
Murmastienes kultūras namā

25. decembrī 19:00

IEEJAS MAKSA: LĪDZ plkst. 23:00 – 5,00 EUR, PĒC plkst. 23:00 – 7,00 EUR

Lai sildās sirds tai baltajā 
dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu 
liesmu,
Ar kuru var droši caur 
puteņiem iet.
 /K. Apškrūma/

Novērtēsim to, kas 
mums ir. Spēsim saskatīt 
pozitīvo, ticēsim paši sev 
un cits citam, padarīsim 
pasauli gaišāku. 
Lai katrā mājā, ikvienā 
sirdī ielīst ģimenes 
siltums, saticība, mīlestība 
un prieks! 
Gaišus Ziemassvētkus un 
bagātu Jauno gadu!

Māris Justs,
Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājs

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
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2022. gada 24. novembrī  
Nr. 16

1. Par zemes nomu.
2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-

10, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavi-
nāšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, 
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināša-
nu un nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par dzīvokļa Pils iela 32-7, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par dzīvokļa Pils iela 32-13, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

6. Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma Skolas iela 22, Varakļāni, atsavi-
nāšanu.

7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu.
8. Par nedzīvojamo telpu nomas lī-

guma pagarināšanu.
9. Par īres līguma pārslēgšanu.
10. Par īres līguma pārslēgšanu.
11. Par personas iekļaušanu paš-

valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistrā.

12. Par naudas balvu piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

13. Par domes priekšsēdētāja Māra 
Justa komandējumu ārvalstīs.

14. Par pārdošanas cenas noteikša-
nu Varakļānu novada pašvaldības 2023.
gada sienas kalendāram.

 1. Apstiprināt Varakļānu novadu 
prezentējošā 2023. gada sienas kalen-
dāra pārdošanas cenu 4,98 EUR (t.sk. 
PVN) apmērā.

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
15. Par konkursu „Ziemassvētku 

rota 2022”.
16. Par Varakļānu novada pašvaldī-

bas administrācijas nolikumu.
17. Par Varakļānu novada pašvaldī-

bas amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas nolikumu.

18. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas amatu klasificēšanas rezultātu ap-
kopojuma saskaņošanu.

19. Par dzīvokļa īpašuma Kosmo-
nautu iela 15-21,  Varakļāni,  ierakstīša-
nu zemesgrāmatā.

20. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Lai stiprinātu Latvi-
jas sabiedrības pilsonis-
ko kompetenci, moti-
vējot rīkoties un ieviest 
pārmaiņas profesionāla-
jā un personiskajā darbī-
bā, izsludināta pieteikša-
nās mācībām Demokrātijas akadēmijā. 
Pieteikties dalībai tiek aicināti pārstāvji 
no valsts institūcijām un pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām, kā arī 
aktīvie iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā. 
Pieteikšanās ir atvērta, aizpildot pietei-
kuma anketu https://ej.uz/DApieteik, 
līdz 2023. gada 8. janvārim!

Īpaši izstrādāta mācību program-
ma „Demokrātijas akadēmija” pilsonis-
kās kompetences stiprināšanai mācību 
dalībniekiem sniegs jaunas zināšanas, 
iespēju pilnveidot savas personiskās un 
profesionālās kompetences, uzdrošinā-
ties līdzdarboties, iedvesmoties no reā-
liem pieredzes stāstiem, viedokļu līde-
riem un savas jomas profesionāļiem.

Mācības Demokrātijas akadēmijā 
iekļauj:

•	 4 daudzveidīgas un informatīvi 
bagātas mācību dienas Rīgā ar nodarbī-

Izsludināta pieteikšanās dalībai Demokrātijas akadēmijā!
bām no vadošajiem Lat-
vijas ekspertiem; 

•	 vismaz 4 
nodarbību dienas ar 
praktisku, ikdienā pielie-
tojamu un izmantojamu 
prasmju apguvi katrā no 

Latvijas reģioniem;
•	 dalībnieku savstarpējas piere-

dzes apmaiņas, tikšanās, diskusijas, vie-
dokļu apmaiņas ar citiem dalībniekiem, 
praktiķiem un ekspertiem.

Demokrātijas akadēmijā plānots 
uzņemt 200 dalībniekus. Mācības ir 
bez maksas, tās notiks no 2023. gada 
janvāra līdz jūnijam. Demokrātijas aka-
dēmijas atklāšana un pirmā nodarbību 
diena notiks 2023. gada 30. janvārī, Rī-
gas pilī. Katram akadēmijas absolven-
tam tiks izsniegta apliecība par mācību 
programmas apgūšanu. 

Vairāk par Demokrātijas akadē-
miju informatīvajā materiālā htt-
ps://ej.uz/DAinfo  

Demokrātijas akadēmijas mērķis ir 
stiprināt Latvijas sabiedrību un tās ilgt-
spēju, uzlabojot sabiedrības prasmes 
un zināšanas par pilsoniskās sabiedrī-

bas jautājumiem, stiprinot vietējo līderu, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
publiskās pārvaldes kapacitāti, pilsonis-
kas sabiedrības aktivitātēs iesaistot jau-
nus dalībniekus un stiprinot viņu kompe-
tences, uzlabojot kvalitatīvas analītiskās 
informācijas un mācību materiālu pieeja-
mību, kā arī sekmējot sadarbību un uzticī-
bu starp dažādiem sektoriem un arī NVO 
un pilsoniskās sabiedrības vidū.

Demokrātijas akadēmijas veido-
šanā un īstenošanā apvienojušies gan 
publiskā sektora pārstāvji, gan virkne 
nevalstisko organizāciju Latvijā. To īs-
teno biedrība „Latvijas lauku forums” 
sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, 
Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, 
Kurzemes NVO centru, Valmieras nova-
da fondu un Zemgales NVO centru. De-
mokrātijas akadēmiju finansē EEZ un 
Norvēģijas grantu programma „Aktīvo 
iedzīvotāju fonds”.

Kontaktinformācija
Inga Koleča, 

Latvijas Lauku forums
29220892, info@laukuforums.lv

Apstiprināts Latvijas KLP stratēģiskais plāns 
2023. – 2027. gadam

Eiropas Komisija novembrī apstip-
rinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecī-
bas politikas Stratēģisko plānu (KLP SP) 
2023. – 2027.gadam, ko Latvijas valdība 
apstiprināja jau 2022. gada janvārī. KLP 
SP paredz turpmāko piecu gadu laikā 
lauksaimniecības nozares un lauku at-
tīstībā Latvijā ieguldīt 2,5 miljardus eiro. 
Lielākā finansējuma daļa jeb 1,7 miljardi 
tiks piešķirta tiešmaksājumu veidā. Lau-
ku attīstības pasākumiem ir paredzets 
0,791 miljards, bet Tirgus kopējās orga-
nizācijas atbalsta pasākumiem –10 milj.
eiro.

Visas lauku saimniecības tiešmak-
sājumu ietvaros varēs saņemt ienāku-
mu pamatatbalsta pamatlikmi (88 eiro/
ha 2023. gadā līdz 95 eiro/ha 2027.
gadā.) Tiks noteikta maksimālā summa 
ienākumu pamatatbalstam – 100 tūkst.
eiro vienam saņēmējam gadā.

Lai nodrošinātu proporcionālāku 
atbalsta sadalījumu starp dažādu lie-
lumu saimniecībām un augstāku ienā-
kumu atbalstu tieši mazām un vidējām 
saimniecībām, tiks ieviests pārdalošais 
ienākumu papildatbalsts  un turpināts 
maksājums mazajiem lauksaimniekiem. 
Visas saimniecības saņems ilgtspēju 
sekmējošo pārdalošo ienākumu papil-
datbalstu (par 3,1 – 30 ha saņemot 53 

eiro/ha 2023. gadā, kas pieaugs līdz 61 
eiro/ha 2027. gadā, savukārt par 30,1 
– 100 ha saņemot 12 eiro/ha). Kā alter-
natīvu mazās lauku saimniecības varēs 
izvēlēties piedalīties arī vienkāršotā at-
balsta shēmā un saņemt maksājumu 
mazajiem lauksaimniekiem, kas aizstāj 
visus tiešos maksājumus un kur saim-
niecībai ir paredzēti 500 eiro gadā. No 
lauku attīstības atbalsta finansējuma 
mazās saimniecības varēs saņemt at-
balstu līdz 30000 eiro saimniecību attīs-
tībai un konkurētspējas uzlabošanai, kā 
arī atbalstu aizdevumu veidā ieguldīju-
miem lauku saimniecībās ar apgrozīju-
mu līdz 150 000 eiro gadā.

Tiešmaksājumu atbalsts no 2023.
gada tiks piešķirts tikai lauksaimnie-
kiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību 
un atbilst vismaz vienam no septiņiem 
Latvijā noteiktajiem aktīvā lauksaimnie-
ka kritērijiem. No aktīva lauksaimnieka 
nosacījuma atbrīvoti tikai lauksaimnieki, 
kuri iepriekšējā gadā saņēma tiešmak-
sājumus 500 eiro vai mazāk.

Lai veicinātu gados jaunu un izglī-
totu cilvēku iesaistīšanos lauksaimnie-
ciskajā darbībā, jaunajiem lauksaim-
niekiem paredzēts papildu atbalsts gan 
ienākumu, gan ieguldījumu veidā.

Lai sekmētu Latvijas lauksaimniecī-

bas virzību uz Eiropas Zaļo kursu, nozī-
mīga atbalsta daļa – apm. 48% no KLP SP 
noteiktajiem – tiks ieguldīta pasākumos 
vides un klimata jomā – tiks veicināta vi-
dei un klimatam labvēlīga lauksaimnie-
cības prakse jauno ekoshēmu ietvaros, 
pilnveidoti nosacījumi  agrovides pasā-
kumos un veiktas vides investīcijas.

  Jaunajā KLP SP paredzētas investī-
cijas kooperācijas attīstībai, lai stiprinātu 
lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdēs, 
kā arī sniegtu atbalstu jaunu kooperatī-
vo sabiedrību veidošanai.

  Tāpat ietverts atbalsts par dalību 
dažādās pārtikas kvalitātes shēmās. Sa-
vukārt, lai veicinātu ražotāju savstarpē-
ju sadarbību produkcijas kopējai virzībai 
tirgū, turpmāk atbalsts ražotāju organi-
zāciju darbības programmu īstenošanai 
būs pieejams ne tikai augļu un dārzeņu, 
bet arī piena, cūkgaļas, liellopu gaļas, 
grauaugu un pākšu dārzeņu sektorā.

Lai zemnieki varētu saprast precī-
zāk, kādas izmaiņas gaidāmas no 2023.
gada, novadā gada sākumā būs infor-
matīvi semināri, kur varēs konkrētāk uz-
zināt par jauno atbalsta sistēmu, jo būs 
daudz izmaiņu.

     Informācija no žurnāla 
„Agrotops”. J. Grudule

Novada lauks. konsultante
  

Varakļānu novada iedzīvotāju iesaistīšanās Vidzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas (DI) projektā „Vidzeme iekļauj”

Vidzemes plānošanas reģions 
(VPR) 2017. gadā ir uzsācis īstenot pro-
jektu „Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 
9.2.2.1/15/I/003), kurā ir iesaistījies arī 
Varakļānu novads. Šī projekta mērķis ir 
palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu 
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpo-
jumu pieejamību dzīvesvietā personām 
ar invaliditāti un bērniem Vidzemes re-
ģionā. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  
tiek respektētas projektā iesaistīto per-
sonu tiesības, vēlmes un vajadzības.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir 
pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes insti-
tūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas 
sabiedrības, nav pietiekamas kontro-
les pār savu dzīvi un lēmumiem, kas 
viņus ietekmē, kā arī institūcijas notei-
kumi ir prioritāri pār cilvēka individu-
ālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi ir kvalitatīvi, individuali-
zēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz 
atbalstu funkcionālo traucējumu radī-
to ierobežojumu pārvarēšanai un dod 
iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadīju-

mā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinā-
tā vidē (informācija ņemta no vietnes 
http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vi-
dzeme_ieklauj). 

Kopš 2021. gada augusta mēneša, 
sadarbībā ar Dienas aprūpes centru 
„Eglāji” (turpmāk – DAC), Varakļānu 
novada pieaugušās personas, kuras 
piekritušas izvērtējumam, kas veikts 
projekta ietvaros, ir saņēmušas iespē-
ju apmeklēt DAC. 2021. gadā no sep-
tembra mēneša līdz gada beigām – no-
drošinātas 13 nodarbību dienas. 2022. 
gadā līdz decembra mēnesim – 109 
nodarbību dienas. Šo nodarbību ap-
maksai no projekta „Vidzeme iekļauj” 
veikti maksājumi 1236,33 EUR apmērā 
(2021. gadā) un 9080,97 EUR apmērā 
(2022. gadā).

Savukārt bērniem, sadarbībā ar 
biedrību bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem ar dažādiem funkcionālajiem 
traucējumiem „Mēs saviem bērniem”, 
tiek sniegta iespēja apmeklēt nodar-
bības pie smilšu terapijas, Montesori, 

mūzikas terapijas, kanisterapijas, ABA 
terapijas, Šrotas 3D Skoliozes terapijas 
speciālistiem, kā arī pie psihoterapeita, 
fizioterapeita, ergoterapeita un logo-
pēda. Par biedrības sniegtajām nodar-
bībām Varakļānu novada bērniem, no 
projekta finansējuma veikti maksājumi 
347,00 EUR apmērā (2021. gadā) un 
1443,00 EUR apmērā (2022. gadā). 

Par 2021. un 2022. gadā sniegto 
atbalstu Varakļānu novada bērniem un 
pieaugušajām personām no DI projekta 
„Vidzeme iekļauj” ir sniegts finansējums 
10909,46 EUR apmērā. 

Paldies projektam „Vidzeme ie-
kļauj” par sniegto atbalstu Varakļānu 
novada iedzīvotājiem!

Priecīgus, mierpilnus, gaišus Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno gadu 
mums visiem!

Varakļānu novada pašvaldības 
Sociālā dienesta kolektīva vārdā 

informāciju sagatavoja Iveta Grudule, 
sociālais darbinieks ģimenēm ar 

bērniem 

Lepojamies ar Varakļānu novada zemniekiem
Lai noskaidrotu, vai zeme tiek uztu-

rēta labā lauksaimniecības un vides stā-
voklī, arī šogad Lauku atbalsta dienests 
ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (LIZ) apsekošanu. Šogad kopu-
mā apsekoti 2,2 miljoni hektāri LIZ.

LAD mājaslapā ievietoti LIZ apseko-

šanas rezultāti novadu griezumā.
Trīs labākie novadi Latvijā, kur ne-

apsaimniekotā LIZ ir tikai 2%.ir:
- Dobeles novads;
- Saldus novads;
- Varakļānu novads.
Esam lepni par mūsu  zemniekiem, 

jo Varakļānu novads jau daudzus gadus 
ir līderos valsts mērogā.

Lai izturība, veselība un daudz ener-
ģijas novada čaklajiem ļaudīm arī turp-
māk! Mēs esam un būsim labākie!!!

         J. Grudule,
 Novada lauks. konsultante
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Lekcija
13. decembrī Varakļānu novada 

Kultūras centrā novada iedzīvotājiem 
bija iespēja apmeklēt izglītojošu no-
darbību par tēmu „Stress un izdegša-
nas sindroms”. Lekcija tika organizēta 
Varakļānu novada pašvaldības īste-
notā projekta „Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Va-
rakļānu novadā” ietvaros ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu (projekta id. Nr. 
9.2.4.2/16I/076). Nodarbību vadīja pro-
fesionāla personāla psiholoģe Anita 
Rošāne (Mg. public. relat., Mg. psych.).

Lekcijas norises laiks nebija izvē-
lēts nejauši – decembris un gada izska-
ņa ir laiks, kad nereti atskatāmies uz 
aizvadītajā gadā paveikto un drudžainā 
steigā cenšamies paveikt neizdarīto, 
tādējādi veicinot trauksmes un stresa 

sajūtas rašanos. Lekcijā tika runāts par 
to, kādi ir stresa cēloņi, kā laikus tos 
pamanīt un kā rīkoties, sastopoties ar 
tiem. 

Anita Rošāne ir iedvesmojoša un 
harismātiska personība, kurai nodarbī-
bas laikā izdevās nodibināt individuālu 
kontaktu ar katru no nodarbības dalīb-
niekiem, noturot nerimstošu interesi 
un atraktīvā veidā nododot zināšanas 
un iemaņas klausītājiem. 

Nodarbības apmeklētāji atzina, ka 
ir saņēmuši vērtīgus ieteikumus labjū-
tības un motivācijas uzturēšanai ikdie-
nā un attieksmes maiņai pret dzīves 
notikumiem.

     
   Līna Nagle,

projektu vadītāja

Ikviens vidzemnieks aicināts no-
balsot par būtiskākajiem kultūras vir-
zieniem reģionā, kuros būs iespējams 
saņemt finansējumu projektu reali-
zēšanai konkursa „Vidzemes kultūras 
programma 2023” ietvaros, ja Vidze-
mes plānošanas reģions būs tā īsteno-
tājs arī nākamajā gadā.

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
un AS „Latvijas valsts meži” atbalstīto 
kultūras programmu reģionos Vidze-
mes plānošanas reģions gatavojas rea-
lizēt jau 16. gadu. Mērķprogrammas 
mērķis ir veicināt kultūras pieejamību 
sabiedrībai reģionos, un tās ietvaros 
būs iespējams pretendēt uz finansēju-
mu kultūras projektu īstenošanai.

Arī 2023. gadā konkursa nolikums 
tiks pilnveidots, lai iekļautu tajā aktuā-
los kultūras virzienus. Tie tiek definēti, 
balstoties gan uz ekspertu viedokli un 
plānošanas dokumentiem, gan reģio-
na iedzīvotāju pausto viedokli. Sabied-
rības balsojuma rezultāts būs svarīgs 
konkursa nolikuma veidošanā, defi-
nējot kultūras prioritātes, kurās būs 
iespējams iesniegt kultūras projektu 
pieteikumus, ja Vidzemes plānošanas 
reģions būs konkursa īstenotājs arī 
2023. gadā. Kultūras mērķprogrammu 
reģionos izsludina VKKF, ik gadu no 
jauna lemjot par konkursa realizētā-
jiem.

Lai paustu viedokli, ikviens aicināts 

Vidzemnieki aicināti balsot par Vidzemes kultūras 
prioritātēm 2023. gadā

aizpildīt aptauju, norādot līdz trim no-
zīmīgākajām kultūras prioritātēm, kas 
šķiet būtiskas kultūrā Vidzemē nāka-
majā gadā. Tās aptver tādas jomas kā 
nemateriālā kultūras mantojuma sa-
glabāšana un popularizēšana, kultūras 
jaunrade, sabiedrības iesaiste kultū-
ras procesā, kultūrizglītība, bērnu un 
jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras 
procesos, profesionālās nacionālās 
un starptautiskās mākslas un kultūras 
pieejamība, novadpētniecība, materiā-
lā kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana, kā arī vienotais kultū-
ras un dabas mantojums.

Aptauja aizpildīšanai pieejama līdz 
2022. gada 8. janvārim: https://ej.uz/

vidzemeskultura 
Pagājušajā gadā viedokli par kul-

tūras prioritātēm pauda 624 cilvēki. 
Balsošanā piedalījās Vidzemes kultūr-
vēsturiskā novada iedzīvotāji. Visak-
tīvākie bija cilvēki no Alūksnes, Cēsu, 
Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, 
Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes un Val-
mieras novadiem. Par nozīmīgākajām 
tika atzītas 3 prioritātes, kuras tika ie-
kļautas konkursa nolikumā: bērnu un 
jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras 
procesos, Vidzemes reģiona vienotais 
kultūras un dabas mantojums, profe-
sionālās nacionālās un starptautiskās 
mākslas un kultūras pieejamība Vid-
zemē. 



„VARAKĻõNĪTS” 2022. gada decembris 7„VARAKĻõNĪTS” 2022. gada decembris6

Vidzemes plānošanas reģions par 
svarīgu uzskata sabiedrības iesaisti to 
jautājumu lemšanā, kas skar tās inte-
reses. Apkopotā informācija novēr-
tējuma aptaujā par iepriekš īstenoto 
kultūras prioritāšu balsojumu liecina, 
ka vairums atzinīgi novērtē iespēju 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā kul-
tūras prioritāšu noteikšanā un saskata 
to kā labu veidu, lai noteiktu pieejamo 
kultūras piedāvājumu.

Ar apkopoto informāciju par balso-
juma rezultātiem varēs iepazīties 2023. 
gada janvārī Vidzemes plānošanas re-
ģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

2022. gadā konkursam „Vidzemes 

kultūras programma” pavisam tika 
iesniegti 144 projektu pieteikumi par 
kopējo summu 591 345,65 EUR. Finan-
siālu atbalstu projektu īstenošanai sa-
ņēma 47 projekti, piešķirot 127 110,00 
eiro. Iesniegto un atbalstīto projektu 
pieteikumi pārstāvēja visas trīs sabal-
sotās un izvirzītās prioritātes.

* Vizuālā materiāla tapšanā izman-
toti konkursā „Vidzemes kultūras prog-
ramma 2022" iesniegto un realizēto 
projektu „SAVVAĻA", „Tradicionālo au-
šanas prasmju mantojums Saulkrastu 
novadā", „MĪT, VĪT, PĪT – meistarnīcas 
Valmiermuižā”, „„Tradicionālās dziedā-
šanas dabā seminārs – meistarklase 

un koncerts „Dabā. Turpinājums."" un 
„DABA RADA-2022" publicitātes foto.

Papildu informācijai: 
Lelde Ābele, 

Vidzemes kultūras programmas 
koordinatore, tel. +371 29266757, 

lelde.abele@vidzeme.lv; 
Eva Meijere, 

Vidzemes kultūras programmas 
koordinatore, tel. +371 25665567, 

eva.meijere@vidzeme.lv.  
Informāciju sagatavoja: 

Zane Kaķe, 
Vidzemes plānošanas reģiona 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
zane.kake@vidzeme.lv 

Būvvaldes informācija būvētājiem 
un būvniecības ierosinātājiem

Lai veicinātu īpašumu sakārtošanu 
un novērstu situācijas, kad ekspluatā-
cijā nenodotās ēkas īpašnieki jau iz-
manto, Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas 
stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tika 
noteikti astoņi gadi kā maksimālo ter-
miņu būvdarbu veikšanai un būvju no-
došanai ekspluatācijā.

Ar to saprotams, ka līdz 2022. 
gada 1. oktobrim ekspluatācijā bija 
jānodod būves, kuru būvniecība sākta 
un būvatļauja tika saņemta līdz 2014. 
gada 1. oktobrim. 

Ja būvdarbi ir pabeigti – pienā-
kums nodot ekspluatācijā.

Ja būvdarbi ir uzsākti un nav pa-
beigti – jālūdz būvvalde pagarināt būv-
atļauju. 

Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē 
jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anu-
lēšanai.

Varakļānu novadā pēc pašreizē-
jās uzskaites līdz 2014. gada 1. oktob-
rim ir izsniegtas 45 būvatļaujas (38 būv-
atļaujas ēkām, 7 – inženierbūvēm), kas 
šobrīd piekritīgas Varakļānu novada 
būvvaldei.

Būvvaldes būvinspektors veiks 
būvobjektu apsekošanu, sākot ar se-
nākajām būvatļaujām, un tiks sastādīts 
Atzinums, kurā tiks norādītas būvnie-
cības procesā atklātās nepilnības, ja 
tādas būs, un termiņš nepilnību novēr-
šanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 
94., 97. punktu,  lai pagarinātu mak-

simālo būvdarbu veikšanas ilgumu 
ēkām, būvvaldē ir jāiesniedz: 

1. Iesniegums papīra formātā 
ar lūgumu pagarināt būvatļauju -  ie-
rodoties būvvaldē vai elektroniski – 
iesniegumu iesniedzot BIS publiskajā 
portālā;

2. Aktuāla ēkas kadastrālās uz-
mērīšanas lieta;

3. Ēkas novietnes un tai izbūvē-
to ārējo inženiertīklu izpildmērījuma 
plāns;

4. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas polises ko-
pija – uz pieprasītā pagarinājuma ter-
miņu.

Lai pagarinātu maksimālo būvdar-
bu veikšanas ilgumu inženierbūvēm, 
būvvaldē ir jāiesniedz : 

1. Iesniegums papīra formātā ar 
lūgumu pagarināt būvatļauju – ierodo-
ties būvvaldē vai elektroniski iesniegu-
mu – iesniedzot BIS publiskajā portālā;

2. Inženierbūves novietnes  iz-
pildmērījuma plāns;

3. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas polises ko-
pija – uz pieprasītā pagarinājuma ter-
miņu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Varakļānu novada būvvaldes 
būvinspektoru Andri Garanču, tāl-
runis: 29244474.

Varakļānu novada būvvaldē ap-
meklētāju pieņemšana notiek pēc ie-
priekšēja pieraksta: Rīgas ielā 13, Vara-
kļāni, otrajā stāvā.

Varakļānu Novada 
muzejs aicina darbā 
REMONTSTRĀDNIEKU
Galvenās prasības:
Vidējā vai vidējā/profesionālā izglītība;
Pieredze dažādu remontdarbu 
veikšanā;
Prasme patstāvīgi organizēt savu 
darbu, precizitāte darba izpildē;
Labas sadarbības un komunikācijas 
prasmes kolektīvā.
Darba pienākumi:
Veikt telpu, ēkas kosmētisko remontu;
Veikt ikdienas apgaitas un 
sanitārtehnisko iekārtu, ierīču 
apskates, remontu;
Veikt citus saimnieciska rakstura 
darbus;
Plānot darbam veicamo materiālu 
apjomu;
Uzturēt savā atbildībā nodoto 
darbarīku tehnisko stāvokli darba 
kārtībā;
Kontrolēt pasūtīto izejmateriālu  
izlietojumu.
Mēs piedāvājam:
Darbu pašvaldības iestādē;
0,7 darba slodzi, algas likme par 0,7 
slodzi – 423,50 EUR (bruto);
Regulāru atalgojumu un sociālās 
garantija;s
Iespēja strādāt darbu apvienošanas 
kārtībā.

Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt 
muzejs@varaklani.lv līdz 23.12.2022.g.
Detalizētākai informācijai lūgums 
zvanīt muzeja vadītājai 
Teresei Korsakai       
pa tālruni +371 29359242.

Svētais Jānis evaņģēlists Jēzus 
Kristus dzimšanas faktu  dokumentē 
ar šo frāzi: „Vārds kļuva miesa un 
dzīvoja starp mums.” (Jn. 1.14) Dažos 
vārdos viņš ietver kristīgo Ziemassvēt-
ku būtību. Līdz ar Pestītāja ienākšanu 
fiziskajā, Dievs pietuvojies cilvēkam tik 
ļoti, ka pat ir kļuvis viens no mums. Tā 
ir mīlestības kulminācija, kura darbo-
jās pretēji cilvēciskai loģikai. Debesu 
Tēvam ir cita pieeja, kurš vēlas cilvēku 
izvilkt no grēka tumsas un dot cerības 
gaismu. Tāpēc Betlēmes notikums 
labas gribas ir liela iepriecinājuma 
iemesls.

Mateja Evaņģēlijs  atklāj, ka torei-
zējai sabiedrības daļai jaundzimušais 
Bērns, par kuru iepriekšējos gadsim-
tos vēstīja Bībeles pravieši, izraisīja 
pretējas emocijas. Viens no viņiem bija 
ķēniņš Herods, kurš, izdzirdis par jūdu 
Ķēniņa piedzimšanu, izbijās. Neiedzi-
ļinoties saņemtajā informācijā, Betlē-
mes Bērnā saskatīja varas apdraudē-
tāju, nevis Pestītāju. Iekrītot histērijā, 
pieņēma iracionālo lēmumu – nogali-
nāt pašus mazākos un neaizsargātos, 
lai sevi pasargātu no iedomāta konku-
renta. 

Vērojot 21. gadsimta  cilvēku uzve-
dību ar lielu sarūgtinājumu un sāpēm 
jāatzīst, ka toreiz, tā tagad: „Atnāca 
pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma.” 
(Jn.1.11) Dievam visi  savējie, jo Viņš 
ir cilvēku un pasaules Radītājs. Katrs 
labi saprot šos vārdus, kurš saskāries 
ar atgrūšanu no kāda ģimenes locekļa 
vai kāda cita tuva cilvēka, kaut arī viņa 
labā ieguldījis nesavtīgo mīlestību. Slu-
dinot Evaņģēliju, Jēzus paskaidro, ka 
pieņemt otru cilvēku ar viņa vajadzī-
bām nozīmē savā dzīvē uzņemt Die-
vu: „Kas manā vārdā uzņem vienu no 
šiem bērniem, tas mani uzņem; bet 
kas mani uzņem, tas neuzņem mani, 
bet to, kas mani sūtījis.” (Mk.9.37). Cil-
vēks, kurš noraida Dievu vai no Viņa 
ir  attālinājies, neapvaldīto egoistisko 
tieksmju apmierināšanai, var pakļau-
ties dramatiskiem risinājumiem. Hero-
da ļaunprātīga vara joprojām turpinās, 
kad tēvi vai mātes nobīstas no saviem 
bērniem un tos nogalina, kad viņi vēl 
nav paspējuši ieraudzīt šo pasauli. Cit-
reiz nežēlīga agresija izpaužas dažādos 
individuālajos konfliktos. Drausmīgāk 
ir tad, kad kāds valsts varas nesējs, 

Kristus miera garants
iebrūkot kaimiņvalstī,  izraisa militāro 
vardarbību. 

Lai izraisītu ugunsgrēku nav jāie-
gulda lielas pūles. Pietiek ar vienu mazu  
sērkociņu, bet apdzēšanai jāiegulda 
smags darbs un visbiežāk tam nepie-
ciešama specializēta tehnika. Miers 
tiek zaudēts ne tikai kara darbības re-
zultātā, bet arī tad, kad nepaklausām 
Dievam un darām kaut ko pretēji Viņa 
iedibinātai mūžīgai kārtībai. Tas notiek 
garīgajā dimensijā, kad viegli piekrītam 
grēka situācijai. Arī fiziskajā plaknē no-
tiek domstarpības, un mierīga komu-
nicēšana ir apdraudēta. Tomēr sirds 
iekšienē lielais cilvēku pārsvars ilgojas 
pēc miera dažādās tā izpausmēs. Ne 
vienmēr ar cilvēcisko gudrību un spē-
jām to izdodas atgūt. Dievs to labi zina. 
Tāpēc uz mūsu planētu  atsūtīja savu 
dievišķo Dēlu, lai palīdzētu atrisināt sa-
režģījušos jautājumus, ar kuriem paši 
nespējam tikt galā. Debesu Tēva Dēls 
maza bērna izskatā Betlēmes silītē iz-
staro neviltotu mieru, sirsnību un mī-
lestību. Vēlāk publiskās darbības laikā 
šis pats Jēzus to izsaka vārdos: „Mieru 
es jums atstāju. Savu mieru es jums 
dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums 
dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un 
nebīstas” (Jn. 14.27). Šobrīd, kad regu-
lāri sadzirdam satraucošas ziņas par 
dažādiem notikumiem, miers no aug-
šas, no debesīm ir tik ļoti nepieciešams 
ikvienam. Lai Dieva dotais miers no-
nāktu līdz mums, jāuzņem Jēzus savā 
sirdī, savās mājās. Viņš ir visdrošākais 
miera garants.

Novēlu visiem  „Varakļõnīša” lasī-
tajiem mierpilnus Kristus dzimšanas 
svētkus un Dieva svētīto  Jauno gadu! 

Česlavs Mikšto

24.12. Plkst. 18.00 Kristus dzimšanas 
svētku Vigilijas sv. Mise
25.12.  Sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00 
26.12. II Ziemassvētki, plkst. 9.00 - sv. 
Mise. Auzu svētīšana
27.12. Svētā Jāņa Apustuļa un Evanģe-
lista svētki, sv. Mise plkst.  9.00, Sausa 
vīna un sulu svētīšana
28.12. Sv. Nevainīgo bērniņu mocekļu 
svētki, sv. Mise plkst.  9.00, svētība 
bērniem
30.12.  Svētās Ģimenes svētki,
sv. Mise plkst.  9.00
*svētība ģimenēm, 
*šajā piektdienā uzturā atļauts lietot 
gaļas ēdienus
31.12.  Gada pēdējā diena. Pateicības 
dievkalpojums par aizvadīto civilo 
gadu,
sv. Mise plkst. 18.00  „Dievs mēs Tevi 
slavējam...”, (par  himnas dievbijīgu 
nodziedāšanu vai  recitēšanu  baznīcā 
var saņemt pilnas atlaidas)
01.01. Vissvētās Jaunavas Marijas – 
Dieva Mātes svētki.
plkst. 10.00 Vissvētāka Sakramenta  
adorācija, sv. Mise plkst. 11.00, 
himna „Nāc Dievs Svētais Gars...” (par 
dievbijīgu himnas recitēšanu vai dzie-
dāšanu ir iespējams saņemt pilnas 
atlaidas)
05.01. Svētā stunda no plkst. 17.00, 
sv. Mise plkst.18.00
06.01.  Kunga Epifānija – Triju Ķeniņu 
svētki, plkst. 10.00 Vissvētāka Sakra-
menta  adorācija, sv. Mise plkst.  11.00 
un 18.00,
* šodien pēc pirmās sv. Mises svētī 
krītu, vīraku, cēlmetālus,
* šajā piektdienā uzturā atļauts lietot 
gaļas ēdienus
08.01. II svētdiena pēc Ziemassvēt-
kiem, Kunga kristīšanas svētki,
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00,
Darba dienās svētā Mise plkst. 8.00
 

DIEVKALPOJUMI KRISTUS 
DZIMŠANAS SVĒTKOS 
UN ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ 
VARAKĻĀNU KATOĻU 
BAZNĪCĀ
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Daudzi no vietējiem iedzīvotājiem 
atceras, kā 1997. gada 13. septembrī 
Varakļānu muižas pilī durvis vēra no-
vada muzejs. Entuziasti, skolotāji – Va-
lentīna Briška, Jānis Piļpuks, Genovefa 
Melne, Viktors Briška, Aina Jaunzeme, 
Valērija Solzemniece, dzejniece Marta 
Bārbale, vēsturniece Emīlija Spēlma-
ne, mākslas zinātnieks Pēteris Savic-
kis, dr. vet. med. Artūrs Garančs, pub-
licists Ādolfs Borbals, profesors Aloizs 
Strods, akadēmiķis Ēvalds Mugurevičs, 
novadpētniece  Antoņina Piļpuka u.c. 
novadnieki aktīvi iesaistījās muzeja 
izveidošanā. Pateicoties Varakļānu 
pilsētas domes atbalstam un toreizē-
jam domes priekšsēdētājam Jurim Vē-
verim, kā arī daudziem novadniekiem  
gan  Latvijā, gan ārzemēs, muzejs ie-
guva savu vietu sabiedrībā. Muzeja 
pārvaldnieks no 1997. līdz 2000. g. bija 
skolotājs, novadpētnieks, laikraksta 
„Varakļōnīts” redaktors Jānis Piļpuks.

No 2001. gada 1. februāra muzejs 
ir oficiāli dibināts kā Varakļānu novada 
domes struktūrvienība. Tika apstip-
rināta jauna štata vienība – muzeja 
vadītājs. Šos pienākumus  no 2000. 
g. pilda Terese Korsaka. Pēc muzeja 
dibināšanas tika izveidota un darbo-
jas joprojām muzeja padome kā pa-
domdevējorgāns. Padomes locekļi 
darbojas brīvprātīgi. LR Muzeju likums 
nosaka, ka  ikvienam valsts vai pašval-
dības muzejam ir pienākums akreditē-
ties. Pirmā muzeja akreditācija notika 
2004. gadā. Varakļānu Novada muzejs 
ir četrkārtīgi akreditēts. Tas nozīmē, 
ka vairākkārtīgi ir iegūts valsts atzīta 
muzeja statuss, ka muzejs prot sagla-
bāt un popularizēt novada vēstures 
liecības. Pa šiem gadiem ir izveidots 
un modernizēts muzeja krājums. No 
2003. gada par muzeja krājumu rūpē-
jās krājuma glabātāja Ilze Marinska. 
Ir izveidota muzeja krājuma komisija, 
kas izvērtē ienākošo eksponātu lietde-
rību un atbilstību novada vēsturei. 

Lielākai tūrisma plūsmas apritei 
muzejā 2009. gadā ir izveidots Tūrisma 
informācijas centrs (TIC), kas nodroši-
na tūrisma informāciju triju reģionu 
robežās (Latgales, Vidzemes un Zem-
gales), kā arī citiem ceļotājiem. Tūrisma 
informācijas centrs darbojas saskaņā 
ar muzeja nolikumu. No 2010. gada 
darbu TIC veica Līga Osipova. No 2019. 

Muzeja ceturtdaļgadsimts

gada par tūrisma informācijas konsul-
tantu un gidu strādā Arturs Ikaunieks. 
TIC aktīvi sadarbojas ar apkārtējo no-
vadu tūrisma kordinatoriem.

No 2014. gada muzejā ir atjaunota 
un sv. Trīsvienības godam iesvētīta pils 
kapela. Kapelā tiek rīkoti dažādi sakrāli 
pasākumi. Īpaša pateicība muzeja pa-
domes loceklim, priesterim Viktoram 
Naglim par darbu un ieguldījumu ka-
pelas attīstībā. Restaurēta priestera 
dāvinātā, unikāla ne tikai Latvijā, bet 
arī vienīgā pasaulē, 18. gs. svētbilde 

„Vissvētākās zobena caurdurtās sirds 
godināšana”. Restauratore Ingūna Na-
miķe. Priesteris V. Naglis ir uzdāvinājis 
muzejam vēl vienu 18. gs. uz koka dē-
ļiem gleznotu svētbildi „Jezuīts Rots”, 
kas ir liels ieguvums mūsu kolekcijai. 

Lielākais dāvinājums, kas ir atstāts 
mums mantojumā no grāfu Borhu 
dzimtas, ir Varakļānu muižas kom-
plekss. Tā vēsture ir neaprakstāma 
un gadu desmitiem pētāma. 2013.
gadā, ekspedīcijā uz Ļovas Stefanika 
Nacionālo bibliotēku Ukrainā, tika ie-

gūti vērtīgi materiāli no Borhu dzimtas 
arhīva. Pamatojoties uz šiem materiā-
liem, muzejā 2018. gadā tika atklāta 
jauna, modernizēta ekspozīcija „Senās 
godības atspulgs laikmetu griežos”. Tā 
šobrīd jau ir ieguvusi labas atsauks-
mes no muzeja apmeklētājiem. Pakā-
peniski izveidota un vēl joprojām tiek 
pilnveidota dabas ekspozīcija „Purvs 
dzīvībai”. Sadarbībā ar Latvijas Piļu un 
muižu asociāciju, starptautiska projek-
ta ietvaros, esam ieguvuši interaktīvu 
foto sajūtu laboratoriju „zaļā siena”.  
Muzejā regulāri tiek organizētas dažā-
das izstādes, tematiski pasākumi, po-
pularizētas izglītojošas programmas 
„Skolas somas” ietvaros un jaunlaulāto 
izklaidei.

Lēnām, bet ar dziļu cieņu un godbi-
jību pilī notiek restaurācijas darbi.  SIA 
„AIG” izpētes rezultātā atklājās, ka 18. 
gs. un 19. gs. pilī ir bijušas apgleznotas 
gandrīz visas telpu sienas un griesti. 
Atrastie sienu gleznojumi ir līdzvērtīgi 
Rundāles pils gleznojumiem. Varakļā-
nu pils sienu gleznojumu restauratori 
ir Staņislavs Astičs, Lolita Hermsa un 
Maija Tirzīte. 

Patiess prieks ir par vietējiem un 
dažādu valstu ciemiņiem, kuri iegriežas 
mūsu muzejā. Tie ir gan vienkārši ceļo-
tāji, tūristi un  pētnieki, kas pēta globā-
las lietas pasaulē, starp kurām esam 
arī mēs. Liels pārsteigums bija, kad 
mūs apciemoja ASV zinātniece Ruta 
Sargente, kas pēta svēto relikviju vēs-
turi Eiropā. Tādā veidā mēs ieguvām 
unikālus Vatikāna arhīva materiālus 
par to, kā 18. gs. grāfs Mihaels  Borhs 
ir izlūdzies Romas Pāvestam Svētā 
mocekļa Viktora relikvijas un atvedis 
tās uz Varakļāniem. Šajā pētījumā tika 
pierādīta grāfu Borhu dzimtas portre-
ta piederība Varakļāniem, iepriekš tika 
domāts, ka tā attiecas uz Preiļiem. Va-
sarā muzejā viesojās Polijas vēstniece 
Monika Mihališina. 

Muzeja pirmsākumos pastāvīga 
kurinātāja nebija, pils dažas telpas pa-
līdzēja sasildīt sabiedrisko darbu veicē-
ji. Lielāko tiesu telpas netika apkurinā-
tas. Nu jau vairākus gadus par siltumu 
muzejā rūpējas Jānis Justs. Agrāk pilī ir 
bijušas 60 podiņu krāsnis, kuras, droši 
vien, kurināja pulciņš kalpu. Nav vien-
kārši uzturēt siltumu muzeja plašajās 
telpās vienam cilvēkam. Šobrīd muze-
jā tiek kurinātas 14 – 17 krāsnis telpās, 
kuras galvenokārt aizņem ēkas apdzī-
voto, centrālo daļu. Pils austrumu un 

rietumu spārni ziemā nav izmantojami 
aukstuma dēļ. Lai optimāli nodrošinātu 

pils izmantošanu, ir ļoti nepieciešama 
centralizēta apkures sistēma, ūdens 
un kanalizācija, ēkas fasādes atjauno-
šana u.c. PALDIES PAŠVALDĪBAI par 
ieguldīto laiku, enerģiju, projektiem un 
līdzekļiem, domājot par pils un muzeja 
saglabāšanu. Vēlam veiksmi arī turp-
mākajos projektos!

Ņemot vērā to, ka pils ēka ir piedzī-
vojusi dažādu karu laikus, gan skolas 
laikus un citus izmantošanas veidus, 
tai nepieciešams veikt daudzus atjau-
nošanas darbus. Saimnieciskā kārtā 
ir nomainītas vai atjaunotas durvis 
visām ieejām, autentiskā stilā izgata-
voti un nomainīti daži kritiskā stāvoklī 
esoši logi, daudzās telpās ir atjaunotas 
grīdas, izšūtas sienas ar dekotratīviem 
koka dēlīšiem u.c. Muzejā ierīkots vēl 
viens sanitārais mezgls. Koka apdares 
darbus veica meistars Jānis Viļčuks, 
kurš uz nepilnu slodzi muzejā skaitījās 
kā remontstrādnieks.

Ne mazāk darba ir jāiegulda muze-
ja apkopējai. Muzeja telpu kopplatība ir 
1617 m2. Plašās izstāžu un ekspozīciju 

Kultūras Ministrijas apsveikums muzeja jubilejā.

Borhu ģimenes portrets. Juzefs  Peška  (1767–1831). 
Gleznots 1808.–1809. g. Eļla, audekls

Gleznā redzama grāfiene Eleonora (Brauna) Borha ar bērniem. Mātei uz 
rokām  dēls Juzefs (dzimis 1807.g.), dēls Aleksandrs turas pie mātes kleitas.  
Lai  jūs nemulsina zēnam mugurā uzvilktā kleita, jeb krekls, kas tajā laikā 

bija normāls  zēnu apģērbs. Blakus redzamas meitas – Sofija, Elīza, Izabella 
un Anna.  Gleznas oriģināls atrodas Kelces Nacionālajā muzejā, Polijā 

Pētījumu veikusi Kopenhāgenas Nacionālā muzeja vēstures doktore Ruta 
Sargente Noija, Dānijā, 2021. g.

18. gs. svētbilde „Vissvētākās 
zobena caurdurtās sirds 

godināšana”. Restauratore 
Ingūna Namiķe
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u.c. zāles, krājuma telpas, kāpnes vien-
mēr ir jāuztur kārtībā. Sākot no 2022. 
g. aprīļa muzeja telpas un āra puķu 
dobes kārtībā uztur Evija Zorģe. Pla-
šā teritorija ārpusē prasa ne mazums 
pūļu – jānopļauj zāle, jāuztur puķu do-
bes kārtībā, jāgrābj lapas, jātīra ziemā 
sniegs u.c. darbi. Izsaku lielu pateicību 
visiem palīgiem, kurus dažreiz mums 
nodrošina dome, sociālais dienests, 
dzīvokļu komunālais uzņēmums un  
nodarbinātības aģentūra. 

Muzejs ir nostrādājis zināmu laika 
sprīdi, lai ielūkotos savos krājumos un 
izvērtētu to nozīmību un patieso vērtī-
bu. Lielu paldies vēlos pateikt visiem, 
kas ir dāvinājuši dažādus muzeja eks-
ponātus, vēsturiskas liecības, doku-
mentus, grāmatas u.c. vērtības, kā arī 
daudziem muzeja atbalstītājiem un 
ziedotājiem. Sākot no muzeja pirmsā-
kumiem, ir jāpateicas ārzemēs dzīvo-
jošajiem un bijušajiem novadniekiem: 
Šmites k-dzei ar ģimeni no Austrālijas, 
Kārlim Poča k-gam no Anglijas, Latkov-
sku ģimenei no ASV, Bernānu ģimenei 
no Kanādas, Varakļānu ebreju kopie-
nai Izraēlā un personīgi Knoha k-gam. 
Latvijā dzīvojošajiem un bijušajiem 
novadniekiem: dr. med. vet. Artūram 

Garančam un Annai Brokas k-dzei ar 
ģimenei no Ādažiem, Paulīnei Zalānei, 
Zentai Cakulei un Staņislavam Cakulim, 
Antonam Ikauniekam u.c. ziedotājiem. 
Vēl muzejam ir kupls pulciņš Goda vie-
su, kuri ar savām domām, idejām, dar-
biem un materiāliem ieguldījumiem ir 
palīdzējuši muzeja attīstībai un izaugs-
mei. Daudzi no viņiem jau ir aizsau-
lē, lai mūžīgais miers ir ar viņiem! Vēl 
muzejam ir savi sadarbības partneri: 
Jēkabpils, Madonas, Preiļu un Rēzek-
nes muzeji un apkārtējo novadu Tūris-
ma informācijas centri,  Obelisk Farm, 
Latgaļu sāta, BRO VAR u.c. Liels paldies 
visiem par sadarbības iespējām.

Muzeja darbs šobrīd ir nostādīts 
pietiekoši augstā līmenī, lai ar to lepo-
tos ne tikai sabiedriskā, bet arī valstis-
kā līmenī. Ar šo gadu ir noslēdzies liels 
laika posms tā attīstībā. Turpmākie 
darba plāni muzeja attīstībā saistās 
tieši ar projektiem restaurācijas jomā 
gan eksponātiem, gan sienu un griestu 
gleznojumiem. Dažādas ieceres plāno-
jam īstenot saistībā ar muzeja pedago-
ģisko darbu un tūrisma attīstību. Ne-
apstāsies arī zinātniskais pētniecības 
darbs. Jau šogad ir ievadītas sarunas 
turpmāko divu gadu starptautiskajai 

sadarbībai ar Polijas zinātniekiem. Sa-
darbība turpināsies arī ar Latkovsku ģi-
meni no ASV. Varbūt vēl kāds brīnums 
nākotnē var notikt, par kuru mēs ne-
nojaušam.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
brīnumu, katram no mums pārdomu 
un piedošanas laiks. Dažreiz mēs ne-
apzināmies, kādas kļūdas pieļaujam 
un kādā mirklī aizvainojam vai sāpinām 
viens otru. Noslēdzot aizejošo gadu un 
Jaunajam gadam atnākot, vēlos lūgt 
piedošanu saviem kolēģiem, iestāžu 
darbiniekiem, domei un deputātiem, 
visiem iedzīvotājiem, kurus esmu aiz-
vainojusi ar savu rīcību, valodu vai vēl 
kā citādi.  Novēlu visiem būt veseliem 
un stipriem. Izturēt dažādus dzīves 
pārbaudījumus, mīlēt savu dzimto vie-
tu, rūpēties par mūsu visu labklājību 
un turpmāko izaugsmi. Lai svētki ienāk 
katrā sētā un ģimenē ar mieru, mīles-
tību un labestību vienam pret otru. 
Ticēsim brīnumiem un piedosim viens 
otram. Lai miers ir uz zemes un cilvē-
kiem labs prāts! Laimīgu Jauno 2023. 
gadu!

Terese Korsaka,
Varakļānu Novada muzeja vadītāja  

Aicinām uz interesantu mākslinie-
ces Līvas Kaprāles  tekstildarbu izstādi 
„Sa- DARBĪBA.” Izstādi var apskatīt gan 
darba dienās, gan sestdienās.

Visi laipni aicināti!

Varakļānu 
Novada muzejā

„Vecumu mēs praktiski nosakām 
pašas. Izvēlamies nesūroties un gadu 
skaitu neievērot. Dalāmies ar savu 
pieredzes un atziņu pūru. Dzīvojam 
ar skaistām atmiņām par vakardienu, 
baudām šodienu un ar cerībām ska-
tāmies nākotnē. Tikai možumā var 
dzīvesprieku gūt. Gadi neliedz mums 
vēl jaunām būt!" Tā sevi raksturo Vara-
kļānu novada Kultūras centra senioru 
dāmu deju kopa „Dardedze", dodoties 
uz Latgales un Sēlijas novada senioru 
Eiropas deju kolektīvu Ziemassvētku 
sadanci „Atkalsatikšanās", kas notika 
Preiļu novada Riebiņu kultūras namā 

Atkalsatikšanās

27. novembrī Va-
rakļānu novada pen-
sionāru biedrības 
pārstāvji ciemojās pie 
Vecpiebalgas senio-
riem. Seniori no Sējas, 
Taurenes, Dzērbenes, 
Preiļiem, Varakļā-
niem un Vecpiebalgas 
pulcējās viesmīlīgajā 
Vecpiebalgas kultūras 
namā uz tradicionā-
lo Adventes vainaga 
iedegšanu. Sirdi un 
prātu sildīja jaukais 
koncerts „Es palūgšu baltajam eņģelim", kur dziedāja un muzicēja māsas Legz-
diņas.  Sadziedāšanās, dejas un atrakcijas kopā ar Artūru Grandānu lika aizmirst 
ikdienas rūpes. Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par iespēju piedalīties se-
nioru svētkos!

Degsim sveces un gaidīsim svētku brīnumu kopā!
A. Jaunzeme

Balti apsnieg pasaule

Šajā skaistajā, baltajā ziemā, kad 
esam pacīnījušies ar visādiem prak-
tiskiem šķēršļiem, tomēr beigu beigās 
esam priecīgi, jo straujiem soļiem tuvo-
jas gada nogale un brīnišķīgais svētku 
laiks.  Lai tas nestu maksimāli daudz 
prieka, vēl var paspēt tiem sagatavo-
ties, darinot kādu telpu rotājumu vai 
dāvanas, kas varētu būt praktiskas, 
noderīgas, iepriecinošas vai iedves-
mojošas. Savukārt tos, kuri paši nav 
draugos ar rokdarbiem, aicinu ap-
meklēt Murmastienes bibliotēku, kur 
izstādē skatāmi  Valentīnas Grudules 
adījumi – krāsainas zeķes, čības un 
bezgala skaisti, mīksti, silti, rakstaini 
cimdi.

Darinājumus var ne tikai apskatīt, 
bet arī iegādāties – būs praktiskas, ne 
tikai sirdi sildošas dāvanas. Novēlu, lai 
jums katram šajos svētkos ir, ko dot ci-
tiem, un ir kāds, kurš vēlas dot jums. 
Šādos līdzsvara kausos nosvērta ko-
pābūšana, manuprāt, ir pati galvenā 
atslēga uz labu dzīvošanu.

Mēģini jau rīt
Kaut ko labu izdarīt.
Ja tev labi ies,
Kāda sirds tev teiks paldies.

Terēze,
Murmastienes bibliotēka vdadītāja

Lai silti svētki!

3. decembrī. Sadancī piedalījās 19 se-
nioru deju grupas no Preiļu, Līvānu, 
Ludzas, Dagdas, Daugavpils, Viļakas, 
Balvu, Varakļānu novada, katra dejoja 
vienu savu izvēlēto deju. Sadanča no-
slēgumā deju kopu vadītājas vienojās 
par Senioru dziesmu un deju festivāla 
Rugājos 2023. gada 17. jūnija reper-
tuāru, arī „Dardedzes" dejotā iekļauta 
repertuārā.

 Patīkami, ka, neskatoties uz divu 
gadu pārtraukumu pandēmijas dēļ, 
pašdarbnieki ir optimisma pilni un tur-
pina dejot un dziedāt.

A. Jaunzeme
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Sagatavoju teorētiskos rezultātus, 
kādi varētu izskatīties Saeimas vēlēša-
nu rezultāti:

Vai vēl kāds šaubās par Varakļānu 
novada vēlētāja mentalitāti, politiska-
jiem uzskatiem un to, kurš no kaimiņu 
novadiem ir vistuvākais domāšanā un 
politikas jautājumos?

Skatiet aprēķinu bildes un izdariet 

secinājumus. 
Šeit nemaz netiek pieminēts kul-

tūrvēsturiskais dalījums vai kāda no-
vada piederību vienam vai otram re-
ģionam. Vēlēšanu rezultātu analīze 
ir gana stiprs arguments turpmākajā 
darbā.

Līdz ar to var izdarīt tikai vienu se-
cinājumu – arguments – ka Varakļānu 

novada iekļaušana Rēzeknes novadā 
šķīdinās krievisko partiju elektorātu – 
ir nepatiess.

Taču Varakļānu novada vēlētāja 
vēlēšanu politiskā izvēle gan būtu biju-
si izšķīdināta. 

Materiālu sagatavoja 
Viktors Vilkaušs

Līdz šim, Varakļā-
nu novads ir bijis ļoti 
pasīvs visu iespēju iz-
mantošanā tūrisma at-
tīstībā, lai popularizētu 
sevi sociālajos tīklos, 
kur to dara praktiski 
teju vai visas lielas un 
mazas pašvaldības un 
tūrisma iestādes – uz-
runā potenciālos tūris-
tus, sociālajos tīklos. 
Un no tā, cik kvalitatīvi 
un prasmīgi to paveic, 
no tā būs atkarīgs, cik 
daudz tūristu atbrauks 
uz attiecīgo tūrisma galamērķi. Īpaši 
uzsvarot liekot uz tādiem ceļotājiem, 
kuri savus galmērķus izvēlas spontāni 
un nejauši.

Tā nu pēc ilgākas Varakļānu no-
vada aktivitāšu novērošanas tūrisma 
jomā, secināju, ka Varakļānu novadam 
tieši pietrūkst profesionāli organizētas, 
spēcīgas, atraktīvas un, galvenais, re-
gulāras tūrisma informācijas publisko-
šanas un uzturēšanas sociālajos tīklos 
Facebook un Instagram. Oktobra vidū 
tika realizēta iecere un izveidoti konti 
Facebook: Visit Varakļāni / Apciemo Va-
rakļānus (adrese: www.facebook.com/
VisitVaraklani ) un Instagram: VisitVa-
raklani (adrese: www.instagram.com/
VisitVaraklani ). Būtībā abi sociālo plat-
formu konti viens otru papildina, pa-
plašinot sasniegtās auditorijas apmēru 
un ļoti tuvā nākotnē abi šie tūrisma 
konti varētu tikt integrēti jaunajā nova-
da vizuālajā identitātes koncepcijā, kas 
novadā arīdzan tuvākajos mēnešos 
tiks prezentēts.

Ir būtiski, ka šādi konti novadā tiek 
uzturēti un regulāra informācijas pa-
pildināšana ar foto, video un rakstiem 
nākotnē dos ļoti lielu pievienoto vērtī-
bu novada un pilsētas atpazīstamībā 
nacionālā un arī starptautiskā mērogā, 

Varakļāniem jauna tūrisma pārstāvniecība 
sociālajos tīklos

jo potenciālais tūrists mūsdienās pir-
mais, ko dara, meklē informāciju inter-
netā, nevis meklē drukātus materiālus 
par novadu vai konkrētu galamērķi, 
kuri, iespējams, pat nav pieejami pat 
blakus novados. Un cik kvalitatīva vai 
atraktīva šī informācija būs, jo lielāka 
iespējamība, ka potenciālais tūrists 
nepabrauks Varakļāniem garām, bet 
tomēr iebrauks pilsētā, lai apskatītu 
tūrisma objektus (un mums to ir pie-
tiekami daudz, varbūt brīžiem neno-
vērtēti no mūsu pašu puses), notērē-
tu kādu euro kafijā vai pusdienās, kur 
šis euro paliek mūsu uzņēmējiem un 
galvenais, ka vislabākais novērtējums 
novadam no tūrista ir tad, kad viņš ar 
skaistām fotogrāfijām un iespaidiem 
dalās sociālajos tīklos ar saviem drau-
giem un sekotājiem.

Lai arī izveidotie sociālie konti ir 
teju tikai mēnesi atpakaļ izveidoti, tie 
jau paguvuši iemantot labu atpazīsta-
mību virtuālajā vidē.

Aicinu ikvienu, kurš vēlas dalīties 
ar savām fotogrāfijām vai tūrisma in-
formāciju par Varakļāniem internetā, 
ir rekomendācija izmantot tēmturus 
pie saviem ierakstiem #VisitVarakļā-
ni, #ApciemoVarakļānus, #Varakļāni 
un #VarakļānuNovads. Šādu tēmturu 

izmantošana savos ierakstos palīdz 
uzmeklēt tūrisma informāciju citiem 
interesentiem jau vienkopus visus ie-
rakstus, kur šāds tēmturis ir izmantots. 
Šāda rekomendācija jo īpaši ieteicama 
ir visām pašvaldības iestādēm, kuras 
publicē savu informāciju ar mērķi sas-
niegt pēc iespējas lielāku auditoriju.

Ja arī Jums ir skaistas novada, 
pilsētas fotogrāfijas vai noderīga tū-
risma informācija, kuru vēlaties pub-
licēt novada tūrisma kontos, saziņai 
var izmantot Facebook un Instagram 
kontus VisitVaraklani vai arī vienkārša 
epasta saziņai izmantojot epastu va-
raklaniem@gmail.com.

Materiālu sagatavoja 
Viktors Vilkaušs

Pēdējie divi gadi adminis-
tratīvi teritoriālās reformas 
jautājumā Varakļānu novadam 
ir bijuši grūti, bet pieredzes ba-
gāti, kas daudziem palīdzējis 
novērtēt tās savas un novada 
vērtības, jo īpaši cilvēciskās, 
kas mūsu novadā gadu desmi-
tiem ir koptas un attīstītas.

Ik pa laikam, pat šobrīd, 
kad šis jautājums par Varakļā-
niem tiek pacelts vienā vai otrā 
sarunā, bieži nākas dzirdēt 
apgalvojums no atsevišķām, 
ar novadu nesaistītām perso-
nām, ka ar Varakļānu novada 
iekļaušanu Rēzeknes novadā, 
tiks uzlabots viss latviskais un 
tiks pašķīdināts krievisko par-
tiju elektorāts. Vai tiešām tas 
tā notiktu? 

Vai vari iedomāties, ka 
Varakļānu novadā uzvarētu 
krieviskās un pro-kremliskās 
partijas?

Jā, šāds scenārijs būtu bijis 
iespējams, ja vien būtu Vara-
kļānu novads pievienots Rē-
zeknes novadam.

Šim apgalvojumam ir pie-
rādījums nupat notikušās Sa-
eimas vēlēšanas.

Vai Varakļānu vēlētājs var „izsķīdināt” krievisko 
partiju rezultātus Rēzeknes novadā?
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Ikvienam ir savs 
dzimšanas dienas 
mēnesis. Novembris 
ir Latvijas mēnesis. 
Tradicionāli ikviens, 
kurš jūtas Latvijai 
piederīgs, 18. no-
vembrī svin savas 
valsts svētkus.

Šajā dienā Va-
rakļānu novada Kul-
tūras centrā notika 
svētku pasākums, 
kurā piedalījās no-
vada pašdarbnieki – 
mazie un lielie dejo-
tāji, dziedātāji, mūziķi. Paldies kolek-
tīvu dalībniekiem un vadītājiem par 
kvalitatīvo, emocionālo koncertu.

Pasākumā tika godināti novada 
Goda pilsoņi, kā arī pasniegti pateicī-
bas raksti aktīvākajiem novada iedzī-
votājiem. Pateicības rakstu saņēma 
pansionāta „Varavīksne” vadītāja Irina 
Vecozola par aktīvu iesaistīšanos un 
organizēšanu Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanā, Varakļānu pasta nodaļas 
pastniece Marija Broka, kura iedzīvo-
tāju aptaujā ieguva labākā Vidzemes 
pastnieka nomināciju, milzīga pateicī-
ba Mobilās aprūpes grupas aprūpē-
tājiem Marijai Opolais un Viktoram 
Eidukam par viņu nesavtīgo palīdzību 
vientuļajiem senioriem, par aktīvu Va-
rakļānu vidusskolas un novada goda 
prezentēšanu, piedalīšanos starptau-
tiskos projektos, novada pasākumos, 
jauniešu kultūras dzīves organizēšanā 
pateicība Varakļānu vidusskolas skol-
niecēm – Elīzai Kančai un Patrīcijai 
Masaļskai.

Svētki ir kā atskaites punkts, ka 
sava veida krustceles, kad pārcilājam 
aizejošo un un apzināmies savas spē-
jas, vēlmes un pratības.

Daudz laimes, LATVIJA!

Goda pilsoņi – Anna Strode, Jānis Gruduls, 
Marija Madžule.

Patrīcija Masaļska, Marija Broka, Elīza Kanča,

 Irīna Vecozola, Viktors Eiduks, Marija Opolais.

Kultūras centra jauktais ansamblis. Pašdarbības kolektīvu vadītāji.

Sieviešu koris „Dzelvērte”.

Dzīvesprieku,  gaišu 
ceļu un drošas debesis 
turpmākajās gaitās!

A. Jaunzeme,
teksts un foto
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  Kad logos, sētās un pagal-
mos sāk rotāties svētku gaismi-
ņas, prieka un cerību dzirkstelīte 
iedegas katram sirdī, tam,  kurš 
mīl, jūt, saprot un prot priecā-
ties.

Ziemassvētki ir laiks, kad 
mēs kļūstam dāsni, mīļi, atsau-
cīgi, pretimnākoši.

Kā katru gadu, arī šajā Zie-
massvētku gaidīšanas laikā 
„Sprīdītī” tiek radīts pārstei-
gums un prieks – gatavojot 
svētku koncertu un veicot 
labdarības akciju, lai Svētki 
ienāk arī pansionātā „Varavīk-
sne" un Aprūpes centrā. Bet, 
lai visi Svētku prieki notiktu, 
mūs uzmanīgi uzmana Rūķi! 
Svētku sajūta ienāks arī katrā 
grupā, rīkojot radošās darbnīcas un 
priecājoties par balto ziemu, cepot 
piparkūkas, gatavojot apsveikumus 
„Sprīdīša" darbiniekiem – senio-
riem, svinot Eglītes svētkus. 

  Bet, ja jautāsiet, kā tad „Sprīdī-
tis" darbojas ikdienā? Notiek viss – 
kompetencēs balstīts izglītības pro-
cess. Otro gadu jau esam EKO skolā. 
Visa mācību gada garumā notiek 
konkurss, kurā galvenie dalībnieki 
ir bērni un vecāki (bez šaubām, tiek 
krāti punkti, tiek reģistrēta dalība un 
visčaklākā, aktīvākā grupa pavasarī 
dosies ekskursijā). Turpinām vākt ma-
kulatūru, baterijas (un vai manījāt, ka 
pagājušajā mācību gadā bateriju vāk-
šanā ieguvām 3. vietu... Latvijā). Ir tik 
daudz padarīts, bet cik vēl izdarīsim! 
Visas aktivitātes apkopojam un var ap-
skatīt arī facebook „Sprīdīša" lapā.

  Mazus momentus no mūsu ikdie-
nas darbīguma tagad aicinu aplūkot 
bildēs....

Katrs Svētku noskaņā novēl otram 
kaut ko labu... Mēs, „Sprīdīša" saime, 
novēlam visiem, visiem pilsētā, nova-
dā, tuvu un tālu:

Gaišas domas, prieks un labestība,
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību –
Citiem dot to arī sirds lai māk!
Un  veselīgu, bezrūpīgu, ražīgu 
Jauno 2023. gadu!

                     Metodiķe Aija

Kā vienmēr – darbīgs...

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bij Tavs gods.
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot.
 /K. Apškrūma/

Pieminam mūžībā aizgājušos 
oktobrī: 

Kivriņa Marija  74
novembrī: 

Bikovskis Staņislavs 84
Dzērvītis Dzidris 67
Meļņiks Mihails 83
Vanags Gunārs 90

Zeme deva, zeme ņēma
Zeme visu nepaņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Meļņiku ģimenei, vīru, tēvu, 
vectēvu mūžībā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā, 
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl,
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.

Pavadot māmuļu mūžības ceļā, 
izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību 

Ritai un Vijai Pelšai 
ar ģimenēm.

Bijušie Stirnienes pamatskolas 
kolēģi

Lēnām vien,
tik lēnām šķiramies,
tik lēnām varbūt – 
kā putni skrien,
kā dziesma dziest,
kā atbalss zūd...

Izsakām līdzjūtību Jānim Siliņam, 
brāli mūžībā pavadot.

Varakļānu novada pensionāru 
biedrība „Pīlādzītis”

No dzīves kamola pa dzijai 
attinusi,
Iet tālus ceļus māmuliņas sirds.
Lai mātes mīla paliek dziļi sirdīs
Par avotu, kur mūžam spēku 
smelt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
RITAI PELŠAI, MĀTI mūžībā 

pavadot.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

Barkavas struktūrvienības 
kolektīvs

Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību –
Citiem dot to arī sirds lai māk!
Un  veselīgu, bezrūpīgu, ražīgu 

                     Metodiķe Aija
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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

Vai esi dzirdējis par Varakļānu Rūķiem? Dažreiz 
Rūķu mices var manīt sniega kupenās vai koku zaros, 
bet dažreiz Rūķi dūšīgi strādā 
un gatavo Ziemassvētku dā-
vanas! Jā, tepat Varakļānu 
centrā dzīvo un darbojās 
Varakļānu Rūķi!

Rūķu darbnīcā top 
rotājumi, krāsojamas 
puzzles ar bišu vasku, 
radošo darbu komplekti 
bērniem ar vēstuli no Rūķa, 
kā arī iespējams izgatavot per-
sonalizētu dāvanu.

Rūķus vari sastapt: klātienē Varakļānos, Pils ielā 
1, mājas lapā fromgnom.com, facebook @varaklanu-
ruki.

Dāvanas bērniem, kolēģiem, sadarbības partne-
riem, radiem, draugiem un ik vienam, kuram vēlies 
dāvāt smaržīgu prieku un laimi nākamajam gadam!

Ar darbiem tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
 /M. Jansone/

Mīli un sirsnīgi sveicieni 
skaistajā dzīves jubilejā 
MARIJAI MIŠKAI 
Murmastienē!
     Veronika, Leons, Marija


