prāvests Česlavs Mikšto ir
pateicīgs visiem cilvēkiem, kas ziedoja
baznīcas remontiem un to atbalstīja, ka
dievnams kļūst sakoptāks un skaistāks.
Dievnama vizuāla tēla uzlabošana notika
pateicoties ne tikai draudzes locekļiem,
bet arī ES fondu un Varakļānu novada

domes atbalstam, kā arī darbiniekiem,
kas palīdzēja uzrakstīt projektu, piesaistīt finansējumu un novest to līdz realizēšanas aizsākumam. Lielu atbalstu
sniedza arī Varakļānu novadpētniecības
muzeja darbinieki.
Šis gads Varakļānu Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas
draudzē ir nācis ar skaistiem un svarīgiem jaunumiem. Bet viss šis laiks ir
piepildīts arī ar pārbaudījumiem, kurus
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varam pārvarēt tikai turoties kopā un veidojot mūsu draudzi, kā ticības un mīlestības salu. Varakļānu draudzē tiek gaidīts
un uzņemts ikviens, kurš šobrīd jūtas
nobijies, noguris, ikviens, kam pietrūkst
spēka un padoma. Ticēsim, cerēsim, ka
Advente un Ziemassvētki nāks ar mieru
sirdīs un nesavtīgu tuvāko mīlestību.

Noslēgusies „Bilžu” apgleznošanas akcija
Noslēgusies „Bilžu biroja” rīkotā
mūzikas un mākslas festivāla „Bildes”
35 gadu jubilejai veltītā akcija „ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”. Tajā iesūtītas 412 mākslinieciskotu
pastkastīšu un 303 pastkastīšu maketu
fotogrāfijas no 73 Latvijas pilsētām un
novadiem.
Visaktīvāk akcijā iesaistījās Jelgavas, Liepājas un Tukuma novada iedzīvotāji. Tālākā pastkastīte tapusi Krievijas
Federācijā, un to darinājusi latviešu valodas un kultūrvēstures skolotāja Ilona
Saverasa. Savukārt, Briseles latviešu
nedēļas nogales skolā tapa pastkastīšu
maketi.
Darbu tapšanā izmantotas dažādas
tehnikas – gleznošana, dekupāža, tamborēšana, kolāžu veidošana, pat kokgrebšana un kalšana. Arī tēmas bijušas
dažādas – sākot ar melnbaltiem ģeometriskiem un abstraktiem tēlojumiem līdz
pat krāsainiem dzīvās dabas un ainavu
attēliem. Tās radītas gan pašiem sev,
gan arī kā sirsnīgas dāvanas tuviniekiem
un draugiem.
„Akcijas dalībnieki ir atjaunojuši novecojušās, padarījuši interesantākas un
krāsainākas ierastās, veikalā pirktās, kā
arī darinājuši pavisam jaunas, funkcionālas pastkastītes,” saka festivāla „Bildes"
direktore Tija Auziņa, „no sirds priecājos
par katra akcijas dalībnieka veikumu,
mākslinieciskojot savas pastkastītes!
Tagad katram no viņiem tāda pastkastīte
ir vienīgā – izlolota, izsapņota, mīļākajās
krāsās ietērpta… Tas ir oriģināldarbs,
vēstījums pašiem sev, draugiem un radiem un arī garāmejošiem vērotājiem.
Šīs pastkastītes ir kļuvušas par māju vizītkartēm un unikāliem vides objektiem.
Aizkustinoši, pārdomu pilni un filozofiski,
jautri un ģimeniski silti bija arī pastkastīšu tapšanas stāsti. Galvenais, ka tas viss
veikts ar mīlestību."
Akcijā „ApGLEZNO un noBILDĒ arī
Tu savu pastkastīti!” piedalījās arī Varakļānu jaunieši. Kosmonautru ielas 22
daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas pastkastītes apgleznoja Klaudija Frolova:

„Kādā rītā, mierīgi lasot grāmatu,
dzirdu, zvana kaimiņiene pie durvīm.
Viņa dzirdējusi pa radio šo interesanto
uzsaukumu cilvēkiem, lai piedalās un
apglezno pastkastītes. Uzrunāja mani:
„Klau, Klaudija, tu tak mums māksliniece, izdomā, kā no parastajām pelēkajām
pastkastītēm uzburt kaut ko skaistu un
acis priecējošu!".
Protams, sākumā šaubījos, otas rokās neesmu turējusi jau gadiem. Bet tomēr aizbraucu, nopirku gan krāsas, gan
otiņas.
Pirmā pastkastītē, kas ir it kā kubisma stilā zīmēta, bija rokas ietrenēšanai.
Lai jau pierod, ka tūliņ kaut kas būs!
Pastkastītē, uz kuras ir suns attēlots, tas
ir kaimiņienes Vijas Eidukas bīgls Bosis.
Viņš mums jau ilgus gadus ir uzticams

kaimiņš, vienmēr pieies un paprasīs, lai
paglauda. Uz nākamās ir attēlots mans
kaķis Rižiks, kurš arī ar kaimiņu Bosi ir
ļoti iedraudzējies un starp viņiem nav
nekāda naida. Bet nu pēdējā pastkastīte saistās ar Latvijas dabu, pļavām un
skaistajiem saulrietiem."
Pils ielas 28B kāpņu telpas pastkastītes apgleznoja Lāsma Reine un Sigita
Kanča, vecmāmiņu pamudinātas, meitenes izveidoja košu ziedu kompozīciju, kas lieliski atsvaidzina tumšo kāpņu
telpu.
Par piedalīšanos šajā akcijā meitenes saņēma pateicības rakstus. Akcijas
iespaidā pastkastīšu apgleznošana turpinās. Ir iespēja katram piedalīties!
Materiālus apkopoja A. Jaunzeme
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Caur lietiem un puteņiem
Izbridis – piekusis,
Prieku, darba mīlestību atdevis –
aizmidzis.
/V. Kokle–Līviņa/
Sēru brīdī noliecam galvas un
izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
mūžības ceļos pavadot
Varakļānu Novada muzeja Goda viesi
ZENONU ZEIMULU
un viņa dzīvesbiedri
Varakļānu Novada muzeja kolektīvs
Aiz zemes vārtiem paliek mīla,
Aiz zemes vārtiem paliek darbs,
Un nemiers tāds kā mūža ķīla,
Un brīdis šis tik drūms un skarbs.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
ILONU un ZENONU ZEIMULUS
mūžībā pavadot.
Varakļānu novada pensionāru
biedrība „Pīlādzītis”
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēja balss.
Un kādām mīļām, labām sirdīm
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
Ainār, izsakām visdziļāko līdzjūtību,
VECĀKUS mūžībā pavadot.
Bijušie un esošie mājas iedzīvotāji.
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M. Jansone/
Izsakām dziļu līdzjūtību,
Jāni Čudarānu mūžībā pavadot.
Brīvības ielas 1 kaimiņi
Nozied it viss, kam ziedu krāšņums
dots.
Tik paliek mūžs, ar darbiem
vaiangots...
/K. Sausnītis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, Jāni Čudarānu mūžībā
pavadot.
Bijušie darbabiedri Lubānas PMK-3

Ik cilvēkmūžs kā zieds reiz plaukst,
Lai dzīves nebītos.
Un savā mūžā uzplaucis,
Reiz arī noliektos.
/V. Kokle-Līviņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, skolotāju KONSTANTĪNU
KANČU mūžībā pavadot.
Murmastienes pamatskolas saime

Smilšu kalnā gaisma lija,
Debess kalnā krēsla līs,
Tur jau mīļi sagaidīja,
Te vēl mīļi pavadīs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Natālijai Stafeckai, tēti mūžībā
pavadot.
SIA „Liepas AP” kolektīvs
Šodien Tev līdzi dodam
Siltākos atmiņu vārdus,
Lai viņu gaismā vieglāk
Atvērt mūžības vārtus...
Mīlestības gaišāko sveci,
Sāpju uguns kad plīvo,
Dedzam, lai izgaismo ceļu,
Kamēr pārtapsi zvaigznē.
/K. Apškrūma/
Sērojam par mūsu audzinātājas
Marijas Slūkas aiziešanu mūžībā.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Inesei ar ģimeni, māmiņu smilšu
kalniņā pavadot.
Murmastienes pamatskolas
1980. gada absolventi
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, pavadot Anfisu Volkovu
mūžības ceļā.
Bijušie kolēģi „Sprīdītī”
Tu biji bagāta.
Tev piederēja šīs debesis...
Lai tagad sveces ar vēju runā
Un Tavu zvaigzni ceļ debesīs.
Šī zeme griežas
Par dzīvi ātrāk un savādāk...
Un aiziet gājējs, kas
Nepārnāk... Ardievu!
/G. Račs/
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
skolotāju MARIJU SLŪKU mūžībā
pavadot.
Murmastienes pamatskolas saime
,,Dienas aizpalo. Gadi aizsāp
Tā kā sapņi, kā rētas.
Likteņa zvaigznes visuma tālēs
Atmirdz tīras un svētas...”

/no Martas Bārbales veltījuma dzejoļa
Marijai Slūkai 25.08.1999./

Izsakām līdzjūtību Marijas Slūkas
meitai Inesei Vēverei ar ģimeni
sakarā ar māmiņas aiziešanu
Aizsaulē.
Modra un Valdis Broki, Antonija un
Jānis Gruduļi, Veronika Patmalniece
un Valērija Solozemniece
Murmastienē

Un tā pa vienam, un tā pa vienam vien
Pa sārti balto ziedu klāto sniegu
No spožās saules mirdzuma ikdien
Kāds aiziet klusumā uz mūža miegu...
Tik palicējam žēlums, žēlums
neizsacīts,
Ka vienam jāizmalko rūgto dzīves
kausu
/R. Urtāne/
Pieminam mūžībā aizgājušos
novembrī:
Badūne Zinaida – 73
Činkurs Vitālijs – 92
Fjodorovs Juris – 68
Grigorjevs Apolonijs – 75
Kančs Konstantīns – 87
Kozule-Pastare Antonija – 87
Leimane Anna – 98
Leimane Konstantina – 94
Macijevskis Romualds – 77
Slūka Marija – 91
Strode Broņislava – 86
Trokšs Aleksandrs – 82
Volkova Anfisa – 87
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skujām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!
/K. Apškrūma/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei
Inesei Vēverei, māti kapu kalniņā
pavadot!
Varakļānu pašvaldības administrācija
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas...
Visdziļākā līdzjūtība Trokšu ģimenei,
vīru, tēvu, vectēvu mūžībā pavadot.
Rīgas ielas 23 mājas iedzīvotaji
Pār lieliem tīrumiem mūža ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod."
/A. Balodis/
Esam domās kopā ar Jāzepu Tropu,
māmulīti mūžības ceļā pavadot
Tuvie kaimiņi Madonas ielā
Smilšu kalnā gaisma lija,
Debess kalnā krēsla līs,
Tur jau mīļi sagaidīja,
Te vēl mīļi pavadīs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Natālijai Stafeckai, tēti mūžībā
pavadot.
SIA „Liepas AP” kolektīvs

