
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iedzīvotājus uz 
tikšanos ar ministrijas pārstāvjiem, lai diskutētu par pašvaldību reformu!

Tikšanās notiks Varakļānos 28. novembrī plkst. 18.00 
Kultūras namā 1.Maija laukumā 4

Iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar pašvaldību reformas mērķiem un īstenošanas gaitu, kā arī sagaidāmajiem 
sabiedrības ieguvumiem pēc reformas pabeigšanas. Tāpat diskusijas dalībnieki varēs noskaidrot būtiskāko par turp-
māko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un attīstības perspektīvām savā teritorijā, kā arī izteikt savu viedokli un 
priekšlikumus.

Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un 
dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, 
mans gods un lepnums.
Valsts, kas man spēku dod.
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet. 
Es savu Latviju dotu ikvienam,
Kas novērtēt to spētu.
Mana Zeme - Latvija.
Zeme, kas ar asinīm iegūta.
Karos novājināta
Tomēr dzīva tā ir.
Tā ir mana dārgā Latvija.

Lai mūsu darbs, 
ticība saviem spēkiem 
palīdz sasniegt un 
realizēt mūsu sapņus 
un ieceres!
Lai skaisti un piepildīti 
svētki ikvienā ģimenē, 
novadā un valstī!

Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Justs
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
31.10.2019. Nr. 12

1. Par Varakļānu novada muzeja vi-
dējā termiņa attīstības stratēģiju 2020.-
2025. gadam.

2. Par Varakļānu novada muzeja no-
likuma apstiprināšanu.

3. Par meža cirsmas izsoli.
4. Par līguma slēgšanu ar SIA “„AR-

METECH”.
5. Par grozījumiem atsevišķos paš-

valdības iestāžu un struktūrvienību ama-
tu un mēnešalgu sarakstos.

6. Par jauniešu centra „Aplis” sniegto 
maksas pakalpojumu izcenojumu apstip-
rināšanu.

7. Par grozījumiem nolikuma „Par 
Varakļānu novada amatiermākslas ko-
lektīvu darbības fi nansēšanas kārtību” 1. 
pielikumā.

8. Par izmaiņām Darījumu ar lauk-
saimniecības zemi tiesiskuma uzraudzī-
bas komisijas sastāvā.

9. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
13-50, Varakļāni, atsavināšanu un no-
sacītās cenas noteikšanu.

10. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
20-24, Varakļāni, atsavināšanu un no-
sacītās cenas noteikšanu.

11. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 
22-3, Varakļāni, atsavināšanu un nosacī-
tās cenas noteikšanu.

12. Par dzīvokļa Pils ielā 20-2, Vara-
kļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas 
noteikšanu.

13. Par dzīvokļa Rēzeknes ielā 4-3, 
Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās ce-
nas noteikšanu.

14. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 
20-12, Varakļāni, Varakļānu novads, ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 
atsavināšanai.

15. Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma maiņu.

16. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā

1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
1.1. par aktīvu sabiedrisko darbību 

un Varakļānu novada vārda popularizē-
šanu:

1.1.1. Margaritu Selicku;
1.1.2. Ievu Melni-Mežajevu;
1.2. par uzņēmību, radošumu, entu-

ziasmu un fi nanšu līdzekļu piesaisti:
1.2.1. IK „Upmalas pīlādži” (vadītāja 

Inese Urka);
1.2.2. Z/S „Zīles” (īpašnieks Ivars 

Gruduls);
1.3. par Varakļānu novada vārda po-

pularizēšanu un sakarā ar 50. dzimšanas 
dienu – Normundu Pauniņu;

1.4. visiem ar Atzinības rakstu apbal-
votajiem pasniegt naudas balvas 100,00 
EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

2. Apbalvot ar Pateicības rakstiem:
2.1. par ilggadēju un apzinīgu darbu 

Varakļānu novada pašvaldības iestādēs:
2.1.1. Modru Vilkaušu;
2.1.2. Mariju Madžuli;
2.1.3. Annu Tocs-Macāni;

2.1.4. Jeļenu Strodi;
2.1.5. Anitu Bernāni;
2.1.6. Māri Lindānu;
2.1.7. Āriju Brokuli;
2.1.8. Gaļinu Steļmahu;
2.1.9. Ināru Kasparāni;
2.2. par aktīvu sabiedrisko darbību, 

iniciatīvu un pilsonisko atbildību – Pēteri 
Poļaku;

2.3. par pilsētvides sakopšanu un 
uzturēšanu – Jāni Mālnieku;

2.4. ar Pateicības rakstiem apbalvo-
tajiem – 2.1.2. - 2.1.9.; 2.2. un 2.3.punktos 
minētajiem – pasniegt naudas balvas 
EUR 50,00 apmērā (pēc nodokļu nomak-
sas).

17. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu.

19. Par Ziemassvētku dāvanām.
1. Noteikt, ka Varakļānu novada do-

mes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 
4 „Par godalgām, naudas balvām un 
materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 
2.4.1. punktā paredzētajām iedzīvotāju 
kategorijām vienas Ziemassvētku dāva-
nas vērtība ir 5,00 EUR (t.sk. PVN).

20.Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 
18-20, Varakļāni, Varakļānu novads, ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 
atsavināšanai.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka, lietvede

Par pieslēgumu izveidi
Ar šā gada 1. oktobri stājas spēkā 

Varakļānu novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 3 „Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Varakļānu novada paš-
valdībā”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli un/vai kanalizācijas 
tīkli un būves tiek pievienotas centralizē-
tajai ūdensapgādes sistēmai vai centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk 
– denssaimniecības sistēmas). Noteiku-
mi ir gari un plaši, tomēr gribētos izcelt 
galveno, kas ir attiecināms uz privātmā-
ju pieslēgumu ierīkošanu pie pilsētas 
Ūdenssaimniecības sistēmas. Lai veiktu 
pieslēguma izbūvi, nekustamā īpašuma 
īpašnieks Pakalpojuma sniedzējam, kas 
ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņē-
mums” SIA, pieprasa tehniskos noteiku-
mus, iesniedzot īpašumtiesību aplieci-
nājumu, tas ir Zemesgrāmatu un zemes 
robežu plānu. Tehniskajos noteikumos 
detalizēti norādītas prasības un noteiku-
mi pareizai pieslēguma izveidei. Tehnisko 

noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
Pieslēguma ierīkošanas darbības 

laikā mājas īpašnieks par saviem līdzek-
ļiem veic komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvi vai pārbūvi, kurā atradīsies 
ūdensskaitītājs. Mezgla izbūve veicama 
uz piederības robežas speciāli ierīkotā 
skatakā, kas ir robeža starp pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā esošajām ūdenssaim-
niecības sistēmām un pakalpojumu lieto-
tāja īpašumā esošajām ūdensapgādes 
sistēmām. Turklāt, tas ir jāizbūvē tā, lai 
pasargātu ūdensskaitītāju no tehniskiem 
bojājumiem, appludināšanas vai sasalša-
nas. Noteikumi paredz, ka, pusēm vieno-
joties, mezgls var būt arī ārpus piederības 
robežas, bet brīvi pieejams  Pakalpojuma 
sniedzējam. Pakalpojuma lietotājs ir atbil-
dīgs par komercuzskaites aparāta sagla-
bāšanu. Pēc komercuzskaites mēraparā-
ta mezgla izbūves Pakalpojuma sniedzējs 
uzstāda verifi cētu ūdensskaitītāju, kas ir 
Pakalpojuma sniedzēja īpašums.  

Pēc pieslēguma izbūves pabeigša-

nas īpašnieks sniedz informāciju Pakal-
pojuma sniedzējam par gatavību pie-
slēguma nodrošināšanai. Pakalpojuma 
sniedzējs veic apsekošanu un izvērtē 
atbilstību tehnisko noteikumu prasībām, 
izsniedz pievada izbūves atzinumu. Pa-
kalpojuma lietotājs ir tiesīgs slēgt līgumu 
pēc atzinuma saņemšanas. Noslēdzot 
līgumu, tiek uzstādīts ūdensskaitītājs un 
veikta komercuzskaites mēraparāta mez-
gla noplombēšana, pēc minēto darbību 
veikšanas pakalpojuma lietotājs tiek no-
drošināts ar ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu. 

Varakļānu „Dzīvokļu komunmālais 
uzņēmums” SIA sadarbībā ar Varakļānu 
novada pašvaldību tuvākajā laikā plāno 
veikt pārbaudes pa privātmājām pilsē-
tas teritorijā reālās situācijas apzināšanai 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu izman-
tošanā.

Informāciju apkopoja namu pārzine 
Gunta Āboliņa
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Kāpēc mums jābūt Madonas nova-
da nostūrim? Vai mūsu cilvēki nav īsti, 
esam kādas marionetes, ka mūs var 
stumdīt kā šaha fi gūriņas? Gadu des-
mitiem varakļāniešus mētāja no viena 
novada uz citu. Nekur mūs nevarēja 
pielāgot. Laikam bijām citiem ļoti neiz-
devīgi. Izbijām Varakļāniem, Viļāniem, 
Rēzeknei piederīgi, īsu laiku bijām paši 
sev piederīgi, tad piesaistīja mūs Mado-
nai un beidzot, nu jau 10 gadus, atkal 
esam paši savā Varakļānu novadā, bet 
arvien vēl virmo, un pēdējā laikā jo stipri, 
pārkārtošanās runas. Vai nepareizā vietā 
esam iedzīvojušies, vai kādam neesam 
pa prātam?

  Laikam jau nebija ideāli izjust mūs 
kā Madonas rajona attālāko kaktu.Tāpēc 
mums ļāva būt savam Varakļānu nova-
dam. Nu 10 gadus esam atkal te ieradu-
ši, iedzīvojušies un ne bez panākumiem. 
Kaut arī nelieliem, bet tomēr uz priekšu 
ejošiem.

 Šķiet, neviens nav salīdzinoši iz-
analizējis, ko esam zaudējuši, aizejot no 
Madonas rajona, un ko esam ieguvuši, 
paši savā novadā dzīvojot. Kā bez tā var 
apgalvot par ekonomiskajiem ieguvu-
miem un pakalpojumu kvalitātes uzla-
bojumiem? Un vai tikai no ekonomikas 
un pakalpojumiem cilvēks var izdzīvot? 
Kāda kvalitāte mūs gaida, likvidējot savu 
novadu? – Vienīgi un tikai fi nanšu līdzek-
ļu koncentrācija un hegemonija centrā. 
Vai piederība Madonas rajonam mums 
palīdzēja saglabāt pienotavu no sagrū-
šanas, vai pasaŗgāja daudzu cilvēku 
darba vietu „Linu fabriku”, vai palīdzē-
ja sglabāt daudzas citas cilvēku darba 
vietas, tai skaitā „Latgalē’’ u.c uzceltos 
lopu uzturēšanas komplektus, vai kaut 
pirkstiņu pakustināja  lielo ganāmpulku 
saglabāšanā, Stirnienes dzelceļa staci-
jas koku pārvadāšanas krautuves sagla-
bāšanā... u.c?

 Tagad avīzē lasām, ka daudzas 
lietas ir sakārtotas – uzlabots ielu, ceļu 
stāvoklis, kārtota komunālā saimnie-
cība, renovētas, siltinātas dzīvojamās 
mājas, atjaunotas pašvaldības iestāžu 
ēkas, uzlabota pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāte. Cilvēki sarosījušies un nodibi-
nājuši savas SIA, IU, Mājražotāju uzņē-
mumus, iekopuši savas ražojošas lauku 
saimniecības, tirdzniecības vietas, mežu 
saimniecības, kokmateriālu izmantoša-
nas darbnīcas, apstrādes cehus, gate-
rus, ēdināšanas pakalpojumus, ir savs 
Veseības aprūpes centrs, savs peldba-
seins...

 Mums ir sava kultūrvēsturtiska vide: 
savs novada Muzejs (kaut tas nav atradis 

Varakļōni
sevis īstu atzīšanas vietu nedz Vidzemē, 
nedz savā Latgalē). Savā laikā muzeja 
direktorei Vidzemē tūristu bukletu pub-
licēšanas daļā atteica: „Padomājiet paši, 
vai te (t.i Vidzemē) ir jūsu (Latgales mu-
zeja un taku)vieta... Savkāt Latgales re-
ģiona tūrisma asociācija atteica tūrisma 
bukleta izplatīšanu, jo, lūk, mēs esam 
Vidzemes plānošanas reģiona rīcībā. 
Viņa saka: „Mēs rezultātā palikām nekur 
– ne tur, ne te.’’ Pirms gadiem naudas 
dalīšanas lietās arī skaidrības muzejam 
nebija, bija atbilde,ka mēs esam Vidze-
mes plānošanas reģions, un mums no 
Latgales paredzētās naudas nekas ne-
pienākas „Varakļōnīts’’ 2019. g. oktobrī 
„Nu Vidzemis reši saīt dabōt kaidu ka-
pieceņu” T.K.

 Mums ir sava zinību kalve – Vidus-
skola, sava Mūzikas un mākslas skola”, 
savs Amatniecības centrs, savs Kultūras 
nams ar daudzpusīgu pašdarbnieku 
darbību, sava Biblioteka, savi jauniešu 
nodarbību centri, savi sociālās aprūpes 
centri...

Stirnienes TN vadītāja centīgi akti-
vizē apkārtnes kultūras un garīgo dzīvi. 
Sadarbojas ar ievērojamiem mūziķiem, 
māksliniekiem, aktieriem, organizē kla-
siskās mūzikas, senās mūzikas kon-
certus, koncertbraucienus savam korim 
„Reversium”, bērnu vasaras radošās 
nometnes, dažādus pasākumus veco 
ļaužu pnsionātā utt.

Murmastienē darbojas aktīvie, rado-
šie pašdarbības kolektīvi, literārā man-
tojuma radītāji un piemiņas saglabātāji 
u.c...

 Novada domes priekšsēdētājs 
laikrakstā saka: „Šo 10 gadu laikā vei-
dojusies Varakļānu novada identitāte, 
tradīcjas. Esam spējuši risināt visus mūs 
skarošus jautājumus. 

 Vai mums trūkst iespēju? Jāuzlabo 
tikai Valsts likumdošana par labu strādā-
jošiem, strādāt gribošiem un varošiem 
cilvēkiem. Saprotu – Valsts nav labdarī-
bas iestāde, bet tai nav jābūt arī labdarī-
gai tikai atsevišķiem cilvēkiem, tai redza-
mi un jūtami jārūpējas par visas Latvijas 
teritorijā dzīvojošajiem un eksistējošiem 
cilvēkiem (ļoti lielā daudzskaitlī). 

 Mums var būt arī teritoriālais papla-
šinājums, jo to vien gaida mūsu kaimiņi 
– Dekšāru pagasta ļaudis. Viņiem visas 
savas gan materiālās, gan garīgās vaja-
dzības jākārto Varakļānos – ceļš, veikali, 
transports, skolas, baznīca, KN, bibliote-
ka, sporta un kultūras dzīve. Varbūt tikai 
daži materiāli ieinteresētie ir saistīti ar 
Viļāniem, kur viņi mākslīgi „piešūti’’. Bet 
tik un tā tie paši nevar iztikt bez Vara-

kļāniem. Kāpēc tā mākslīgi samudžināt 
vienkāršas lietas? It kā mēs esam kāds 
pārpratums un nevienam nevajadzīgs 
nostūris.

 Mums ir sava Stirnrienes dzelzceļa 
stacija, ir sava Dekšāru dzelzceļa stacija, 
mums ir labiekārtota A–12 lielā šoseja, ir 
pat upe – kaut šaura un neliela, mums 
ir plaši lauki, meži, purvi, pat Dabas lie-
gums, mums ir veco ļaužu pansionāts, 
aprūpes centrs, mums ir Lubānas mit-
rājs.

Un šo visu ģogrāfi ski, materiāli un 
kulturāli izdevīgo stāvokli atstāt novārtā 
ir pilnīgi nepareizi un Valsts mērogā – 
kaitnieciski.

 Var apaudzēt Madona centru, bet 
Valstij ir arī jāattīstās, un Varakļāni ir ļoti 
piemērota vieta. Varakļāni var būt ne-
liels, bet attīstīts, augošs, visiem izde-
vīgs centrs. Te mums ir daudz zinošu, 
darītgribošu un varošu cilvēku.

 Kāpēc mūsu pamazām augšup ie-
šanu atkal grib un īpaši cenšas izjaukt, 
pielāgot svešām vajadzībām?

 Šķiet, pietiek mūs bīdīt no vietas 
vietā un nekur īsti neatzīt! Ļaujiet mums 
pašiem pamazām attīstīties. Nepārtrau-
ciet mūsu, kaut lēno, bet tomēr augša-
nu uz priekšu. Nesadzeniet mūs „Geto 
barakās” un neiznīciniet lauku teritorijas, 
lai Latvija atkal nekļūst par kalpu vai kol-
hozu zemi. Ar laiku tā var aiziet iznīcībā 
vai kāda veikla lielīpašnieka vai sveša 
investora rokās. Kuram tas ir izdevīgi? 
Mums ir savi zinoši (arī likumdošanas 
jomā), varoši, stipri un spējīgi cilvēki, uz 
ko mēs, novada ļaudis, varam balstīties 
un paļauties.

 Mēs neprasāmies uz svešu nova-
du, kur nezina, ko ar mums darīt. Mums 
ir sava, ne sliktāka par citām, teritorija, 
kur bez kādiem pārmetumiem varam 
veidot cilvēciski cienīgu dzīvi. Nevajag 
mūs pazemot un mums ļauties sevis ap-
celšanai!

 Jau pietiek ar to, ka uz zoba sala-
bošanu mums jābrauc vairāk par 50 km 
rindā pēc mēneša vai arī gaidīt vairāk 
par 3 – 4 mēnešiem tepat un cituviet ap-
kārtnē!

 Mums būs kauns, ka nespēsim no-
vadu noturēt, un Valstij tas būs zaudē-
jums. Ceru uz saprātīgiem un izdarīgiem 
cilvēkiem. Varakļānu novadam jābūt!

 Rakstu kā pārmetumu ne novada 
vadībai, bet kā nopietmu pārmetumu vi-
sai Teritoriālajai reformai.

Varakļānos dzīvojošā G. Melne
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Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests

PuMPuRS Varakļānu novada skolās

Turpmāk svarīga infor-
mācija lauksaimniekiem, 
mežsaimniekiem un ziv-
saimniekiem būs pieejama 
līdzi tālrunī, jo Lauku atbal-
sta dienests ir sagatavojis 
ērtu rīku – mobilo aplikāciju. 
Aplikāciju var izmantot visi 
tie dienesta klienti, kuri iz-
manto Eletronisko pieteikšanās sistēmu.

Mobilā aplikācija ir pieejama gan 
Android, gan iOS vidierīcēm bez maksas. 

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija

No 4.līdz 28.novembrim norisinājās 
Varakļānu novada jauniešu domes rī-
kotais fotokonkurss,,Rudens ieskautie", 
kurā jauniešiem 13 – 25 gadiem bija ie-
spēja iesūtīt pašuzņemtas rudens bildes. 
Galvenais fotokonkursa mērķis bija būt 
radošam un oriģinālam. Konkursā tika ie-
sūtītas ļoti skaistas, interesantas un dažā-
das bildes. Iesūtīto bilžu vērtēšana notika 
sociālajos tīklos, un vislielāko simpātiju 
ieguva fotokonkursa 1. vietas ieguvējas 
Līgas Murinskas bildes. Konkursa atbal-

Fotokonkurss noslēdzies 
stītāju kafejnīcas ,,Grāmatnīca" simpātiju 
balvu ieguva Arta Kanča bildes. Paralēli 
fotokonkursam norisinājās Varakļānu no-
vada jauniešu centra ,,Aplis'' rīkotais logo 
konkurss. Logo konkursam savus darbus 
bija iesūtījuši 5 dalībnieki. Viņi ir lieli ma-
lači un radošas personības, bet, lai izstrā-
dātu jauniešu centra ,,Aplis" vislabāko un 
visatbilstošāko variantu, katram dalībnie-
kam ir dota vēl viena iespēja pacīnīties 
par uzvarētāja titulu, tāpēc tika nolemts 
decembra sākumā viņiem piedāvāt ap-

mācību par logo izstrādes principiem un 
pēc tam pārstrādāt savu iesniegto vai iz-
strādāt jaunu logo variantu! Paldies kafej-
nīcai ,,Grāmatnīca'' un Varakļānu novada 
pašvaldībai par konkursa atbalstīšanu! 
Gaidīsim turpmākās aktivitātes un iespē-
ju iepazīties ar jauno Varakļānu novada 
jauniešu centra ,,Aplis'' logo!

 Varakļānu novada jauniešu centa 
vadītāja – Lienīte Patmalniece-

Kondratoviča

Varakļānu nova-
da pašvaldība turpina 
īstenot projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „At-
balsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ieviešanu Varakļānu no-
vada skolās – Murmastienes pamatskolā 
un Varakļānu vidusskolā. Projekta mērķ-
grupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei

Projekts veicina ilgtspējīgas sadar-
bības sistēmas veidošanu starp pašval-

dību, skolu, pedagogiem un vecākiem, 
lai laikus identifi cētu bērnus un jauniešus 
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu vi-
ņiem personalizētu atbalstu. 

Papildus projekta ietvaros notika 
projektu konkurss „Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos”, un tā rezultātā 
biedrība „Zemes bites” īsteno 
projektu „Kopīgiem spēkiem 
sanāk” un biedrība „Varakļā-

nu novada kultūrizglītības atbalsta bied-
rība” projektu „Uzdrīksties”. Projekti pa-
redz dažādas aktivitātes Murmastienes 
pamatskolā un Varakļānu mūzikas un 
mākslas skolā.

 Projekta vadītāja A. Ščucka

Tā nodrošina ātrāku un vienkār-
šāku komunikāciju starp die-
nestu un tā klientiem. Tā lauk-
saimnieki informāciju saņem 
ātrāk, spēj ātrāk reaģēt  dažā-
dās problēmsituācijās un par to 
informēt dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem 
būs iespēja apskatīt, piemēram, 

svarīgāko notikumu kalendāru, saņem-
tos maksājumus, pieejamās  bezakcīzes 
dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstu-

les no LAD, informāciju par gaidāmajām 
kontrolēm saimniecībā un to  rezultātiem, 
kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto 
investīciju projektu rezultātus un atsūtīt 
informāciju dienestam.

Turpmāk mobilā aplikācija tiks papil-
dināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. 
Piemēram, aplikācijā būs informācija par 
citu zemkopības resora iestāžu veiktajām 
pārbaudēm saimniecībā.

Janīna Grudule
Varakļānu novada LAK, 

mob. tālr. 26543747
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UZMANĪBU! 
No zemniekiem izkrāpj saražoto produkciju!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra (LLKC) mājaslapā publiskota 
informācija par to, ka no zemniekiem šā 
gada ražas sezonā izkrāpta saražotā lauk-
saimniecības produkcija vismaz 100 000 
euro apmērā un lauksaimnieki vērsušies 
ar iesniegumiem Valsts policijā.

Zemnieku saimniecībās ierodas per-
sonas, kuras uzdodas par produkcijas 
uzpirkšanas uzņēmumu pārstāvjiem un 
piedāvā iegādāties saražoto produkciju 
par samaksu, kas pārsniedz tirgus cenu. 
Saņemot piekrišanu pārdot produkciju, 
uzpircēji lūdz tās paraugus ar mērķi no-
teikt kvalitāti. Pēc neilga laika uzpircējs 
sazinās ar iepriekš apmeklēto saimnie-
cību un izsaka piedāvājumu iegādāties 
produkciju. Veicot darījumus ar zemnie-

kiem, uzpircēji esot uzrādījuši personu 
apliecinošos dokumentus un uzņēmuma 
pilnvaru, kā arī izsnieguši pirkuma līgumu 
un pavaddokumentus. Tādējādi līgums 
ar saimniecību izveidots šķietami ticamā 
veidā, taču izmeklēšanas laikā noskaid-
rots, ka līgums nav spēkā, jo pilnvara un 
zīmogi ir viltoti, lai gan minētais uzņē-
mums eksistē.

Līgumā norādītajā termiņā uzpircē-
ji par iegādātajām precēm nesamaksā. 
Zemniekam zvanot un lūdzot veikt sa-
maksu, saņemti dažādi aizbildinājumi. 
Krāpniecība atklāta pēc tam, kad zem-
nieki sazinājušies ar uzņēmumu, kas it kā 
ir iegādājies lauksaimniecības produkciju 
ar pēcapmaksu.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 

Cimermanis aicina lauksaimniekus būt 
atbildīgiem un, parakstot līgumus, pārlie-
cināties par sadarbības partnera pārstā-
vības tiesībām, kā arī izvērtēt, cik līgums 
juridiski korekts. Īpaši jauniem sadarbī-
bas partneriem vajadzētu izvērtēt iespēju 
lūgt avansa maksājumu par piegādāto 
produkciju. Aktuālo informāciju var pār-
baudīt, piemēram, Lursoft datu bāzē. 
Ziņas par nodokļu maksātājiem, tostarp 
fi ziskām personām un saimnieciskās 
darbības veicējiem, var pārbaudīt Valsts 
ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Materiāls sagatavots no informatīvā 
izdevuma „Lauku Lapa”

Janīna Grudule,
Varakļānu novada LAK 

VARAKĻŌNĪT, VOI TU ESI KAUNAMA VUŠKA?!
Šis diemžēl nav svētku sveicinā-

jums. 
Ar skaļo virsrakstu aicinu Tevi, Vara-

kļānu novada un apkaimes iedzīvotāj, aiz-
domāties par nu jau bēdīgi slaveno reģio-
nālo reformu. Vairs nav runa par piederī-
bu pie kāda vēsturiska vai ekonomiska 
reģiona, ir runa par labi un smalki izplāno-
tu, likumos jau nostiprinātu, no augstām 
tribīnēm un masu medijiem par labu atzītu 
tautas iznīcināšanas kampaņu. Vēl ir dzīvi 
tie, kuri represīvā kārtā tapa sadzīti kolho-
zos, vēlāk ciematos. Baiss un mežonīgs 
process pēc gadu desmitiem bija kolho-
zu sabrukums. Vēsture atkārtojas, tikai 
šoreiz demokrātiskajā Latvijas Republikā, 
ar mūsu rokām ievēlētu koalīcijas depu-
tātu balsīm, ar absolūtu augstākās varas 
nihilismu un aroganci, ar pilnīgu tautas un 
pašvaldību viedokļa ignorēšanu. Iecerētā 
reģionālā reforma ir genocīds pret Latvi-
jas tautu – to daļu, kas dzīvo aiz Pierīgas 
robežām, aiz dažām lielajām pilsētām. 
Genocīds pret vairumā latvisko tautas 
daļu. Tas ir genocīds pret katru no mums 
un spļāviens sejā katram no mums.

Nav jālauž šķēpi par Vidzemi, Latgali 
vai Sēliju. Pēc šīs reformas būs tukšums 
visu reģionu laukos un mazpilsētās no 
piejūras līdz austrumu robežai. Un minis-
trelis vīzdegunīgi un augstprātīgi atļaujas 
teikt, ka, darbu zaudējušie, to varēs mek-
lēt citur. Vai pēc pāris gadiem būs vidus-
skola Varakļānos, Viļānos vai Kārsavā? 
Kam vairs vajadzēs mūzikas skolu, kam 
kultūras vai sociālās iestādes? Visus uz 
centriem! Te paliks tukšas sētas un tuk-
ši dievnami vientuļām zvanu mēlēm. Un 
būs ar hidrocefāliju slimas valsts uzblīdu-
sī galvaspilsēta ar štrunta latgaļu, sēļu, 

malēniešu un kuršu geto. Tas maskēts 
aiz skaļiem valdības un reformas virzītāju 
saukļiem par it kā ekonomiskiem ieguvu-
miem un absolūta tautas viedokļa ignorē-
šanas. Bet kā var izsvērt un naudā izmērīt 
cilvēka derīgumu, Tavu un manu dzīvi un 
dzīvību?

Mani vidusskolas gadi sakrita ar no-
nākšanu jaunā ekonomiskajā sistēmā. 
Dažu nedēļu vairāk sēdēju uz ērģeļu beņ-
ķīša, nekā skolas solā, jo tikai Varakļānu 
draudzes baznīcā vien bija pat deviņas 
bēres nedēļā. Vai atceraties, cik daudzi 
neizturēja, salūza un nodzērās? Vai atce-
raties, cik daudzi bezcerībā beidza dzīvi 
pašnāvībā vai domāja par to? 

Protams, kas strādā, tas darbu at-
radīs. Kas būs stiprs un cīnītājs, sacirtīs 
zobus un izdzīvos. Jautājums – kādēļ tam 
jānotiek, un kur tas notiks? Latvijas lielpil-
sētās? Eiropā? ASV vai Kanādā?  Un cik 
daudz būs to, kuri mirs tiešā un pārnestā 
nozīmē? Cilvēka iekšējie resursi ir ar da-
žādām robežām, bet šie notikumi šķiet kā 
iecerēta mākslīga atlase un slēpta eigēni-
kas praktizēšana. Kas patiesībā stāv aiz 
šīs reformas, kāds mūslaiku Molotova – 
Ribentropa pakts izgaismosies vēstures 
gaitā? 

Var jau teikt, ka mūslaiku moderna-
jā pasaulē vairs nav svarīga dzimtes, et-
niskā, valsts vai reliģiskā piederība. Taču 
mums ir tiesības dzīvot savā Varakļānu 
novadā, lauku teritorijā vai mazpilsētā, 
godam veikt darbu, ko protam, piepildīt 
savu dzīves aicinājumu un uzdevumu un 
būt par savas zemes un tautas daļu.

Un palūkosimies apkārt – ir tik daudz 
laba, tik daudz cildināma, tik daudz augsti 
teicama un citiem par labu piemēru rādā-

ma mūsu skaistajā Varakļānu novadā, ka 
jāaicina dekšārieši, sīļukalnieši, Atašienes 
un varbūt vēl kuru pārnovadu iedzīvotāji 
pievienoties un apvienoties! Un palikt pa-
šiem spēkā un varēšanā savā Varakļānu 
novadā, un mazāk īdēt, bet katram pielikt 
rokas un darīt labi. 

Katram no mums ir jāpieliek pūles, lai 
mainītu situāciju. Es aicinu katru vispirms 
jau lūgties, lai Dieva Gars apskaidrina 
neprāta, varas un alkatības pārņemtos. 
Lai izlej gara gaismu pār atbildīgajiem 
par tautu un tās kopīgo labumu. Vērsīsi-
mies pie diviem svētiem novadniekiem 
debesīs – pie divu varu mocekļiem – pa-
domju terora upura, godināmā bīskapa 
Boļeslava Sloskāna un nacistu dzīva 
sadedzinātā priestera Aloizija Broka – kā 
dzīves laikā iestājāties par savu tautu un 
ganāmpulku, tā arī tagad vēl daudzkārt 
kvēlāk aizlūdziet par Latviju pie Dieva 
Troņa! Es aicinu priesterus, klostermāsas 
un brāļus, terciārus, Rožukroņa pulciņa 
dalībniekus un Marijas Leģiona ļaudis, vi-
sus labas gribas cilvēkus (tātad arī Tevi!) 
vienoties lūgšanā un nepagurt – lai paliek 
labi ļaudis mūsu sētās un atkal bērniem 
piepildītas skolas, lai darbs, maize un 
cilvēka cienīgs atalgojums, lai dzīvo, zeļ 
un plaukst mūsu novads! Dievam viss ir 
iespējams.

Tādēļ aicinu – domā un rīkojies – ar 
lūgšanu, ar viedokļa paušanu, ar cienī-
giem darbiem, ar dalību protesta akcijās. 
Un neesi pazemīgi klusi blējoša aita, kas 
padevīgi noliec galvu pirms nokaušanas.

Piedodiet, ka šis nav īsti svētku 
raksts.

Stērnīnes Īva, 
pryvātpersona
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Kvantu fi zikas likumi pierāda, ka 
katra dzīvā vai nedzīvā būtne šajā 
pasaulē vibrē ar noteiktu frekvenci, 
tas ir- atrodas nepārtrauktā svārs-
tību stāvoklī, kustībā. Cilvēka auss 
spēj sadzirdēt skaņas tikai 15-20 000 
Hz diapazonā (Hz- hercs ir skaņas 
svarstību ciklu skaits 1 sekundē).

Masāža ar Himalaju planetāra-
jiem skanošajiem traukiem jeb sono-
terapija ir masāža ar skaņu( skaņas 
radīto vibrāciju), kas maigi un dziļi 
iedarbojas uz fi zisko un mentālo ķer-
meni. Tā līdzsvaro ķermenī plūstošās 
enerģijas, harmonizē čakru darbību 
un atjauno cilvēka saikni ar Visuma 
enerģijām. Šāda harmonizēšana 
novērš enerģētisko disbalansu, kas 
ir visu veselības problēmu pamatā. 
Notiek dziedināšanās.

1970.gadu beigās šveiciešu ma-
temātiķis un mūzikas pētnieks Hanss 
Kusto ar sarežģīta matemātiska vie-
nādojuma palīdzību aprēķināja Sau-
les sistēmas planētu radītās skaņu 
frekvences. Viņš izstrādāja arī sono-
terapijas metodoloģiju. Himalaju pla-
netārie skanošie trauki ir izgatavoti 
no 7 metāliem, kas atbilst 7 cilvēka 
čakrām (enerģētiskajiem centriem), 
kā arī 7 saules sistēmas planētām. 
Katram traukam  ir izmērīts skaņas 
radītā viļņa garums jeb  vibrācijas 
diapazons hercos speciālā studijā ar 
īpašiem mērinstrumentiem, aparatū-
ru un programmatūru. 

Seansa laikā traukus ieskandina 
ar speciālu vālīti, liekot tiem vibrēt jeb 
"dziedāt." Bļodas radītā skaņa atka-
rīga no sakausējuma komponen-
tiem. Atkarībā no tā, ar cik traukiem 
seansā tiek strādāts un pēc kādas 
shēmas tos izvieto, ir dažādi sonote-
rapijas seansi: 

IEDZIĻINĀŠANĀS SEVĪ (auras 
attīrīšanai un enerģijas līdzsvaroša-
nai);

SEANSS KAKLA UN MUGURAS 
ATVESEĻOŠANAI;

SEANSS "ATKLĀJUMS" (psihoemo-
cionālu traumu, depresiju gadījumā, re-
laksācijai ar mērķi restartartēties);

HARMONIZĒJOŠĀ TERAPIJA (pirms 
eksāmeniem, pēcstresa situācijās, līdz-
svaram);

INTENSĪVĀ MASĀŽA (garīgai atmo-
dai, veco ieradumu maiņai, lai rastu atbil-
des uz iekšējiem jautājumiem);

SEANSS BĒRNIEM (ja bailes, trauk-
sme, nakts murgi,stress, līdzsvaram, har-
monijai, spējai koncentrēties, čakru har-
monizēšanai);

HIMALAJU PLANETĀRO SKANOŠO TRAUKU SEANSS 
JEB SONOTERAPIJA

DZEMDĪBU TRAUMAS  ATTĪRĪŠA-
NAS TEHINKA (dzīves krustcelēs, ja ne-
pieciešama atjaunošanās, pārmaiņas, at-
modai un iekšējai harmonijai); šo seansu 
var arī bērniem taisīt.

DZIĻĀS MEDITĀCIJAS SEANSS (pil-
nīgai relaksācijai, ķermeņa un prāta res-
tartam);

ZEN MASĀŽA (ja apjukums, nespē-
ja savākties, emocionāla trauma, ādas 
problēmas, artroze, reimatisms);

KOSMISKĀ MISTĒRIJA (seanss ie-
teicams, ja ir  mīļotā cilvēka zaudējums, 

mīlestības trūkums, psiholoģiska dishar-
monija vai emocionāla trauma, sēras, ne-
pieciešamas pārmaiņas dzīvē).

Jebkurš no šiem seansiem sniedz 
patīkamu relaksācijas, iekšēja miera un 
līdzsvara sajūtu.  

Ieteicamais kurss 4 seansi ar nedēļas 
intervālu.

 T. pierakstam: 26521281 pie Hima-
laju skanošo trauku meistares  Anetes 
Opules.
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Stērnīnes draudzē 
17. novembrī 13.00 sv. Mise, 
aizlyugums par Latviju
24. novembrī 13.00 sv. Mise, Krystus 
Karaļa svātki

Adventa laiks 
1. decembris, Adventa I svātdīna. 
13.00 sv. Mise
8. decembris, Adventa II svātdīna. 
13.00 sv. Mise
11. decembris, trešdīna, 9.00 Rorātu 
sv. Mise par Rūžukrūņa pulceņa 
daleibnīkim                              
14. decembris, sastdīna, 9.00 Rorātu 
Sv. Mise par labdarim, draudzes kūri,  
ministrantim, procesijas daleibnīkim, 
bazneicas kolpōtōjim                              
15. decembris, Adventa III svātdīna. 
13.00 sv. Mise
17. decembris, ūtardīna, 10.30 sv. 
Mise Stērnīnes pansionātā
18. decembris, trešdīna, 9.00 Rorātu 
sv. Mise par Stērnīnes draudzi
22. decembris, Adventa IV svātdīna. 
13.00 sv. Mise

Zīmsvātku laiks 2019/2020
24. decembris, Kristus Dzimšonas 
svātku sōkums: 
16.30 Svātvokora koncerts
17.00 Betleju pasvēteišona, 
Zīmassvātku vigilijas sv. Mise
25. decembris, Kristus Dzimšonas 
svātki. 8.00 sv. Mise 

29. decembris, svātdīna, 13.00 sv. 
Mise (svēteiba ģimenem; svēteis 
auzas, veinu un sulas)
31. decembris, 13.00 Pateiceibas sv. 
Mise Vacō goda nūslāgumā 

Kaladas var sajimt bazneicas 
sakristejā pi prīstera pēc kotras sv. 
Mises.
Lyudzu Adventa laikā aicynojit prīsteri 
pi sliminīkim un tīm, kas poši ilgstūši 
navar apmeklēt bazneicu.
Prāvests: Viktors Petrovskis 
tel. 28277839

2019. gada 1. novembrī Rīgā, Meln-
galvju namā notika Latvijas Valsts Lūgša-
nu brokastis, kurās Varakļānu novadu bija 
gods pārstāvēt kopā ar mūsu pašvaldības 
priekšsēdētāju Māri Justu. 

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis 
ir daļa no starptautiskas iniciatīvas, kas 
aizsākās ASV 1952. gadā un pašlaik tiek 
rīkotas vairāk nekā 50 valstīs. Bijušais Lie-
tuvas prezidents Valds Adamkus vairāku 
gadu garumā ir bijis šī pasākuma nama-
tēvs Lietuvas Prezidenta pilī. ASV Valsts 
Lūgšanu brokastīs, kas notiek katra gada 
sākumā Vašingtonā, kopējais dalībnieku 
skaits pārsniedz vairākus tūkstošus. Sā-
kot ar prezidentu D. Eizenhaueru, visi ASV 
prezidenti ir teikuši uzrunas šajā pasāku-
mā, arī tagadējais prezidents D.Tramps 
šogad runāja par Dievu, savu valsti un 
katra cilvēka vērtību.

Latvijā, tāpat kā citās pasaules valstīs, 
Lūgšanu brokastis ir sabiedriski nozīmīgs 
pasākums, kas sniedzas pāri reliģiskās 
un politiskās pārliecības robežām. Tas ir 
īpašs laiks, kad politiskie, sabiedriskie un 
uzņēmējdarbības līderi tiek iedrošināti vei-
dot attiecības, kuras ikdienā dažādo pār-
liecību un uzskatu dēļ nav iespējamas.

Latvijā Lūgšanu brokastis aizsākās 
2005. gadā pēc Latvijas Evaņģēliski Lute-
riskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga 
iniciatīvas. Mūsu valsts prezidenti Guntis 
Ulmanis un Valdis Zatlers ir teikuši apsvei-
kumus brokastu viesiem. Šī gada Latvijas 
Valsts Lūgšanu brokastis bija jau 14. pēc 
kārtas. Kā katru gadu, arī šinī pasākumā 

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis
piedalījās visu konfesiju garīgie līderi, 
Saeimas un Ministru kabineta pārstāvji, 
pašvaldību vadītāji, dažādu sabiedrības 
jomu un nozaru līderi, diplomāti, Latvijas 
un ārvalstu lūgšanu brokastu organizatori 
un īpašie viesi no dažādām pasaules val-
stīm. Daļa no dalības maksas tiek ziedota 
labdarībai – šogad – priekšlaicīgi dzimušo 
bērnu atbalsta fondam, citkārt – zupas vir-
tuvēm trūcīgajiem, daudzbērnu ģimenēm, 
vientuļajiem un bezpajumtniekiem, kā arī 
citām sociāli nozīmīgām iniciatīvām.

Uzsākot valsts jauno simtgadi, par 
Lūgšanu brokastu tēmu bija izvēlēts Je-
sajas grāmatas fragments: 

Nepieminiet bijušo un nedomājiet 
par pagājušo.

Redzi, es visu darīšu jaunu, jau tagad 
tas raisās.

14 gadu laikā arvien ir palielinājies 
pilsētu un novadu skaits, kur tiek organi-
zētas savas Lūgšanu brokastis – Liepāja, 
Kuldīga, Tērvete, Jelgava, Talsi, Saldus, 
Dobele, Durbe, Kandava, Zaļenieki, Cē-
sis, Preiļi, Līvāni, Madona, Jaunpils, Lim-
baži, Alsunga, Sigulda, Rundāle, Baltina-
va, Viļaka, Auce, Smiltene, Ape, Aglona 
un citviet. 

Ticam, ka Lūgšanu brokastis var kļūt 
par īpašu pasākumu katrā Latvijas paš-
valdībā kā notikums, kas nes Dieva svē-
tību un saliedē sabiedrību. Tāpēc ceram, 
ka šai iniciatīvai visdrīzākajā nākotnē pie-
vienosies arī Varakļānu novads.

   
Ieva Zepa

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ 
VARAKĻĀNU KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCĀ

plkst. 9.00 un 11.00,
darba dienās pl. 8.00 (pirmdienās, 
trešdienās, sestdienās līdz 16. decembrim  
rītausmas sv. Mise Dievmātes godam)
 
KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI UN
ZIEMASSVĒTKU LAIKS
24.12. plkst.19.00 - Vigilijas sv. Mise.
25.12. plkst. 9.00 – sv. Mise
26.12. II ZIEMAS SVĒTKI – SV. STEFANA 
SVĒTKI
plkst. 9.00 – sv. Mise. Auzu svētīšana.
27.12. SVĒTĀ JĀŅA  APUSTULA UN 
EVAŅĢELISTA SVĒTKI.
plkst. 9:00 – sv. Mise. Sausa vīna un sulu 
svētīšana.
29.12. Svētās. Ģimenes svētki.
sv. Mises plkst.  9.00 un 11.00
31.12. Gada pēdējā diena
Pateicības dievkalpojums par aizvadīto  
gadu:
sv. Mise plkst. 18.00 – Dīvs mēs Tevi 
slavejam

1.12. Adventa I svētdiena-
ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
9.00 – sv. Mise. Vissvētāka Altāra 
sakramenta adorācija, Vissv. 
Jēzus Sirds godam veltīta litānija
11.00 – sv. Mise.
5.12.  plkst 17.00 svētā stunda, 
sv. Mise plkst.18.00
6.12. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Vissv. Sakramenta 
adorācija
plkst. 9.00 – sv. Mise. Vissv. Jēzus 
Sirds godināšana

VISSV. J. MARIJAS 
BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS 
SVĒTKI – ATLAIDAS

9.12. plkst. 9.00 – sv. Mise. 
Vissvētāka Sakramenta  
uzstādīšana.  Rožukronis.
plkst.11.00 – sv. Mise. Dievmātes  
litānija, Dievs mēs Tevi slavejam!
Adventa svētdienās svētā Mise 
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Leģendu nakts Varakļānu muižas pilī
Neskatoties uz to, ka ārā paliek arvien 

vēsāks un tumšāks, Varakļānu muižas pils 
gaida savus apmeklētājus gan dienas, 
gan arī vēlās vakara stundās. Tā nu 26. 
oktobra vakarā gan tuvi, gan tāli viesi bija 
aicināti uz noslēpumainās Leģendu nakts 
pasākumiem. Vakaru sākām ar interesan-
tas ceļojošās izstādes atklāšanu par Lat-
gales keramiķiem „Latgales zelta pods.” 
Apmeklētāji varēja apskatīt gan fotogrāfi -
jas, gan keramiķu mākslas darbus, pieda-
līties māla trauku atpazīšanas konkursā. 
Vakars turpinājās ar vokālās grupas „Elik-
sīrs” uzstāšanos pils svinību zālē. Vokā-
lās grupas sastāvā – Velda Poriete, Anita 
Kalniņa, Juris Kalnciems un Kārlis Ārgalis-
Straumēns. Daudzām dzies-
mām mūsu publika dziedāja 
līdzi. Vakara turpinājumā 
sagaidījām šova „X faktors” 
talantīgo dalībnieku Māri 
Jefremovu. Māris savas die-
nas pavada, strādājot robež-
sardzē. Arī darbā viņš spēj 
atrast mirkļus, kurus veltīt 
mūzikai. Nereti vīrietis dzied 
kolēģiem, nereti pats sev. 
Viņš uzstājās kopā ar savu 
mammu. Māris dziedāja 
dažādās valodās. Leģendu 
nakts dalībnieki varēja izbaudīt  vakara  
romantisko atmosfēru, klausoties brīniš-
ķīgas dziesmas, degustējot  „Vara klānu” 
stipros alkoholiskos dzērienus un līdzi 
paņemtās uzkodas. Bijām padomājuši arī 
par mazajiem apmeklētājiem. Viņiem pie-
dāvājām radošajā darbnīcā uztaisīt savus 
kronīšus, noformēt, kā pašiem tīk un pa-
ņemt savus darbiņus līdzi. Pavisam mazi 
apmeklētāji kopā ar vecākiem būvēja pilis 
no klucīšiem un spēlējās ar lellēm. 

Leģendu nakts dalībniekiem bija eks-
kluzīva iespēja ielūkoties telpā, kur šobrīd 
notiek seno sienu gleznojumu atsegšanas 
darbi. Visa vakara gaitā bija apskatāma arī 
jaunā modernizētā ekspozī-
cija pils otrajā stāvā. 

Paldies visiem, kuri ne-
nobijās no drēgnā laika un 
atnāca uz Leģendu nakts 
aktivitātēm Varakļānu mui-
žas pilī.

Paldies Agnesei un Ar-
nim Brokiem par pasākuma 
kuplināšanu.

Līga Osipova,
muz. dok. sist. vad.                                    
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Izglītojoši – izklaidējošs pasākums muzejā 
„Par un ap skolu”

18. oktobrī pašā rīta agrumā pulciņš 
Varakļānu vidusskolas 5. – 7. klašu sko-
lēnu ar skolotājām Aiju Cauni un Ainu 
Kazāku bija  pulcējies Varakļānu Novada 
muzejā uz pasākumu/ konkursu „Par un 
ap skolu.” Pirmkārt, skolēniem bija jā-
sadalās piecās grupās un jāizdomā tām 
nosaukumus. Izveidojās komandas ar 
oriģināliem nosaukumiem – „Gudrīši”, 
„Varakļānieši”, „Magnēti”, „Greizie rati 
M5”, „Zinīši”. Pēc tam, saņemot grupas 
rezultātu kopsavilkuma lapu, skolēniem 
bija jāizstaigā piecas darba pieturas pa 
visu muzeju. Katrā no šīm vietām viņiem 
bija jāizpilda dažādi uzdevumi, kas bija 
saistīti ar skolu. Skolēni  parādīja savas 
zināšanas par skolas vēsturi, ievēroja-
mākajiem novadniekiem, absolventiem, 
rakstīja dzejas rindas, zīmēja,  mēģināja 
atšifrēt sataustītos priekšmetus noslēpu-
mu kastē, veidoja stilīgā skolotāja tēlu no 
dažādiem materiāliem un krāsām.

Vienmēr ļoti priecājamies, uzņemot 
muzejā skolēnus. 

Uz tikšanos arī citos muzeja pasāku-
mos!

Skolēn, izmanto iespēju arī individuāli 
apmeklēt muzeju! Tu jau zini, ka mācību 
gada laikā ieeja muzejā Tev ir par brīvu! 
Griezies pie muzeja darbiniekiem, ja Tev 
ir nepieciešama palīdzība eseju, pētnie-
cisko darbu rakstīšanā! Varbūt mums ir 
tieši tā informācija, kas Tev ir vajadzīga. 

           
Līga Osipova,                                                                                     

muzeja dok. sist. vad.
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Varakļānu PII „Sprīdītis”
Kompetences...

Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprī-
dītis” jaunais mācību gads jau rit pilnā 
sparā ar jaunu mācību programmu un 
jaunu mācību pieeju – kompetencēs 
balstītu izglītību. Tātad mācību saturā 
viss mainījies, bērniem tiek dota iespēja 
mācīties iedziļinoties – domāt, praktiski 
pētīt,sadarboties un prast novērtēt savu 
darbību. Jaunajā izglītības procesā bērns 
vingrinās, kļūdās (mācās no kļūdām), or-
ganizē un plāno savu darbību, kā rezultā-
tā pats paplašina savu pieredzi.

Bērnu izglītošanās notiek visas die-
nas garumā gan organizētās rotaļnodar-
bībās, gan ģērbjoties, gan spēlējoties, 
gan grābjot lapas, kārtojot mantas un 
mācību materiālus un vēl, un vēl... 

Jaunajā izglītības procesā ļoti svarīgs 
moments – sevišķs atbalsts gaidāms no 
vecākiem, katru dienu uzzināt no gru-
pas skolotājas – kāda ir aktuālā tēma, ko 
mans bērns šodien ap-
guva jaunu, kas manam 
bērnam interesē un ir 
svarīgi. Kopīgi ar skolotā-
ju analizēt panākumus un 
grūtības un rast kopīgu ri-
sinājumu problēmām. Ve-
cākiem ieteikums – ārpus 
bērnudārza atbalstīt bērna 
patstāvību, dot iespēju 
bērnam pašam „darīt” – 
griezt, siet, skrūvēt, sist 
ar āmuru, rāpties kokā, 
bradāt pa sniega kupenu, 
pašam kārtot savu darba 
vietu,  pašam ģērbties un 
rūpēties par savu higiēnu, 
atbildēt par savu darbību 
un rīcību.

Ja  redzat bērnus bra-
dājam pa peļķēm lietus lai-
kā, melnā tumsā viņi spēlējas rotaļlauku-
mā, mazuļi aizgājuši „tik tālu” no bērnu-
dārza, ka apkārtējiem liekas, kā tiks atpa-
kaļ, un ejot pa trotuāru, neiet kā ierindas 
skatē, vienā solī.... tā ir jaunā, kompeten-
cēs balstīta izglītība – bērnu zināšanas, 
prasmes un attieksme un prasme risināt 
problēmas reālās dzīves situācijās!

Arī svētkus vairs nesvinēsim kā ag-
rāk, vairs nebūs „atskaites” koncerts. 
Kā bērni un vecāki izlems, tā svinēsim, 
piemēram, Ziemassvētkos pārgājiens uz 
mežu, Māmiņu dienā izbrauciens ar rite-
ņiem...

Tāda ir un būs mūsu darbība „Sprīdī-
tī” – ejam laikam līdzi.

Līdz ar jauno izglītības saturu piedāvāsim bērniem iespējami dažādas piere-
dzes, atbalstīsim bērnu patstāvību un atcerēsimies, ka visa dzīve ir mācīšanās!

Metodiķe Aija
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3. oktobra pēcpusdienā PII „Sprīdī-
tis” teritorijā pulcējās ģimenes, lai uzsāk-
tu jaunu tradīciju bērnudārzā.

Pēc ierastā iesildīšanās skrējiena ap 
bērnudārzu tika izdalītas kartes ar atzīmē-
tiem 5 punktiem, kas jāatrod.

Pēc starta signāla ģimenes devās 
meklēt punktus, kuros jāuztaisa ģimenes 
„selfi js”. Kad visi punkti atrasti, bērnudār-
zā sagaidīja bilžu kontrole.

Maza atpūta, un vecāku veiklības sta-

Skolotāju dienā!
Oktobra sākumā visā Latvijā 

atzīmē Skolotāju dienu. Reizēm 
pietiek ar mazām lietām, lai kādu 
iepriecinātu, tāpēc arī mēs, PII 
„Sprīdītis” skolotājas, šajā dienā 
veltījām viena otrai apsveikuma un 
uzmundrinājuma vārdus, darbo-
jāmies radoši meistardarbnīcā un 
gatavojām no bērza tāss mūzikas 
instrumentus – grabuļus. Paldies 
Astrīdai un „Latgaļu sātai” par 
meistarklasi un paliekošu vērtību, 
jo šos mūzikas instrumentus skan-
dinās mūsu „Sprīdīša” bērni. Bet skolo-
tājās paliks gandarījums un prieks par 
kopā būšanu un šo dienu.

Skolotāja Mārīte

Sadarbība
8. oktobrī pēc Galēnu pamatsko-

las pirmsskolas grupas ielūguma astoņi 
pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdī-
tis” bērni devās ciemos uz Galēniem, lai 
piedalītos „Talantu dienā”. Priekšnesums 
pēc viesu izvēles – deja, dziesma, dzejo-
lis! Mēs sagatavojām rudenīgu izrādi!

Mums bija jāuzstājas pašiem pirma-
jiem – rādījām pasaku „Rācenis”, mūzi-
kas skolotāja Līva spēlēja un atskaņoja 
ierakstā piemērotus muzikālus fragmenti-
ņus, bet uzstāšanos noslēdzām ar dzies-
mu „Labi draugi”. Mūsu bērniem izdevās 
viss, viņi ir lieliski aktieri.

Pavisam pasākumā piedalījās māks-
linieki no septiņām pirmsskolas iestā-

dēm.
Pasākuma vadītāji Vinnijs Pūks un 

Ēzelītis noslēgumā visus dalībniekus ap-
balvoja un aicināja baudīt kūku un tēju.

Lai turpinātu sadarbību, mēs uzaici-
nājām Galēnu pamatskolas pirmsskolas 
grupu pie mums uz Teātra svētkiem, kas 
notiks martā „Sprīdītī”.

Skolotāja Ilze

Pie mums kaut kas jauns!

pa Latgali, un mēs sagatavojām 
pārsteigumu, uzņēmām kolēģus 
savā iestādē, kaut arī svētdiena, 
bet SKOLOTĀJU DIENA! Viesi 
apskatīja mūsu iestādi un pie tējas 
krūzes runājām par pirmsskolas 
skolotāja lomu bērnu izglītošanā 
jaunajā mācību procesā. Lai tu-
vāk iepazītu mūsu novadu, pie-
dāvājām ekskursiju uz Varakļānu 
muižas pili un vēl kolēģiem bija 
iespēja apmeklēt Obelišku fermu. 
Kolēģiem tā bija iespēja izrauties 

no ikdienas tik ļoti grūtā un tik ļoti atbil-
dīgā pirmsskolas skolotāja darba un ļaut 
iespēju būt kopā ar savējiem brīvbrīdī.

Metodiķe Aija

Arī kaimiņi, pirmsskolas skolotāji Ma-
donas novadā, atzīmē Skolotāju dienu. 
Praulienas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pasaciņa” darbinieki brauca ekskursijā 

fete. Cienasts, pateicības raksti ģimenēm 
un 3 veiklāko ģimeņu apbalvošana!

Paldies atsaucīgajām ģimenēm, 
Jūsu tiešām bija negaidīti daudz!

Jums palika 5 ģimenes „selfi ji” – at-
miņām! 

Pēc pasākuma ievelkot elpu, pienā-
ca ziņa no Emīla un Evelīnas mammas 
Ivetas: „Mīļš paldies visiem, kas organi-
zēja, vadīja un visādi citādi atbalstīja šo 
pasākumu! Paldies visiem vecākiem, 

kas piedalījās, kas iedrošināja citus ņemt 
dalību! Pasākums, manuprāt, izdevies 
ļoooti foršs! Liels prieks par kuplajām ģi-
menēm, kas piedalījās. Jūs visi esat paši 
labākie saviem bērniem. Aktīvi un atraktī-
vi pavadīts laiks kopā ar bērniem ir pats 
vērtīgākais, ko saviem bērniem varam 
dot! Par stiprām ģimenēm!”

Šī jaukā ziņa deva gandarījuma sajū-
tu un vēlmi gatavoties jau nākamā gada 
orientēšanās sacensībām!

              Līva
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Varakļānu vidusskolā
31. oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē 25 

Varakļānu vidusskolas skolēni un skolotā-
jas piedalījās LIAA un Junior Achievement 
Latvia organizētajā lielākajā Latvijas uzņē-
mējdarbības konferencē #UZDRĪKSTIE 
– UZVARĒT, kurā kopumā pulcējās 5000 
skolēnu un skolotāju. Jaunieši ieguva zi-
nāšanas par uzņēmējdarbības vidi un 
daudzajām iespējām, ko tā dod.

1. novembrī skolēnu pašpārvalde 
organizēja atraktīvu, dinamisku, atjautīgu 
un azartisku pasākumu – „Izlaušanās no 
skolas 2019". Mega čempiona titulu ieguva 
7.b klases meitenes, 2. vieta – 7.a klases 
meitenēm, 3. vieta – 6.a klases komandai. 
Apsveicam!

5. novembrī skolā viesojās Lubānas 
mitrāja tūrisma informācijas centra darbi-
nieces un vadīja nodarbības par putniem. 
8. klases skolēni paplašināja zināšanas par 
putnu migrāciju, bet 3. un 5. klases skolēni 
darbojās praktiski – gatavoja putnu barota-
vas.
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Klusi un rāmi iesācies dvēseļu mēne-
sis – svinot Visu Svēto dienu un mirušo 
piemiņas dienu, pulcējoties uz kopīgiem 
psalmu dziedājumiem draudzē un dau-
dzās sētās. Bet pelēkās, mijkrēšļainās 
dienas ir kā cimda pamats, uz kura krāšņi 
rotājas notikumu raibie dzīpari.

8. un 9. novembrī Liepājas koncertzā-
lē „Lielais dzintars”  grandiozi izskanējusi 
latviešu oriģināloperas „Suitu sāga” pa-
saules pirmizrāde. Operas iestudējumu 
veidoja režisore Indra Roga un diriģents 
Māris Sirmais ar Riharda Dubras mūziku 
un priestera Gata Mārtiņa Bezdelīgas 
libretu. Tas ir stāsts par mīlestību, zie-
došanos, drosmi un uzticību līdz nāvei. 
Operas pirmuzvedumā galveno sieviešu 
lomu izcili atveidoja mūsu novadniece 
Ilze Grēvele-Skaraine.

9. novembrī Stirnienes tautas nama 
dziedošie vīri piedalījās Latgales vīru vo-
kālo ansambļu koncertā Dekšārēs. Pal-
dies vadītājam Andrim Vīksnam, koncert-
meistarei Agnijai Romanovskai un visiem 
dziedošajiem kungiem!

Šogad Lāčplēša dienā, 11. novem-
brī, tika atzīmēta 100. gadadiena kopš 
uzvaras pār Bermonta karaspēku. Vēstu-
res liecības vēsta, ka 1919. gada 11. no-
vembrī par godu Latvijas armijai, kas at-
brīvoja galvaspilsētu no sīksta un daudz 
labāk apbruņota pretinieka, skanēja visi 
Rīgas baznīcu zvani. Lai emocionāli ba-
gātinātu gadadienas atzīmēšanu un at-
gādinātu šo notikumu, Latvijas Republi-
kas Aizsardzības ministrija, Nacionālie 
bruņotie spēki un visu konfesiju bīskapi 
aicināja visu konfesiju baznīcās Latvijā 
11. novembrī plkst. 20.00 piecas minūtes 
skandināt dievnamu zvanus. Aicināju-
mam pievienojās arī Varakļānu, Barkavas 
un Stirnienes baznīcas. Tāpat bīskaps J. 
Bulis aicina draudzes un katru individuāli 
no 11. līdz 18.novembrim aizlūgt par ka-
ravīriem un visiem drošības dienestiem, 
kā arī Latvijas valsti un valsts vadītājiem.

Jau simts gadu latviešiem un Latvi-
jai novembris ir valsts svētku mēnesis – 
pieminot brīvības cīnītājus, priecājoties 
par savu zemi un sasniegto, domājot un 
rūpējoties par nākamību. Katru gadu no-
vembrī īpaši atskatāmies uz savu dzimtu 
saknēm un pieminam savus aizgājējus 
– ar aizlūgumiem dievnamos, svecītēm 
kapsētās, psalmu dziedājumiem tum-
šajās novakarēs, vecvecu fotogrāfi ju 
pārlūkošanu un senu ģimenes nostāstu 
pārstāstīšanu. Tikai stiprām un sakārto-
tām pagātnes saknēm var augt zaļojošs, 
taisns, veselīgs tagadnes stumbrs un 
tālāk raisīt plašus zarus, tiekties uz sauli, 
ļaut vējam šalkot un putniem vīterot la-
potnē, ziedēt ziediem un briest augļos. 
Tie mūsu senči, mēs paši un mūsu bērnu 

Stirnienes bagātā rudens vēstis

bērni, kam dota skaistā Māras zeme par 
dzimteni, dzīves un mūžības mājvietu.

Stirnienes tautas namā Valsts svētku 
ieskaņu svinēsim 16. novembrī 15.00, 
priecājoties par jauno jumta segumu.

Aicinām kopīgi aizlūgt par 
mūsu Tēviju un tautu svētdien, 
17. novembrī 13.00 Stirnienes 
baznīcā – skanot valsts himnai, 
R. Dubras svinīgajai mesai 
korim, solistiem un trompetēm, 
mūsu ikkatra lūgšanai 
savijoties vienā – par Latviju.

Dekšāru dziedošie jaunie vīri.

Stirnienes tautas nama dziedošie vīri.

Stirnienes tautas namā
Helēnas Liepiņas krustdūrienā 
izšūto gleznu izstāde
16. novembrī 15.00 Valsts svētku 
ieskaņas koncerts

Autobuss uz pasākumu 14.20 
mazais TOP, 14.30 Robežveipi, 14.40 
veikaliņš

30. novembrī 15.00 instrumentālo 
ansambļu „Excelsus” un 
„L'Chaim"”koncerts "Dzīves 
svinēšana", ieeja brīva

14. decembrī 15.00 Atašienes 
pašdarbības kolektīvu koncerts 
„Sābru vakarēšona” 

27. decembrī 13.00 Senioru eglīte, 
līdzi ņemams groziņš. 

Lūgums pieteikties līdz 26. 
decembrim 29678002
Būs autobuss 12.20 Tiltagals, 12.30 
Grozas, 12.40 Robežveipi, 
12.45 Stirnienes veikaliņš, 
pagrieziens, baznīca
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Pensionāri 
pieprasa

BIEDRĪBA „LATGALES REĢIONĀLĀ PENSIONĀRU APVIENĪBA” 

JAUNATNES IELA 1, LĪČI, PREIĻU PAGASTS, PREIĻU NOVADS, LV 5300,  
 Reģ. nr. 40008122844, e-pasts: hpizica@gmail.com, tel. 29443089,

BIEDRĪBAS „LATGALES REĢIONĀLĀ PENSIONĀRU 
BIEDRĪBA” REZOLŪCIJA RĒZEKNĒ, 

Padomes sēde 18.10.2019.
REZOLŪCIJA TIEK NOSŪTĪTA                                                                                                                                         
           MINISTRU KABINETAM, 

SAEIMAI,
VALSTS PREZIDENTAM

2019. gada 18. oktobra Latgales Reģionālās pensionāru apvienības Pado-
mes sēdē piedalās 58 Padomes biedri no 15 Latgales novadiem.

Daudzi Latgales reģiona pensionāri dzīvo nabadzībā, viņi ar savām pensijām 
nevar nodrošināt sev cilvēka pamattiesības (uz dzīvokli, pārtiku un veselības ap-
rūpi). Nabadzības līmenis senioru un pensionāru vidū ir ļoti augsts, bet risināts 
šis jautājums tiek ļoti lēni. 

Latgales reģionā dzīvojošie pensionāri un seniori pieprasa:
1. Kā primāro Valdības darba kārtībā iekļaut pensionāru sociālo nodrošinā-

jumu, palielinot mazās pensijas.
2. Ikviena pensija nedrīkst būt mazāka par iztikas minimumu.
3. Triju gadu laika nodrosināt, ka par maznodrošinātiem pensionāriem  uz-

skata tos, kuri saņem pensijas mazākas par iztikas minimumu.
4. Nepieļaut pensiju, kuru līmenis ir zem valstī noteiktā nabadzības līmeņa, 

aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
5.  Pensionāriem nodrošināt atlaides veselības aprūpei, samazinot pacien-

tu iemaksu un arī fi nansējumu par kompensējamajām zālēm.
6. Izveidot valsts līmenī sistēmu, lai arī nestrādājošie pensionāri varētu no-

kļūt sanatorijās un rehabilitācijas centros. 
7. Atcelt kvotu sistēmu pensionāriem pie specialistiem uz izmeklējumiem.
8. Atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam pensionāru mājoklim.
9. Samazināt PVN komunālajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar vietējo 

pašvaldību.
10. Aicināt sabiedriskos mēdijus plašāk pievērst uzmanību  pensionāru dzī-

ves tematikai, atspoguļojot viņu aktivitāti un integrēšanos mūsdienu sabiedrībā. 
11. Nekavējoši atrisināt jautājumu par zāļu cenām, lai pensionāri varētu iegā-

dāties nepieciešamos medikamentus.
12. Īpašu uzmanību pievērst pensionāru nabadzības līmeņa mazināšanai.
13. Atrisināt jautājumu par pensionāru biedrību fi nansēšanu.
14. Iepazīstināt ar rezolūciju visas pensionāru biedrības.
Pensionāri nevar ilgstoši gaidīt valdības solījumu izpildi, jo ar katru gadu pie-

aug to pensionāru skaits, kuru ienākumi kļūst mazāki par nabadzības riska līmeni 
valstī.
Rezolūcija pieņemta Latgales Reģionālā pensionāru apvienības (LRPA) Padomes valdes 
sēdē 2019. gada 18. okobrī Rēzeknē.

Latgales Reģinālās pensionāru apvienības Valdes priekšsēdētāja:
Helēna Piziča

18. oktobrī Rēzeknē notika Latgales 
reģionālās pensionāru apvienības pado-
mes sēde, kurā piedalījās arī pārstāvji no 
Varakļānu pensionāru biedrības „Pīlādzī-
tis”. Uz sēdi bija ieradusies Latvijas Pen-
sionāru federācijas valdes priekšsēdētāja 
Aija Barča un LPF priekšsēdētājas viet-
niece Dzintra Žilde. Barčas kundze stās-
tīja par pensiju sistēmu Latvijā, pensijas 
neapliekamo minimumu, kas tiek darīts, 
lai būtu pensijas bez nodokļiem. Žildes 
kundze pastāstīja par LPF izdoto laik-
rakstu „Latvijas Pensionārs”. Ar dažādu, 
pensionāriem svarīgu, informāciju dalījās 
Nacionālās veselības dienesta pārstā-
vis Jānis Pitrāns. Viņš izdalīja bukletus 
„Mans ģimenes ārsts”, informēja, ka no 
1. okobra ir pieejams jaunais zarnu vēža 
skrīnings, aicināja pensionārus pārbaudīt 
savu veselību. J. Pitrāns ieteica ielūko-
ties interneta vietnē www.rindapiearsta.
lv, lai uzzinātu, kuras ārstniecības iestā-
des sniedz valsts apmaksātus veselības 
aprūpes pakalpojumus un kur tos var sa-
ņemt ātrāk. Uz pasākumu bija ieradusies 
Saeimas deputāte Janīna Jalinska.

PRPA padomes sēdes dalībnieki va-
rēja aplūkot un iegādāties dažādas lietas, 
kuras izgatavojuši Kārsavas, Ludzas un 
Līvānu pensionāri, pensionāru biedrību 
pārstāvji dalījās darba pieredzē.

Pensionāru aktuālākais jautājums ir 
mazās pensijas un sociālās dzīves uz-
labošana, par šo jautājumu risināšanu 
debatēs runāja daudzi biedrību pārstāv-
ji. Tā kā pašlaik daudzi  pensionāri dzīvo 
nabadzībā un ar savu pensiju nevar no-
drošināt sev cilvēka cienīgu dzīvi, tad sē-
des noslēgumā vienbalsīgi tika pieņemta 
rezolūcija.

Pārstāvji no Varakļāniem.

Padomes sēdes dalībnieki.
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Oktobrī Varakļānu pensionāru bied-
rības „Pīlādzītis” biedri pulcējās, lai ap-
spriestu dažādas aktuālas problēmas.

Pie mums viesojās VUGD Vidze-
mes reģiona brigādes Madonas daļas 
Varakļānu posteņa komandieris majors 
Dainis Skabs. Viņš pastāstīja par dūmu 
detektoru nepieciešamību katrā mājoklī, 
par to uzstādīšanu, par ugunsdrošības 
noteikumu prasībām. Seniori saņēma 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta „Drošības Avīzi”, kurā precīzi norā-
dīti visi drošības noteikumi, kas jāievēro 
mājokļos.

Jānis Siliņš septembrī piedalījās LPF 
valdes sēdē Rīgā, viņš pastāstīja par tās 
gaitu un pieņemtajiem lēmumiem. Ok-
tobrī Varakļānu pensionāru biedrības 
pārstāvji piedalījās LRPA padomes sēdē 
Rēzeknē, kurā tika pieņemta rezolūcija 
par jautājumiem, kuri jārisina un ir aktuāli 
visiem pensionāriem. 

Seniori spriež 
un svin

Pensionāru biedrības biedri kopā ar Dimanta pāri.

Godinot brīvības cīnītājus un 100. ga-
dadienu kopš uzvaras pār bermontiādi, 
Varakļānu iedzīvotāji pulcējās uz svinīgu 
pasākumu kultūras namā. Tradicionāli 
šajā dienā notika jaunsargu svinīgā zvē-
resta nodošana. Pasākuma dalībniekus 
uzrunāja domes priekšsēdētājs Māris 
Justs, norādot, cik nozīmīga bijusi šī uz-
vara, tā pierādīja, ka mēs varam būt brīva 
un neatkarīga valsts. Priecēja Daiņa Sku-
teļa dziedātās patriotiskās dziesmas. Pie 
mirdzošās Latvijas kontūras spoži dega 
svecītes kā apliecinājums – esam stipri 
un vienoti Latvijai!

Lāpām un svecītēm spoži tumsā lais-
toties, pilsētas iedzīvotāji, zemessargi un 
jaunsargi devās lāpu gājienā uz Varakļā-
nu kapsētu, lai godinātu brīvības cīņās 
kritušos.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Iededzies par Lāčplēsi

Dzied Dainis Skutelis.

Pensionāru biedrībai „Pīlādzītis” pie-
vienojās divi jauni biedri, par ko ļoti prie-
cājamies.

Gada notikums biedrībā! Sirsnīgi 

Jaunsargi pēc zvēresta nodošanas.

sveicieni un visa laba vēlējumi Valentīnai 
un Viktoram Briškām dimanta kāzu jubi-
lejā!

A. Jaunzeme, teksts un foto

Mēs par Latviju.
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Oktobrī
- reģistrēts 1 dzimšanas reģistrs
- reģistrēti 4 miršanas reģistri

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
oktobrī: 

Elvīra Ciematniece – 89
Julians Groza – 79
Pēteris Teilāns – 76

Matilde Spridzāne – 86

CIENĪJAMIE KLIENTI!

No 2019. gada 3. decembra
Varakļānu pasta nodaļa 
atradīsies jaunās telpās.

Rīgas iela 13 
(novada pašvaldības ēka)

Darbalaiks darbdienās:
8.00 – 9.30; 10.30 – 16.00

27008001/ 67008001/ info@pasts.lv

ZIEMAS 
ATLAIDES

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

23. novembris 
plkst. 19.00

VPDK ielūdz uz 25 gadu jubileju „Lobs 
ar lobu sasatyka” Ieeja bez maksas

1. decembris 
plkst. 15.00

Varakļānu Mūzikas un mākslas 
vidusskolas Pirmās adventes koncerts Ieeja bez maksas

7. decembris 
plkst. 18.00 Egles iedegšana pilsētas skvērā

7. decembris 
plkst. 19.00

Pēc egles iedegšanas Varakļānu KN 
aicina visus bērnus uz atraktīvu šovu 
„Nemo un draugi no Madagaskaras”

Ieeja 
3 EUR – bērniem
4,50 – pieaugušajiem

21. decembris Pirmskolas vecuma bērnu sveikšana 
Ziemassvētkos

26. decembris 
plkst. 19.00
Plkst. 23.00

Pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts 
„Sniega karaliene”
Ziemassvētku balle

Ieeja koncertā bez 
maksas
Ieeja ballē 5 EUR

29. decembris 
plkst. 19.00

Sirsnīgs Ziemassvētku mūzikls visai 
ģimenei
„Es Tev novēlu mani!”

Biļešu iegāde 
pasākuma dienā 
no 10 EUR

31. decembris 
plkst. 23.45
Plkst. 01.00

Vecgada pavadīšana pilsētas skvērā
Jaunā gada balle Ieeja ballē 5 EUR

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29240684 vai 64860964,
vai rakstot uz e-pasta adresi varaklanukn@inbox.lv

Varaklanu kulturas nams aicina apmeklet!
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu


