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Satversmes tiesa par administratīvi teritoriālo
reformu līdz šim ierosinājusi 12 lietas
02.10.2020.
Satversmes tiesa informē, ka līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 14 novada domes: Alsungas, Carnikavas, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 12 lietas, pieņemts viens
lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, savukārt viens pieteikums atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsver: „Pirmās ierosinātās lietas sagatavošanas termiņš ir 16. decembris. Uz to brīdi būs zināms, kā procesuāli tiesa virzīsies uz priekšu. Šobrīd lietu sagatavošanas stadijā par to spriest
ir pāragri. Izskatot lietas, Satversmes tiesa citstarp vērtē labas likumdošanas principa ievērošanu. To darīs arī šajā lietās,
tostarp saistībā ar e-Saeimas formātā veikto likumdevēja darbu.”

Satversmes tiesā ierosināta lieta:
Nr. 2020-45-0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Skolas gads sācies
Arī Murmastienes pamatskolā nemanot pienāca un aizgāja pirmais
2020./2021.mācību gada septembris un
arī mēnesis.
Šis mācību gads skolā atšķirsies no
visiem iepriekšējiem.
Mūsu skolas ikdienā šogad nozīmīgas trīs lietas: distancēšanās un higiēna,
jaunā mācību satura ieviešana, kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana klātienē.
Mēs pavasarī redzējām, ka ir iespējams mācīties arī attālināti, tomēr tas nav
tas pats. Skolēni ir priecīgi atkal satikt
savus klasesbiedrus, un ir ļoti svarīgi, ka
skolotājs uztur tiešu kontaktu ar skolēniem. Tehnoloģijas nevar aizstāt cilvēkus.
Es domāju, ka būs nepieciešams dažādot
un pielāgot mācību procesu atbilstoši situācijai valstī, tomēr ceru, ka mēs šo mācību gadu pavadīsim klātienē, visi kopā
tāpat kā pašlaik. Lai arī šis laika posms
nav vienkāršs, jāpaskatās uz to visu no
gaišās puses – ja nebūtu šādu apstākļu,
vai bērni varētu iedomāties, ka ir iespējams tik ļoti ilgoties pēc atgriešanās skolas solā – ierastajā mācību vidē.
Šķiet, ka vasarā Murmastienes pamatskolas skolotāji un skolēni ir uzņēmuši pārpārēm enerģijas, jo jaunais darba
cēliens skolā ir uzsākts ļoti raženi. Šajā
mēnesī esam daudz ko paveikuši: Zinību
dienas svinības, pārgājieni, brauciens uz
Karoga svētkiem pulkveža O. Kalpaka

dzimtajās mājās „Liepsalās”, dzejas dienas. Neizpalika arī Miķeļdienas tirdziņš,
kur skolēni pārdeva mājās gatavotus saldumus. Nedrīkst tikai pa mierīgo – mazliet jāpaskrien un jāizkustas. Sporta die-

nā visiem bija iespēja piedalīties dažādās
veiklības un spēka stafetēs.
Visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, un arī mūsu skolā
tā tika svinēta 9. oktobrī. Skolotāju dienu
vadīja 9. klase kopā ar audzinātāju Viju.
Skola ir kā puzle. Tik daudz krāsainu gabaliņu. Katru dienu liekam to kopā.
Dažkārt tie skaisti sakārtojas, bet reizēm
kāds gabaliņš jāliek malā un jāmeklē īstais. Katrai puzlei ir savs stāsts. Veidosim
arī šajā mācību gadā savu kopīgo, radošo un veiksmīgo stāstu!
Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas
direktores v.i.
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VARAKĻĀNU
NOVADA
ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDE
09.09.2020. Nr. 16
1. Par projekta „Varakļānu novada
grants ceļu pārbūve” finansējuma precizēšanu.
2. Par aizņēmumu projekta „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” pabeigšanai.
3. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar SIA „Amīlija B”.

VARAKĻĀNU
NOVADA DOMES
SĒDE
24.09.2020. Nr. 17
1. Par grozījumiem Varakļānu novada
pašvaldības pārējo administrācijas darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.
2. Par Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas
izmaksām.
3. Par nekustamā īpašuma „Greišļi”
sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
5. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Leimaņi”
nodošanu atsavināšanai.
7. Par nekustamā īpašuma „Dālijas”
nodošanu atsavināšanai.
8. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 2020, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai.
9. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas ielā
1-12, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību
piešķiršanu.
12. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās.
13. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvede

Latgales reģiona pensionāru apvienības
padomes sēde
16. oktorī Rēzeknes novada domes
zālē notiks Latgales Reģionālās pensionāru apvienības Padomes sēde – konference.
Tēma „SENIORI DISKUTĒ”. Diskusija notiks par pensionāriem aktuāliem
jautājumiem: par pensiju indeksāciju pilnveidošanu, par piemaksām pie pensijām
palielināšanu, par veselības aprūpes jautājumiem, par pārtikas produktu cenām,
par mazajām pensijām un par pensionāru
iespējām izdzīvot ar tām.
Diskusijā – pensionāru konferencē ir
apstiprinājis dalību Veselības ministrijas

parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis,
Labklājības ministrijas pārstāvis, Latvijas
Pensionāru federācijas priekšsēdētājas
vietniece Dzintra Žilde. Pieredzē dalīsies
Vidzemes Reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētāja Anna Vīgante un
Siguldas Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdētāja Vija Brikmane. Aicināti uz
diskusiju LRPA biedrību priekšsēdētāji
un viens biedrības Padomes loceklis. Aicinām arī pensionārus, kuriem ir konkrēti
jautājumi ielūgtajiem ciemiņiem.
Helēna Piziča,
LRPA valdes priekšsēdētāja

Gribu! Varu! Daru!
Jaunatnes
starptautisko
programma
aģentūra

Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas
2019. gadam ietvaros Varakļānu novada
pašvaldība realizē projektu „Gribu! Varu!
Daru!” id. Nr. VP2019/1.2-13. Projekts tika
aizsākts šī gada sākumā. Diemžēl, valstī
ieviestās ārkārtas situācijas dēļ, to nācās
mazliet iepauzēt. Tomēr 12 jaunieši nenokāra degunu un šobrīd ir metušies tajā
iekšā ar jaunu sparu! Prieks, ka principā
viss jau ir uz finiša taisnes. Līdz šim jaunieši apmeklējuši 3 psiholoģes Ingas Gedrimas lekcijas par pašapziņas celšanu,

mērķu izvirzīšanu, līderību. Divas dienas
jūlijā un vienu dienu septembrī jauniešus
apmeklēja Inese Šubēvica, kura mācīja
un stāstīja jauniešiem par projektu, budžeta, laika plānošanu, par visu ap un par
projektiem no A līdz Z, un vēl vairāk.
Projekta ietvaros tika izsludināts jauniešu iniciatīvu konkurss, iesniegt pieteikumu tika aicināts jebkurš ieinteresētais
jaunietis. Jauniešiem tika dota iespēja
realizēt savu ideju 200 euro vērtībā. Tika
iesniegti un apstiprināti divi projekta pieteikumi. Oktobrī jaunieši realizēs projektus „Es redzu savādāk” un „Radi prieku”.
Lai visiem radošs gars un burvīgs rudens!
Lienīte Patmalniece-Kondratoviča

Par dabas lieguma „Lubāna mitrājs” dabas
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas
un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma
„Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu,
šā gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks
videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.
No 9. līdz 13. novembrim ikvienam būs
iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības
plāna izstrādes kārtību un mērķiem, Lubāna mitrāja vispārējo informāciju, kā arī
iesūtīt jautājumus.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā izstrādā SIA „Enviroprojekts”
(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002,
tālrunis 25641455, www.enviro.lv).
Videokonferencei pievienoties tiek
aicināti visi zemju īpašnieki, kas saņems
arī individuālu uzaicinājumu uz sanāksmi, kā arī pieguļošo teritoriju īpašnieki un

citi interesenti.
Ikviens aicināts pirms videokonferences iepazīties ar informatīvajiem materiāliem plāna izstrādātāja tīmekļvietnē (sadaļā „Dabas liegums „Lubāna mitrājs””) un
iesūtīt jautājumus, izteikt priekšlikumus
un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava
īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot ziņu uz lubans@enviro.lv.
Sīkāka informācija par videokonferences norisi un pieslēgšanās iespējām
arī pieejama vietnē www.enviro.lv un
www.daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde
tiek veikta dabas skaitīšanas, jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
SIA „Enviroprojekts”

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada oktobris

3

Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju
Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī – tiek pārskatīts pensiju apmērs,
veicot pensiju indeksāciju. To nosaka
likums „Par valsts pensijām”. Kas tad ir
pensiju indeksācija? Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos
un panākt to vērtības nezaudēšanu.
Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti
jutīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami. Tāpēc Labklājības ministrija sagatavojusi atbildes uz visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem par šo tematu.
Kā šogad tiks indeksētas pensijas?
Šoruden tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 454 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par
454 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās
summas – jau pieminētos 454 eiro.
Piemēram, ja cilvēks saņem 500 eiro
lielu pensiju, viņam 1. oktobrī indeksēs
454 eiro, bet atlikušos 46 eiro – nē.
Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.
Kā tad veidojas piesauktais indekss, pēc kura tiek pārrēķinātas
pensijas?
Tas veidojas no faktiskā patēriņa
cenu indeksa (vienkāršojot – inflācijas)
un daļas no apdrošināšanas iemaksu
algu summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu
summa ir finanšu jēdziens, bet, vienkāršāk sakot – tā ir summēta visa nauda,
no kuras gada laikā tiek veiktas iemaksas visiem valstī strādājošiem, kas veic
sociālās apdrošināšanas maksājumus.
Lai noteiktu iemaksu algas summas faktiskās izmaiņas konkrētajā
gadā, konkrētā gada iemaksu algu
summa tiek attiecināta pret iepriekšējā gada iemaksu algu summu. Šādi ir
redzams, kādas te notikušas izmaiņas
beidzamajā gadā. Līdz ar to tā tiek iegūts iemaksu algu summas indekss jeb
indekss, kas raksturo algu summas faktiskās izmaiņas.
Tomēr tajā klātesoša ir arī inflācijas
ietekme. Bet, lai noteiktu iemaksu algas
summas reālās izmaiņas jeb reālo pieaugumu konkrētajā gadā, no iemaksu
algu summas indeksa inflācijas ietekme ir jāizslēdz. Lai to izdarītu, Ministru
Kabineta noteikumos ietvertā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā

pieauguma aprēķina formulā iemaksu
algu summas indekss tiek dalīts ar patēriņa cenu indeksu.
Šajā gadā izdienas, invaliditātes,
apgādnieka zaudējuma pensijām un
atlīdzībām tiks piemērots indekss –
1,0380.
Taču līdzīgi kā iepriekš, arī šogad
vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo
lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks
indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var
sagaidīt.
Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29
gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā
arī 50% no apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma procentiem,
ja darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem,
kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un
sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%,
ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – 70%, ja
45 gadi un vairāk – 80%.
Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas
stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas
pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0380;
ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39
gadiem – piemēros indeksu 1,0446; ja
apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44
gadiem – indekss būs 1,0512 Savukārt,
ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk
gadu – piemēros indeksu 1,0578.
Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram
ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem
no oktobra pensijas apmērs būs 363,30
eiro (par 13,30 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem
– pensijas apmērs būs 365,61 eiro (par
15,61 eiro lielāks), ja apdrošināšanas
stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas
apmērs būs 367,92 eiro (par 17,92 eiro
lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas
stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija
palielināsies līdz 370,23 eiro (par 20,23
eiro lielāks).
Indeksēs arī piešķirtās piemaksas
pie vecuma un invaliditātes pensijas
par vienu apdrošināšanas stāža gadu,
kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu
indeksu un 50% no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Indeksējot piemaksu,
2020. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu
piemēros piemaksas apmēram 1,07
eiro par katru apdrošināšanas stāža

gadu līdz 1995. gada 31. decembrim
un piemaksas apmēram 1,61 eiro par
katru apdrošināšanas stāža gadu līdz
1995. gada 31. decembrim, ja vecuma
pensija piešķirta līdz 1996. gada 31.
decembrim vai arī invaliditātes pensija
piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts
līdz 1996. gada 31. decembrim.
Tas nozīmē, ka esošais piemaksas
apmērs, kas šobrīd ir 1,07 eiro un 1,61
eiro par vienu apdrošināšanas stāža
gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0380. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma
1,07 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk
saņems 1,11 eiro, bet tie, kas saņēma
1,61 eiro – turpmāk saņems 1,67 eiro.
Piemēram, pensionārs, kurš saņem
vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie
tās noteikto piemaksu 26,75 eiro (par
25 darba gadiem (no 45 gadiem) līdz
1995. gada beigām), no š.g. oktobra
saņems vecuma pensiju 423,12 eiro un
piemaksu pie pensijas 27,75 eiro.
Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas
un piemaksas apmēra var tikt ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu
Kā uzzināt, par cik palielināsies
katra konkrēta cilvēka pensija?
Savu pensijas apmēru cilvēks var
uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā (http://www.
vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).
Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, lai saņemtu pensijas indeksāciju?
Nē, pensionāriem pašiem nekas
jādara nav! Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) un tā notiek automātiski – katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad ar oktobri ikviens,
kam pienākas pensija, saņems to jau
noindeksētā apmērā. Un nevajag arī
uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik
kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie
dati – pārrēķins notiek automātiski.
Vai rudenī indeksācijas rezultātā
palielināsies visas pensijas?
Pensiju indeksācija attiecas uz
visiem vecuma pensiju, invaliditātes
pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem,
kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas
līdz konkrētā gada 30. septembrim.
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Pieminot priesteri Ludvigu Ornicānu (1915 – 1961)
Ludvigs Ornicāns dzimis 1915. gada
24. oktobrī Varakļānu pagasta Pušču sādžā. Viņš bija vienkāršu, dievbijīgu un
strādīgu vecāku dēls. 1930. gadā beidza
I Varakļānu 6-klasīgo pamatskolu, bet
1934. gadā – Varakļānu ģimnāziju. Viņam
ļoti paticis dziedāt. L. Ornicāns studēja
teoloģiju Rīgas Garīgajā seminārā un Insbrukā. Viņu iesvētīja par priesteri 1939.
gada 21. jūnijā Varakļānu katoļu baznīcā,
pēc tam viņš strādāja kā kapelāns Rīgā,
Krāslavā, Rēzeknē un kā prāvests Mežvidos un Kaunatā. Trimdā L. Ornicāns bija
dvēseļu gans Austrijā, Vācijā, Austrālijā
un atkal Vācijā, trimdas laikā saistījies ar
jezuītu ordeni. Vairākus gadus pavadījis
tālajā Austrālijā, Ornicāns 1958. gadā atgriezās Vācijā un darbojās gan draudžu
un jaunatnes organizāciju pasākumos,
gan skolās. Blakus garīdznieka pienākumiem Ornicāns bija arī rosīgs sabiedrisks
un preses darbinieks. Katoļticīgie viņu iemīlēja kā rūpīgu priesteri, sirsnīgu draugu
un palīgu bēdās. Savās garīgu un filozofisku problēmu apcerēs Ornicāns daudz

Viktors Naglis
V. Naglis dzimis 1975. gada 3. jūnijā
Varakļānos. Tēvs Andrejs, māte Emerita. Viktors Naglis ir katoļu garīdznieks,
Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu draudzes un Atašienes draudzes prāvests.
Ordinēts 2000. gada 1. oktobrī Varakļānu
katoļu baznīcā. Pabeidzis Laterāna Pontifiskālās Universitātes filiāli un Rīgas Teoloģijas institūtu, aktīvs Latgales kultūrvēstures izzinātājs. Dzīvojis un strādājis Dagdā
un Aglonā. Saņēmis Polijas valsts apbalvojumu – 4. pakāpes virsnieka ordeņa
krustu. Jēkabpils rajona padomes Gada
prēmijas kultūrā ieguvējs. Viktors Naglis
ir ļoti pacietīgs cilvēks, kas visam atradīs
pozitīvo pusi.
„Ne velti esmu dzimis ziedu laikā, jūnija sākumā,” tā savu optimisma pilno skatījumu uz dzīvi ar smaidu pamato priesteris

devis katoliskās domas izpratnei katoļu
presē. L. Ornicāns mira traģiskā autokatastrofā. Priesteris bija apmeklējis kādu
jaunatnes sarīkojumu viņa agrākajā darba vietā Nirnbergā un atgriezās uz Zuen-

bahas draudzi Minhenes tuvumā, kur viņš
pildīja draudzes prāvesta pienākumus.
Šoferis, braucot ar lielu ātrumu, ietriecās
smagajā automašīnā, ko tumsā nebija laikā pamanījis. Ornicāna mirstīgās atliekas
pārveda uz Minheni, kur 17. februārī viņu
izvadīja liels pavadītāju pulks uz Minhenes
Meža kapu priesteru nodalījumu. Svinīgo
sēru dievkalpojumu skaistajā Minhenes
Mihaela baznīcā celebrēja misiju direktors
R. Mutulis, asistējot priesteriem A. Justam
un A. Brumanim. Atvadu runas baznīcā
vācu valodā teica Nirnbergu jezuītu tēvs
Heneka un latviski R. Mutulis. Izvadīšanā
uz pēdējo atdusas vietu R. Mutulim asistēja priesteri M. Lizdiks un A. Smelters.
Izvadīšanā bija pulcējušies Nirnbergas,
Memingcnas, Minhenes un daži attālāki
tautieši un draugi, kā arī liels skaits vācu
un trimdinieku katoļu garīdznieku, vācu
draudžu pārstāvji un skolu jaunatne ar karogiem, kopskaitā ap 200 personu. Visa
latviešu tauta zaudēja dedzīgu tautieti.
Līga Osipova,
dok. sist. vad.

V. Naglis. Savulaik pabeidzis mūzikas skolu
un, kaut atzīst, ka tā nav
gluži viņa sfēra, tomēr
šīs zināšanas lieti noder
dievkalpojumu vadīšanas laikā. Cik vien viņš
sevi atceras, baznīca
allaž ieņēmusi nozīmīgu
lomu viņa dzīvē.
Pārceļoties no Dagdas uz Krustpili, priekšā
bija pamatīgs darbs.
Krustpils tomēr bija pazīstama ar savu gadsimtu vēsturi un tradīcijām.
V. Nagli vada viņa
iekšējā motivācija: „Ja man jākalpo, tad
man tas vismaz jādara ar baudu. Dievkalpojumu cenšos vadīt tā, lai tas būtu
kā spilgts mirklis. Man svarīgi, lai cilvēki

atnāk, lai viņi sadzird un
mēģina saprast vēstījumu.
Tas ir ļoti svarīgi. Negribu,
lai man dievkalpojumu vadīšana būtu tikai pienākuma dēļ.”
Šogad aprit 20 gadi
kopš V. Nagļa inaugurācijas par priesteri.
Varakļānu Novada muzeja kolektīvs sirsnīgi sveic
ilggadējo muzeja padomes
locekli, Goda viesi, draugu,
atbalstītāju – Viktoru Nagli
šajos skaistajos svētkos!
Novēlam veselību, Dieva svētību visos darbos,
dzīvesprieku, daudzu radošu ideju un
ieceru piepildījumu!
Līga Osipova,
dok. sist. vad.

No Varakļānu vēstures
19. gadsimta pirmie 20 gadi sagādāja straujas pārmaiņas visās dzīves
nozarēs. Dzelzceļi pārņēma pasažieru,
preču un pasta satiksmi, tādēļ likvidējās
zirgu pasta stacijas, un to stadulas bija
nolemtas iznīcībai. Palika tikai piestātnes
– krogi vietējai tuvsatiksmei ar tuvāko
dzelzceļa satiksmi. 1905. gada nemieri
sasniedza arī Varakļānus un apkārtni. Latgalē pēc Vitebskas gubernatora ziņojuma
1905. g. beigās revolucionāru rokās atradušies tikai Balvi, Varakļāni, Līvāni un Jē-

kabpils ar apkārtnes pagastiem, kur padzīti „uradņiki" un atceltas vecās valdes.
Zemnieki varējuši atkal cirst muižnieku mežus (A. Svabe, Latv. vēst. 1800. – 1914. g.
637. lpp.). Varakļānos „ zasuļi” (revolucionāri ) ieradušies no Vidzemes 1905. gada
vēlā rudenī, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, kuru skaits gan nebijis liels,
un apmetušies tā laika Varakļānu krogā
pie tirgus laukuma. (Nosaukums „zasuļi" atdarināts no krievu revolucionāres
Veras Zasulicas vārda.) Ziemā zasuļu

starpā radies satraukums, un tie ar klaušās piespiestiem vedējiem no Varakļānu miestiņa pāri aizsalušajam Lubāna
ezeram aizvesti uz Lubānas miestu.
Nākošā dienā pēc tam, kad zasuļi no
Varakļānu miesta aizbrauca, no Viļānu
un Rēzeknes puses Varakļānos sagāja
draguni, melnā sotņa. Šīs melnsimtnieku
soda ekspedīcijas rīcība bijusi nežēlīga.
Pilnīgāku 1905.g. revolūcijas Varakļānos
aprakstu devis prof. L. Latkovskis. Pēc
soda ekspedīcijas izvākšanās 1906.g.

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada oktobris
vasarā Varakļānos desmit gadus bijis
miers. Miestā dzīvoja 1810 iedzīvotāju, no kuriem 1365 bija ebreji, resp. pāri
75% (Novyj enc. slovarj. SPB Brokgauz
un Effron, 1911. 1916., tom 9, 557.1pp.).
Darbdienās valdīja mozus ticīgie; svētdienās un svētku dienās – kristīgie: katoļi,
luterāņi un pareizticīgie, kuriem visiem
bija savas baznīcas. Pareizticīgiem pie
baznīcas pastāvēja arī sava skola. Varakļānos darbojās pasts un telegrāfa nodaļa ( Ruskaja enc. SPB Dejatel, 1911. Tom
3, 481. lpp.), patērētāju biedrība, krājaiz-

devu sabiedrība, ārsta punkts, aptieka
un tautskola, pagastnams. Novadgrāvju
rakšana notika ciemu apmēros. Krievu
topogrāfijas kartēs Übagi tiek aizstāti ar
Kazu salu, bet sākotnējā Kazusala Teicijas krastos vispār pazūd no kartēm.
Starplaikā no šīs Kazusalas ir pazuduši
arī pārējie tās iedzīvotāji, un tās zeme
pievienota muižas pļavām, kuras tiek
sauktas par Kazsalas pļavām. Īsi pirms
Pirmā pasaules kara vairāki ciemi sadalās viensētās, un daži pat saceļ mūra kūtis. Kazu sala paliek uzticīga savai ciema
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iekārtai ar četru lauku sistēmu un tradicionālajām koka būvēm ar salmu jumtiem.
P.S. „uradņiks” – apakšvirsnieka dienesta pakāpe Krievijas impērijas kazaku
karaspēkā.
Materiāls: Londonas Avīze. (1982.
08.13.)
Senās Māras zemes novads.
J.K. Počs (1927 – 2010).
Materiālu apkopoja – Līga Osipova
dok. sist. vad.

Purva burvība

19. septembrī pie
Murmastienes strūklakas pulcējās 40 dabas
un aktīvā dzīvesveida
piekritēji, lai ar velosipēdiem dotos velo
braucienā „Purva burvība". To organizēja
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā
ar Murmastienes pagasta pārvaldi. Gala
mērķis – Siksalas tornis. Pēc instrukciju
un ieteikumu saņemšanas velo brauciena dalībnieki devās 11 km garajā ceļā,
ik pa brīdim apstājoties, baudot purva
savdabīgo dabu un noklausoties Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieces
stāstījumu par Teiču dabas rezervātu, tā

savdabību, floru un faunu. Drosmīgākie izmantoja iespēju uzkāpt skatu tornī, bērniem tas bija
vienreizējs piedzīvojums. Velo
brauciena dalībnieki ieinteresēti
piedalījās vides izzinošajās spēlēs un aktivitātēs. Pasakaini garda bija Murmastienes pavārīšu gatavotā
zupa un siltā tēja. Labs garastāvoklis un
pozitīvas emocijas paspilgtināja jaukais
laiks un spožā atvasaras saule. Lieliski

pavadīta diena gan bērniem, gan vecākiem!
A. Jaunzeme
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Jauniešu „Burziņš”

Šogad, pirmo reizi, pilsētas svētku ietvaros notika
pasākums jauniešiem –
„Burziņš”. Šajā reizē vairāk fokusēšanās notika
uz volejbola sacensībām,
pamats tam – volejbola
laukuma atklāšana. Šautriņas, galda spēles, novuss, galda teniss, sleckline – to visu bija iespēja
izmēģināt jebkuram atnākušajam, līdzjutējam
un volejbola komandai
atpūtas brīžos.
Kopumā volejbola sacensībās piedalijās 6 komandas, katrā komandā 3
dalībnieki. Sacencības bija spraigas un
interesantas. Sešu komandu konkurencē
pirmo vietu izcīnija komanda „Svētdienas
rokdarbu pulciņš”. Kā labākā spēļu spēlētāja tika atzīta Evita Svilāne un labākais

spēlētājs Ilvars Upenieks.
Savu roku pasākuma organizēšanā
un vadīšanā pielika Varakļānu novada
jauniešu dome. Liels paldies Arvim Strodam, Danielam Garančam, Artim Kančam

par atbalstu.
Esam gandarīti par paveikto un ceram jūs sastapt pie mums ciemos „Burziņā” nākamgad!

čaklākās tirgotājas izrādījās Marija, Nora,
Ārija, Ļena, Dzidra, bet gardumus svētku
galdam bija sarūpējušas Mārīte un Nellija.
Paldies vārkaviešiem par laipno uzņemšanu, atsaucību, atvērtību un senču tikumu kopšanu!

Gandarīti par paveikto, laba vēlējuma
pavadīti, vēlā pēcpusdienā devāmies mājās. Paldies novada pašvaldībai par iespēju tikt uz Miķeļdienas godiem!

Miķeļdiena
Vārkavā
3. oktobrī zeltainu bērzu ieskautā
Vārkavas novada estrādē Varakļānu kultūras nama senioru dāmu deju kopas
„Dardedze” dejotājas svinēja Miķeļdienas
godus, kur kopā ar deju kopām „Dzīves
virpulī” un „Odziņām” izdancoja spriganus deju soļus. Ar skanīgam dziesmām
skatītājus priecēja Aizkalnes sieviešu vokālais ansamblis un Vārkavas dāmu dziedošais ansamblis „Visiem gadījumiem”,
bet „Večerinkas muzikanti” tā muzicēja,
ka kājas pašas devās jautrā dejā. Humora dzirkstis sprēgāja visos svētku brīžos,
par to parūpējās tautas nama darbinieces. Miķeļdienas svētku tirdziņā varēja
iegādāties dažādas lietas un pašaudzētas
rudens veltes. No „Dardedzes” meitenēm

Maija Stabulniece

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada oktobris

7

Krāsainā rudens
aktivitātes Varakļānu
vidusskolā
22. septembrī Varakļānu vidusskolas
skolēni apmeklēja Junior Achievement
Latvija „Jauno uzņēmēju skolu 2020”
Madonā. Ieguva informāciju un praktisku
pieredzi par inovatīvas uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējām, darbojoties JAL
programmās, tajā skaitā skolēnu mācību
uzņēmumos.

Orientēšanās 2020
28. septembri notika Orientēšanās
sacensības. 5. – 12. klašu skolēni orientējās pilsētvidē, veica praktiskus uzdevumus – noteica dažādu objektu augstumu, tilpumu, garumu.
Izmantojot QR koda lasītāju, atbildēja
uz jautājumiem par Varakļānu vidusskolas
absolventiem. Pēc koordinātām, izmantojot google maps, meklēja „pazudušos"
priekšmetus. Rezultāti.
5. – 8. klašu grupā:
1. vietā 8. klase;
2. vietā 7.a klase;
3. vietā 5. klase;
4. vietā 7.b klase;
5. vietā 6. klase.
9. – 12. klašu grupā:
1. vietā 12. klase;
2. vietā 10. klase;
3. vietā 9. klase;
4. vietā 11. klase.

„Labo darbu nedēļa 2020”
Visā Latvijā no 5. līdz 11. oktobrim norisinās akcija „Labo darbu nedēļa 2020".
Ikvienam no mums ir vēlme darīt otram labu un sniegt atbalstu grūtā brīdī.
„Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad aicinām palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan sabiedrībai kopumā.
Tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus
darbus.
Mēs, 8. klase, kopā ar audzinātāju
Līgu Mālnieci šogad ziedojām lietas, kuras stāv mājās neizmantotas un kuras ir
bijis žēl izmest (rotaļlietas, mīkstās mantiņas, bērnu grāmatas, skolas somas, apģērbu, saimniecības lietas u.tml.).
Tās 7. oktobrī aiznesām uz Varakļānu
sociālo dienestu. Sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Iveta Grudule

pastāstīja par sociālā dienesta darbu.
Mēs kopīgi veicām savu labo darbu,
tādejādi sniedzām kādam atbalstu, gan

paši bijām kopā vienotā komandā.
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu
darbu!
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Rudens
pārgājiens
18. septembrī pēc „Olimpiskās dienas 2020” skolā, 8. klase kopā ar audzinātāju Līgu Mālnieci devās pārgājienā
ar riteņiem. Lai izdotos pārgājiens, ir vajadzīgs labs garastāvoklis, labs laiks un
azarts. Tā kā 8. klasei tas viss bija, pārgājiens ar riteņiem lieliski izdevās. Mērķis
bija nokļūt „Brangovā”, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā. Tur tika kurināts ugunskurs, ceptas desiņas, šauts ar lokiem (paldies Leonarda Kanča vecākiem – Ilzei un
Mārtiņam par šo radīto iespēju), spēlētas
spēles, apskatīts smiltsērkšķu lauks. Un
tad jau laimīgais mājupceļš caur „Olužneicu” – nesteidzīgs, izbaudot rudenīgo
dienu. Mājupceļā sastapām dekšārieti
Jolantu Smani (paldies viņai), kura mūs
aizveda ciemos pie azartiskā muzikanta
Pētera Justa. Tur tika izdziedātas daudzas
dziesmas. Atpakaļceļā paguvām apskatīt
arī Napoleona sēdekli „Bokānos”.

Skolotāju diena Varakļānu vidusskolā
9. oktobrī skolotāji steidzīgi
devās uz 1. stundu, jo bija jāiejūtas skolēnu lomā.
Jaunie pedagogi mācību
procesu bija īpaši pārdomājuši: vispirms fiziskas aktivitātes
– rīta rosme, pēc tam dalīšanās
grupās, izmantojot gardas konfektes, un nopietni uzdevumi:
informācijas nodošana
bez
vārdiem, erudīcijas pārbaude
par dzīvi skolā, izmantojot IT un
programmu Kahoot .
Stundas noslēgumā pirmizrāde filmai „Atklātās intervijas”.
Arī jaunos skolotājus gaidīja
pārsteigums... Caurviju un starppaaudžu foto IQ tests „Atpazīsti
skolotāju kā skolēnu”.
Paldies 100gades divpadsmitajiem par jauko dienu!
A. Kazāka
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Skolas soma
18. septembrī Varakļānu vidusskolas
4., 5. un 6. klašu skolēni projekta „Latvijas
skolas soma” ietvaros apmeklēja Liepājas teātra viesizrādi Latgales vēstniecībā
GORS „Polianna”. Vērojot izrādes darbību, skolēni no lugas galvenās varones
Poliannas mācījās ar prieka spēles palīdzību ieraudzīt katrā notikumā pozitīvo.
Š.g.1. oktobrī 6. klases skolēni devās
Skolas somas projekta ietvaros uz 3 muzejiem. Pirmo apmeklējām Seno mūzikas
instrumentu muzeju Gaigalavā. Noklausījāmies Gunāra Igauņa aizraujošo stāstījumu par senajiem mūzikas instrumentiem Latvijā un pasaulē.Tad katram bija
iespēja spēlēt un izmēģināt visdažādāko
instrumentu skaņas. Kā 2.apmeklējām
F. Trasuna muzeju Sakstagalā. Tur notika orientēšanās pa F. Trasuna bērnības
takām. Apskatījām arī muzeju un senos
darbarīkus. Tad devāmies uz Rēzeknes
novadpētniecības muzeju. Piedalījāmies
muzeja stundā – Senā skola. Rakstījām ar
spalvu un tinti gotu burtus un aplūkojām
ekspozīciju.
Ekskrusija bija izzinoša un jauka!
Oktobrī 3. klases skolēni brauca ekskursijā uz Aglonu. Bijām Vēstures un kara
muzejā. Apskatījām 2. pasaules kara ieročus, formas, munīciju. Varējām iejusties
karavīru lomā, nofotografēties uz vācu
armijas motocikla ar ieročiem un cepurēm. Apmeklējām Aglonas Baziliku. Tā
mūs pārsteidza ar bagātīgi izdekorētiem
rotājumiem, svētgleznām, te klusumā varējām parunāties ar Dievu. Neaizmirstams
bija arī Raiņa muzeja „Jasmuiža” apmeklējums. Iepazināmies ar Raiņa dzeju bērniem, izmantojot mākslinieku F. Pauļukas,
J. Pīgožņa, M. Stārastes, J. Kīna dzejoļu
ilustrācijas, Raiņa herbāriju, izspēlējot improvizācijas teātri un darbojoties uz gaismas smilšu lampām. Ekskursija notika iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros.
6. oktobrī Varakļānu vidusskolas 7a.,
8., 9. klase Latvijas Skolas somas ietvaros
devās uz Bauskas novadu apskatīt ievērojamus kultūrvēstures un arheoloģijas
pieminekļus.
Bauskas pils muzejā iepazinās ar 15.
– 16. gadsimta viduslaiku gaisotni. Uzzināja daudz interesanta par tā laika hercogu dzīvi un kultūru, sadzīvi un tradīcijām,
īpaši par Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba dzimtu. Uzmanību piesaistīja
viduslaiku kungu un dāmu tērpi, apavi un
rotaslietas.
Apskatot Rundāles pili, skolēni iepazina izcilāko baroka un rokoko arhitektūras pieminekli Latvijā. Īpašas emocijas
izraisīja skaistais un sakoptais Rundāles

pils parks. Parku un pili projektējis arhitekts Frančesko Rastrelli. Parks ir viens no
nedaudziem Eiropas vēsturiskiem baroka
dārziem.

Bauskas Motormuzejā skolēniem
bija iespēja apskatīt senos spēkratus un
iepazīties ar to vēsturi.
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Starptautiskā senioru diena

Kā pīlādži grezno rudeni un pūpoli
pavasari,
Tā izrotāt mūžu savējo vienīgi pats tu
vari!
Kā sarkani pīlādži rudenī: nes ticību
saulei kuplajos zaros –
Tā mūžs lai ikvienā gadskārtā no sevis
vasaru staro!
Vienmēr ticēt, ka jūsu dzīvē notiks
daudz jauka un lieliska!
1. oktobrī visā pasaulē tiek svinēta
Senioru diena, tāpēc Varakļānu kultūras
nama pašdarbinieki sadarbībā ar Varakļānu mūzikas skolas audzēkņiem devās
ciemos pie Varakļānu veselības aprūpes
centra un Stirnienes veco ļaužu pansionāta „Varavīksne” iemītniekiem, lai viņus
iepriecinātu šajā svētku dienā.
Savas skanīgās dziesmas izdziedāja
Māra Melne un Katrīna Skutele, lielisku

saksafona spēli demonstrēja Beāte Kuzņecova un un sirdi un prātu ielustināja dejiskās
Varakļānu kultūras nama senioru dāmu deju kopas „Dardedze” dalībnieces.
Veselības un neizsīkstoša dzīvesprieka vēlējumiem koncerta dalībnieki pievienoja
rudens velšu dāvaniņas.
A. Jaunzeme
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No Miķeļiem līdz Mārtiņiem
Tas nekas, ja zelta liesmu dedz jau
kļavas zars,
Sirds pat rudenī zin dziesmu, kurā
pavasars...
Šis ir laiks, kad dārzi jau novākti, lielākie darbi padarīti, rudens veltes sagādātas un glabājas pagrabos. Šis ir laiks,
kad var papriecāties par labi paveikto,
atvilkt elpu pēc padarītā, nospraust savus
nākotnes plānus. Tāpēc Varakļānu kultūras nams 10. oktobrī aicināja seniorus
uz atpūtas pasākumu. Skaisti izrotātajās
telpās bija iespējams piedalīties pašmāju
rudens velšu tirdziņā un noskatīties sirdij
tuvus priekšnesumus. Savas jaukākās
dziesmas skatītājiem izdziedāja jaunie,
talantīgie skatuves mākslinieki – Beāte,
Roberts, Samanta, Luīze. Kultūras namā
nesen uzsākusi darbību jauniešu popgrupa „Paralēles”, kurā dzied Enija, Laima,
Elīna, Samanta. Šī bija veiksmīga popgrupas debija. Lai veicas
meitenēm un vadītājai
Līvai Kančai! Koncerta
skatījus priecēja SDDK
„Dardedze" jestrās dejas,
paldies dejotājām par
kvalitatīvo sniegumu! Patiesu baudījumu guvām
no grupas „Starpbrīdis”
dziedātajām dziesmām.
Ļoti mīļš, skaists koncerts! Senioru biedrība „Pīlādzītis” sveica savus biedrus, pasniedzot pateicības
Lidijai Jostsonei, Genovefai Kokarei, Jurim Krastam
par ilggadīgu aktīvu darbību senioru sabiedriskajās

aktivitītēs un Ārijai Brokulei, Maijai Stabulniecei
par veiksmīgu un sekmīgu iekļaušanos senioru
sabiedriskajās aktivitātēs.
Lai ko mēs darītu, kā dzīvotu, katram ir nepieciešams brīdis, kas veldzē un ielīksmo mūsu
sirdis un prātus, dāvā prieku un līksmus brīžus.
Paldies koncerta dalībniekiem par dāvātajiem
prieka brīžiem!
Atcerieties, lai cik arī gadu jums nebūtu – tas
ir pats labākais laiks, lai mīlētu, sapņotu un priecātos par dzīvi!
A. Jaunzeme

12

„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada oktobris

DIEVKALPOJUMU
KĀRTĪBA
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ
OKTOBRĪ

Svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un
11.00, pēc pirmās sv. Mises rožukroņa
lūgšanas
Darba dienu svētā Mise no
pirmdienas līdz piektdienai plkst.
18.00, sestdienās plkst. 8.00. Oktobrī
katru dienu pirms vakara sv. Mises
plkst. 17.00 rožukroņa lūgšanas
17.10 Salikta svētā Mise par
mirušajiem plkst. 15.00

NOVEMBRĪ

1.11. Visu svēto svētki
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise
Aizlūgums par dvēselēm šķīstītavā.
Procesija
16.00 Psalmu dziedāšana
2.11. Visu ticīgo mirušo piemiņas
diena.
11.00 – sv. Mise, aizlūgums par
dvēselēm šķīstitavā. Procesija
16.00 – Psalmu dziedāšana
18.00 – sv. Mise
5.11. Plkst. 17.00 svētā stunda,
sv. Mise plkst.18.00
6.11. Pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Vissvētāka Sakramenta
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds
godināšana plkst. 9.00 – sv. Mise
22.11. Mūsu Kunga Jēzus Kristus
Vispasaules Karaļa svētki
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise
29.11. Adventa I svētdiena
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise
Svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un
11.00
Darba dienu svētā Mise (izņemot
2. un 6. novembri) no pirmdienas
līdz piektdienai plkst. 8.00 un 18.00,
sestdienās plkst. 8.00

Apmeklējot baznīcu, no 17. oktobra,
obligāti jālieto sejas maska.
Turpinās darbi projektā „Rīgas
un Kosmonautu ielu posmu pārbūve
Varakļānu pilsētā”. Darbus veic SIA
„Ceļi un tilti”. Ir izbūvēta siltumtrase,
lietus ūdeņu kanalizācija, ielu apgaismojums, veikti ielu asfaltēšanas darbi.
Atlikuši trotuāru atjaunošanas un citi
labiekārtošanas darbi. Paldies iedzīvotājiem par izpratni un iecietību sakarā
ar būvdarbu laikā traucēto satiksmes
kustību un citiem apgrūtinājumiem.

Pārdod smilti, melnzemi,
dolomīta šķembas ar piegādi
(šķembām pieejamas dažādas
frakcijas).

tel: 29219120
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
... skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus
Pat tad, kad saule spīd.
/H. Skuja/
Āri, izsakām visdziļāko līdzjūtību
Tev ar ģimeni, Martinu mūžības ceļā
pavadot.
Klasesbiedri
Nevajaga dvēselītei
Trepju kāpti debesīs:
Bija Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.
Izsakām patiesu līdzjūtību
Āra Sparāna ģimenei, dēlu Martinu
pāragri zaudējot.
SIA „Kamil Pluss” kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sparānu
ģimenei, dēlu pāragri zaudējot.
SIA „JILLS"
Mums palikuši Tavi vārdi.
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz...
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
Skumju brīdī esam kopā ar
Samantu Sparāni un ģimeni,
no brāļa uz mūžu atvadoties.
Varakļānu vidusskolas 8. klases
skolēni, vecāki un audzinātāja

Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.
(V. Brutāne)
Pieminam mūžībā aizgājušos
septembrī:
Elza Juška – 79
Andrejs Pelšs – 67
Antons Sondors – 89

Dzīvības pavediens ir tik trausls un
netverams,
Vienā mirklī tas izslīd kā smiltis caur
pirkstiem
Un paliek tukšums un sāpes.
Sāp, neizsakāmi sāp...
Ir bezgala grūti noticēt Martina
pēkšņajai aiziešanai!
Izsakām patiesu līdzjūtību viņa
ģimenei.
Varakļānu vidusskolas klasesbiedri,
audzinātajas Ingrīda un Aija

Es gribēju notvert vēju, bet nevarēju.
Es gribēju ledū uguni kurt, bet
nemācēju.
Es gribēju satvert krītošu zvaigzni,
bet nepaspēju...
/A. Anitīna/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilonai un Ārim Sparāniem ar
ģimeni, dēlu Martinu mūžībā
pavadot.
SIA „Pārtikas veikalu grupa”
kolektīvs

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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