
Publiskā 
apspriešana par 
administratīvi 
teritoriālo 
reformu

12. februārī Varakļānu kultūras namā 
pulcējās novada iedzīvotāji, lūgtie viesi 
un interesenti, lai izteiktu savu viedokli 
par teritoriālo reformu.

Varakļānu novada domes priekš-
sēdētājs Māris Justs savā prezentācijā 
iepazīstināja ar administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu, teritoriālo ie-
dalījumu pašlaik un pēc reformas, reģio-
nālās politikas pamatnostādnēm 2021.– 
2027. gadam, ES fondu atbalsta sadalī-
jumu, bezdarba līmeni valstī un attīstības 
līmeņa indeksu novados.

Debatēs savu viedokli pauda Ivars 
Gruduls, Mārtiņš Klušs, Janīna Grudule, 
Ieva Zepa, Austris Kokars, Terese Korsa-
ka, Andrejs Naglis, Dzidra Bruzgule, Ani-
ta Saleniece, Aina Jaunzeme, Raimonds 
Kolnejs, Jānis Vēvers, Aina Kazāka. Uz 
klātesošo jautājumiem izsmeļošas atbil-
des sniedza Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs un Rē-
zeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs.

Apzinoties, ka savu novadu neizdo-
sies paturēt, ikvienam ir individuāla no-
stāja par to, kurā novadā iekļauties. 

Varakļānu novada iedzīvotāju viedok-
ļa noskaidrošanai pašvaldība 13. – 15.02. 
organizēja informatīvu aptauju. Pēc ap-
taujas rezultātu apkopošanas novada 
dome pieņēma lēmumu. Varakļānu nova-
da domes priekšsēdētājs Māris Justs:

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās rīkotajā aptaujā. Iedzīvo-
tāju vairākums ir paudis skaidru viedokli, 
un novada dome pieņēmusi lēmumu par 
Varakļānu novada iekļaušanu Madonas 
novada sastāvā. Sekosim līdzi tālākai re-
formas gaitai un atcerēsimies, ka mūsu 
dzīves visvairāk atkarīgas no mums pa-
šiem. Leposimies ar to, kas mums ir, un 
strādāsim, lai būtu vairāk.
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMĒ

VARAKĻĀNU  
NOVADA  
ĀRKĀRTAS  
DOMES  SĒDE
10.01.2020. Nr.1

1. Par parakstu vākšanas vietas no-
teikšanu Varakļānu novada pašvaldības 
teritorijā. 

2. Par Varakļānu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pār-
stāvja maiņu.

3. Par Latgales apgabaltiesas Civillie-
tu tiesas kolēģijas sprieduma pārsūdzē-
šanu.

1.Par parakstu vākšanas vietas no-
teikšanu Varakļānu novada pašvaldības 
teritorijā.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
apturēto likumu „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un „Grozījums likumā „Par 
pašvaldībām”” atcelšanu, noteikt paraks-
tu vākšanas vietu Varakļānu novadā – Rī-
gas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads.

2. Par Varakļānu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pār-
stāvja maiņu.

Iecelt par SIA „Varakļānu  veselības 
aprūpes centrs” (reģ. Nr. 40003365196) 
kapitāldaļu turētāja pārstāvi Varakļānu 
novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru 
IKAUNIEKU.

Iecelt par Varakļānu „Dzīvokļu ko-
munālais uzņēmums” SIA (reģ. Nr. 
47103000676) kapitāldaļu turētāja pārstā-
vi Varakļānu novada pašvaldības izpilddi-
rektoru Ivaru IKAUNIEKU.

3.Par Latgales apgabaltiesas Civillie-
tu tiesas kolēģijas sprieduma pārsūdzē-
šanu.

Pārsūdzēt Latgales apgabaltiesas Ci-
villietu tiesas kolēģijas 20.12.2019. sprie-
dumu lietā Nr. C26171617 (CA-0226-19), 
iesniedzot kasācijas sūdzību Latgales 
apgabaltiesā.

G. Puntužs,
Domes priekšsēdētāja vietnieks 

I. Broka, lietvede

27.01.2020. Nr. 2
1. Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai sadali.
2. Par 25.10.2012. apstiprinātā „Noliku-

ma par Varakļānu novada amatiermākslas 

kolektīvu darbības fi nansēšanas kārtību” 1. 
pielikuma aktualizāciju 2020.gadam.

3. Varakļānu novada ceļu un ielu fon-
da izlietojuma programmas 2020. – 2022.
gadam apstiprināšana.

4. Amatu un mēnešalgu sarakstu Va-
rakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

30.01.2020. Nr. 3
1. Par konkursu pašvaldības fi nansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam. 
1. Izsludināt konkursa Varakļānu novada pašvaldības fi nansējuma saņemšanai lau-

ku tūrisma attīstībai pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 22.04.2020.
2. Informāciju par konkursu un iespēju pieteikties pašvaldības fi nansējumam publi-

cēt Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā „Varakļōnīts” un pašvaldības interneta mā-
jaslapā www.varaklani.lv.

2. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas ielā 5-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
nodošanu atsavināšanai.

3. Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 20, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai.
4. Par līdzfi nansējumu Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības projek-

tam „Aužam Varakļānos”.
5. Par līdzfi nansējumu Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības projek-

tam „Gleznojam Varakļānos”.
6. Par atbalstu Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības projektam 

„Amatnieku darbnīca”.
7. Par grozījumu ar domes 25.02.2016. lēmumu Nr. 2.10 apstiprinātajos „Neapbūvē-

tas zemes nomas tiesību izsoles noteikumos”.
8. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles sākumcenas apstiprināšanu.
1. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles nomas maksas gadā sākumcenu šā-

diem zemes gabaliem:

Nr.
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums

Zemes 
vienības 
platība

(ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā 
sākuma nomas 

maksa gadā 
EUR (bez PVN)

1.
7078 008 0284 0,8 „Druvas”,Murmastienes pagasts, 

Varakļānu novads

44.36

2.
7078 008 0275 1,5 Palīgsaimniecība pie Seimušku 

mājām, Murmastienes pagasts, 
Varakļānu novads

91.50

3. 7094 001 0023 2,0 Starpgabals, Varakļānu pagasts, 
Varakļānu novads

130.00

4. 7017 001 0646 11,9 Jēkabpils šoseja 28, Varakļāni, 
Varakļānu novads

850.85

5. 7017 002 0021 49,9836 Jēkabpils šoseja 37, Varakļāni, 
Varakļānu novads

2953,58

9. Par zemes nomu.
10. Par zemes ierīcības projekta „Oši” apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Arkliņi” sadalīšanu.
12. Par dzīvokļa „Aizkalnieši 1”-4, Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoles rezultātiem.
13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx.
14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx.
15. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
16. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
17. Par īres līgumu pagarināšanu.
18. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
19. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
20. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā.
21. Par 27.12.2019. domes lēmuma Nr. 15.10 „Par atļauju biedrībai „Pieaugušo attīstības 
projekts” pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu” precizēšanu.
22. Par Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”. 
Attīstības plānu 2020. – 2023. gadam.
23.Par saskaņojuma sniegšanu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavinā-
šanai.

G. Puntužs,
Domes priekšsēdētāja vietnieks 

I. Broka, lietvede

struktūrvienībām apstiprināšana.
5. Par grozījumiem „Varakļānu nova-

da pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības nolikumā”.

6. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Par 
Varakļānu novada pašvaldības 2020. 
gada budžetu” apstiprināšanu.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
06.02.2020. Nr. 4

1. Par grozījumu 30.01.2020. domes lēmumā Nr. 3.6 „Par 
atbalstu Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības pro-
jektam „Amatnieku darbnīca””.

2. Par Varakļānu novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.

17.02.2020. Nr. 5
1.Par administratīvi teritoriālo reformu.
1. Atbalstīt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 

gaitā plānoto Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā, at-
bilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta 
pielikuma 24. punkta pirmajā lasījumā piedāvātajā redakcijā.

2. Par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Republikas Saei-
mas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju.

M. Justs, Domes priekšsēdētājs
I. Broka, lietvede

Par Varakļānu novada 2020. gada budžetu
Varakļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbu-1. 

džeta ieņēmumi plānoti 3 409 582 EUR ( ieskaitot ieņēmumus 
par sniegtajiem pakalpojumiem un  citus pašu ieņēmumus)  iz-
devumi  4 031 795 EUR (pielikumu Nr. 1).

Varakļānu novada pašvaldības speciālais budžets (zie-2. 
dojumi un dāvinājumi) uz 2020. gada sākumu sastāda  3 046 
EUR. 

Pielikums Nr.1. 
Klasifi -
kācijas 
kods

Nosaukums
Gada 
plāns 
(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 3 409 582
 II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1 349 662
 III Nodokļu ieņēmumi 1 341 642
 Tiešie nodokļi 1 341 642
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 172 195
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         163 947
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5 500
 IV Nenodokļu ieņēmumi 8 020
09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                       
7 720

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       300
 V Transfertu ieņēmumi 1 879 745
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      1 794 745
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                      85 000
 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 180 175
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        180 175
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM 

KATEGORIJĀM 
3 974 537

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas                                                                         370 070
01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             117 002
01.600  Pārējie iepriekš neklasifi cētie vispārējie valdības 

dienesti                                                           
2 341

01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darīj
umi                                                                      

8 990

01.830  Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību 
budžeta pašvaldību budžetam                                                

130 000

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             28 420
04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     40 530
04.510 Autotransports 509 004
05.100 Atkritumu apsaimniekošana 35 508
06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   480 861
07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        33 357
08.100  Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi                                                                                 10 135
08.210  Bibliotēkas                                                                                                            63 400
08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     82 970
08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           234 124
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pa

sākumi                                                                
36 786

09.100  Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1.posms 
(ISCED-97 0. un 1. līmenis                                             

353 734

09.219   765 632
09.510  Interešu un profesionālās ievirzes izglītība                                                                           213 329
10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        170 462
10.400  Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            35 000
10.700  Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts sociāli 

atstumtām personām                                                       
108 500

10.910  Pārējās citur neklasifi cētās sociālās aizsardzības 
pārraudzība                                                         

144 382

 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 

3 974 537

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            2 156 676
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 736 819
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas                                                                                              

419 857

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     810 311
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni                                                                                                                                      
2 871

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          395 318
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000                                                                                                           
379 612

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                         1 710
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi                                                                                                                                       30 800

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                       10 560
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot 

lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām 
organizācijām un citām institūcijām                                                                             

10 560

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                        1 835
4300 Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                       1 835

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       696 255
5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                     1 025
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        695 230

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                        168 800
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                           106 200
6400 Pārējie pabalsti                                                                                                                                        62 600

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti                                                                                                                                      

130 100

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti                                                                                                                                      

130 100

 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS 
(–)

-564 955

 FINANSĒŠANA: 564 955
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 622 213
F210 Atlikums uz perioda beigām -622 213
         -57 258
F4002 -Aizņēmumi                                                                                                                                           124 690
F5501 -Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit.                                                                                                                                          -181 948
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Rezultāts Varakļānu novada 
pašvaldības rīkotajā 
iedzīvotāju aptaujā
par Administratīvi teritoriālo 
reformu 
Vispārīgās ziņas
1. Balsstiesīgo personu skaits 2693
2. Aptaujā piedalījušos personu skaits 1108
2.1. Aptaujas vietā Stirnienē 44
2.2. Aptaujas vietā Murmastienē 215
2.3. Aptaujas vietā Varakļānos 754
2.4. Personu atrašanās vietā 95 

Aptaujā piedalījās 41,14 % Varakļānu novada balsstiesīgo 
iedzīvotāju.

Derīgās un nederīgās aptaujas zīme
1. Derīgās aptaujas zīmes 1107
1.1. Derīgās aptaujas zīmes aptaujas vietā 1012
1.2. Derīgās aptaujas zīmes personu atrašanās 

vietā
95

2. Nederīgās aptaujas zīmes 1
2.1. Nederīgās aptaujas zīmes aptaujas vietā 1
2.2. Nederīgās aptaujas zīmes personu 

atrašanās vietā
0

Nodoto derīgo aptaujas zīmju skaits pa novadiem
Zīmju skaits %

Madonas novads 933 84,28
Rēzeknes novads 174 15,72
Kopā 1107 100

A. Ščucka,
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas

 priekšsēdētāja

Latvijas Republikas Saeima
Administratīvi teritoriālās reformas komisijai

Jēkaba iela 11, Rīga, LV – 1811

Zināšanai: Varakļānu novada pašvaldībai

Varakļānu novada deklarētie balsstiesīgie iedzīvotāji, atbilstoši Ad-
ministratīvi teritoriālā likuma projektam, iesniedz savu apliecinājumu Va-
rakļānu novada iekļaušanai Madonas novadā uz 51 (piecdesmit vienas) 
lapas, ko parakstījuši 987 (deviņi simti astoņdesmit septiņi) iedzīvotāji.

Administratīvi teritoriālās reformas komisijai tiek nosūtīti parakstu ori-
ģināli, pašvaldība nepieciešamības gadījumā ar kopijām var iepazīties.

Lūdzam personu datus izmantot atbilstoši likumam par personu 
datu aizsardzību.

14.02.2020.
Varakļānu novada iedzīvotāju vārdā –  
biedrības „Varakļōnīts” valdes locekle 

A. Jaunzeme

Mēs esam Latvija
Mēs esam Latvija, katrs novads ar savu identitāti, 

ar savām tradīcijām. Ar to arī Latvija ir bagāta. Ģimene 
ir valsts pamatšūniņa, ģimenē bērns iemācās runāt, 
spriest un vērtēt, ievērot tikumus un tradīcijas. Vara-
kļānu novads ir latgalisks, tāds bija un paliks. Kultūras 
dzīves veidošana un senču tradīciju saglabāšana ir 
viens no priekšnoteikumiem, lai novada identitāte būtu 
savdabīga un vienreizēja. Šīs tendences atspoguļojas 
pašdarbības kolektīvos un biedrību darbā.

„Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrī-
ba" īstenojusi projektus, kur interesenti pin klūdziņas, 
auž, glezno, piedalās radošajās darbnīcās. Veidojas 
amatniecības centrs. Līdzīgi projekti īstenoti biedrībās 
„Dzērvenīte” Murmastienē, Varakļānu „Aspazijās, PAP. 
Projektus fi nansiāli atbalsta Lauku atbalsta dienests, 
Madonas novada fonds, Latvijas Kultūrkapitāla fonds, 
Vidzemes plānošanas reģions, līdzfi nansē Varakļānu 
novada pašvaldība.

Latgaliski dzied dziesmas folkloras ansambļi Va-
rakļānos, Murmastienē, Barkavā un Madonā. Mūsu 
kori uzstājas gan Rīgā, gan Daugavpilī, dejotāji dejo 
deju svētkos, Madonā, Rīgā, Preiļos, Višķos un Līvā-
nos. Skolēni piedalās starprajonu mācību olimpiādēs 
un sporta sacensībās, literārās jaunrades un stāstnie-
ku konkursos, nešķirojot piederību kādam novadam.

Vai tas kāds grēks, ja ekonomiski vēlamies turpi-
nāt attīstīties Vidzemes plānošanas reģionā? Lai tad 
Varakļānu novads paliek kā vārti uz Latgali!

Cienot pagātni, dzīvojam tagadnē, plānojam nā-
kotni!

A. Jaunzeme
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Esi, kas esi! 
Tik neesi šaubīgs niedras kāts,
Šodien putns, rīt – rāpulis.
 /Ibsens „Brands”/

Tikai tādēļ, lai Tev, Varakļānu nova-
da iedzīvotāj, mazāk jāpiepūlas lasīša-
nā, rakstu vidusdialektā. 

Ir pienācis briesmīgs laiks – ne-
labais cilvēkus cilā kā uz ragiem, un 
daudzi iedomāta zelta  poda dēļ gatavi 
pārdoties paši, pārdot savas vērtības 
un tikumus, nodot Dzimteni, valodu, sa-
vus senčus, sanīsties savā vidū. Atgādi-
nāšu senu leģendu, ka velns kārdinot 
pārvērta čūsku par zelta čupu un ļaudis 
kā aptrakuši metās pēc viltus spožuma 
paši uz savu galu. Leģendas dzimst no 
pārfrazētas īstenības...

Lai kuru izvēli mēs izdarītu, Varakļā-
nu novadam būtu ieguvumi un zaudē-
jumi abās pusēs. Un taisnīgi būtu bijis 
laicīgi un korekti saņemt patiesu infor-
māciju par abiem variantiem. Diemžēl 
no mūsu novadā valdošās varas puses 

Mīlestības dāvanas mūžībai
Daudzi no mums pēc Rietumu pa-

saules tradīcijas februārī svin mīlestības 
svētkus. Mīļi vārdi, ziedi, bučas, apskā-
vieni, palutināšana un dāvaniņas. Ir tik 
labi svinēt dzīvi un mīlestību, jo tās ne-
kad nav par daudz. Ir labi redzēt dzīves 
skaisto seju, prieku, gaismu un līksmību. 

Ir labi būt šajā dzīves pusē.
Bet dzīvei ir arī tumsnējais vaigs. 
Katrs no mums kaut reizi dzīvē ir sa-

stapies ar nāvi tuvumā – aizejot mūžībā 
tuviem un mīļiem cilvēkiem, redzot sāpes 
un neatvieglojamas ciešanas, pieņemot 
lēmumus pie nedziedināmi slimā gultas, 

pat redzot uz ceļa sabrauktu dzīvnieku 
vai slazdā nosistu peli, mēs uz mirkli 
tuvplānā sastopamies ar nepielūdzamo. 
Varam tikai nojaust trauslo robežu starp 
dzīvību un nāvi, starp šo pasauli un mūžī-
bu. Dzīvojam laikā, kad valda skaistuma 
un jaunības kults, kad nav trendīgi būt 

klaji meli un puspatiesības par poten-
ciālajiem labumiem Madonas novadā 
tika pasludinātas par baltu taisnību, 
nebija publiski pieejama un pietiekami 
skaidrota informācija par ieguvumiem 
Rēzeknes novadā, jebšu publiski tā tika 
pausta nevis korekti, kā to pienāktos 
goda vīriem un vuiceitim ļaudim, bet 
ņirgājoties. Decembra beigās deputāti 
pacēla roku un slepeni nobalsoja pret 
Varakļānu novadu Latgalē. Ubi bene, 
ibi patria – kur labi, tur tēvija. Cik nožē-
lojami!!!

Šodien daudzi no jums demonstra-
tīvi atsakās no savām Latgales saknēm 
un bēg kā no spitālības. Jūsu bērni pēc 
desmit gadiem nospļausies un atteik-
sies no Latvijas, lai pievienotos kaut 
Turcijai vai Zambezi. Viņiem būs tais-
nība – daudzviet citur pasaulē tiešām 
varbūt ir labāk.

Cilvēki noticējuši meliem, ka sli-
mos vairs vedīs tikai uz Rēzeknes slim-
nīcu, un tāpēc parakstījās par Mado-
nas novadu. Cilvēki noticējuši meliem, 

ka topošais Rēzeknes novada centrs 
būs Malta. Cilvēki noticējuši meliem, 
ka tiks slēgta Varakļānu vidusskola un 
mūzikas skola, lai arī viss ir sasodīti 
vienkārši – būs bērni un labi rezultāti, 
būs skolas. Cilvēki noticējuši aģitatoru 
teiktajam – ko ta nu balsosiet par Latga-
li, tur jau pietiekami parakstu savākts. 
Vecie cilvēki noticējuši, ka, pievienojo-
ties Latgalei, būs jārunā krieviski. Brīvā 
Latvijas zemē vēlreiz esat atbalstījuši 
padomju okupantu ieviesto kārtību pēc 
neloģiska teritoriālā dalījuma.

Šis bija katra sirdsapziņas balso-
jums – ar savām rokām šobrīd paraks-
tīts nāves spriedums vienmēr latgalis-
kajiem Varakļōnim, atrauts gabals no 
vēsturiskās Latgales teritorijas un iekā-
roti apšaubāmi, mākoņos rakstīti labumi 
reģionā, kurš vienmēr bijis augstprātīgs 
un nicinošs pret mums. 

Stērnīnes Īva.
Pryvāta persona

Par Varakļāniem krustvējos

Esmu dzimusi vispareizākajā teri-
toriju sadalījumā, 1945. g.  Bokānos, 
Varakļānu pagasta Rēzeknes apriņķī 
Latgalē.  Padomju laikā 60-tajos gados 
vēsturiski etniskās  Latgales robežas 
tika brutāli sajauktas Varakļānus iekļau-
jot Vidzemē. Vidzemes – Latgales ro-
beža (kā Berlīnē) robežojas ar Varakļā-
nu upīti Kažavu. Vienā pusē Vidzeme 
ar Varakļāniem – otrā  Latgale, tagad 
Dekšāres pag. Viļānu novads, Bokānu, 
Oženieku un citi ciemi. Bokāni – Vara-
kļānu centrs 1,5 km. Nu jau gandrīz 60 
gadus dokumentos Dekšāres pagasts 
(8,5 km), Viļāni (20,5 km). 

Par loģisku, atbilstošu teritoriālo 
robežu cīnos jau vairāk kā 10 gadus – 
presē, Varakļānu nov. domē, RAPLM 
Rīgā. Atkārtoti vācu parakstus no 2006. 
–  2019. Savākti 770 paraksti.

Neatkarīgi no tā, vai Varakļānu no-
vads pastāvēs vai nē, tam jāatgriežas 

Varakļānu novadu iekļaut Latgalē
savās vienīgajās, vēsturiski etniskajās 
mājās Latgalē.

Šāda satura teksts tika nosūtīts uz 
Saeimu. Piebildīšu vēl tikai, ka arī no-
mirt un atdusēties vēlos savā Tēvzemē 
Latgalē nevis Vidzemē (kapsēta atro-
das Vidzemes teritorijā). 

Prātam neaptverama visa šī ažiotā-
ža ap teritoriālo reformu – Varakļāniem 
palikt Vidzemē... kauns un negods tiem 
latgaliešiem, kas ir par šo modeli, par 
tik virspusēju domāšanu, izpratni un rī-
cību.

Kas mēs esam? Vai būsim Latgales 
vidzemnieki, vai Vidzemes latgalieši?  
Nav taču vairs PSRS – varam lemt paši. 
Vai mūsu senči ar sviedriem un asinīm 
cīnījās par savu zemi, par savu Latgali, 
lai mēs tagad ar vieglu roku, vieglu prā-
tu nodotu viņu svēto mantojumu? Vai 
protam vairs godināt savu senču pie-
miņu un mantojumu? Vai vispār kādam 

būtu tādas tiesības to zaimot?  Vai šī brī-
ža vadības un inteliģences pieradums 
var mainīt mūžīgās vērtības – vēsturi un 
vēsturiskās robežas? Tā nav inteliģen-
ce, kas atsakās no savas izcelsmes, 
savas piederības, no savas dzimtās 
valodas! Ikvienā Varakļānu pedagoģis-
kajā iestādē ignorē latgaliešu valodu un 
nemaz nemēģina to iemācīt bērniem. 
Kā var rosināt Latgales patriotismu, ka 
skolotājs – ikviena bērna autoritāte, ne-
runā savā mātes valodā.

Šķiet pazemojoši un necilvēcīgi vis-
pār apspriest  tādus jautājumus. Nevis 
kropļosim, bet sargāsim savu Tēvzemi, 
savu visdārgāko senču mantojumu! 
Lielā un ilgā pārdzīvojumā (60 gadi) 
satraukums, bet ar cerību uz latgaliešu 
veselo saprātu.

Dzidra Bruzgule
Bokānos
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Tys, ka asmu latgalīte, tū as na-
varu nūlīgt voi põrdzimt nu kaida cyta 
nūvoda cylvāka. Tū nivīns nav spējeigs 
man atjimt. Bet tū, ka man byus jõrunoj, 
jõsaklausās voi mozbārnim un moz-
mozbārnim jõsomõcõs skulā i runõt, i 
raksteit puslatviski, pus krīviski, tys man 
nav pījamams. Ja Latgalis nūvodā bārni 
mõceisīs „školā", bet na skūlā, ka jī byus 
„školāni", kurus mõceis „školõtõji", na 
skulāni, kurus mõceis skūlõtõji, tys ga-
laigi oplom i nasaprūtami.

Bērneibā, kod dzeivõjam Saksto-
golā, izskõlõta smolka šivēja tante Liza 

Par pīdereibas izvēli Varakļõnu nūvodam
mums bārnim saceja: „Bārni, deļ kam 
jius runojit krīviski, jius tok esit latvīši, ji-
usim Dīveņš devs tik skaistu volūdu!”

Mes jau sen neesam Vitebskas gu-
berņā un myusim ir sova volūda, un tajā 
ir võrds skūla. Man kai bārnam ir īsaspīds 
atmiņā, ka strauteņš nav ručejoks, tace-
ņa nav stežinka, dīķaits nav prudeņš, 
olūteņš nav rodničoks... Un, nadūd Dīvs, 
parostu Latgalis mõju põrtaiseit par mu-
oju... Taidu un cytu aplameibu dēļ, kuras 
izgudrõja šķītami gudri cylvāki, nasagrib 
brist taidā Latgalē. Nu lai jei arī palīk tūs 
cylvāku izcalta, tikai bez Varakļõnim. As 

palikšu tys pats latgalīts, kaut ari dzeivõ-
šu Modūnis nūvodā.

Skaidrs, lobõk jau byutu, ka pī myu-
sim skaiteitūs Varakļõnu nūvods, bet 
ka asam izbāguļõjuši gon uz õrzemem, 
gon tepat tuvõk Reigai un vaļdeibai lai-
kus nav bejusi ryupe par taidu Varakļõ-
nu nūvodu, dzeivõsim Modūnes nūvoda 
golā, bet tok narunõsem kai pa „Kona-
sātys" radeju.

Taidys ir munys  dūmys par latgalī-
šu volūdu i myusu nūvodu – 

Genovefa Melne

vientuļam, invalīdam, slimam, vecam, 
cietējam, kad cilvēka aiziešana bieži tiek 
aizstumta aiz slimnīcu, pansionātu un so-
ciālo centru durvīm, kad tuvākmīlestība 
un uzupurēšanās nereti tiek nomainīta 
pret profesionalitāti. Ar pateicību un vis-
dziļāko cieņu uzlūkojam patiesi žēlsirdī-
gos darbiniekus, kuri strādā un patiesībā 
kalpo (ne vergošanas nozīmē, bet veicot 
dzīves uzdevumu) cilvēkiem vissmagā-
kajās stundās. Ar godu raugāmies uz 
ģimeņu locekļiem, kas savus vājniekus 
kopj mājās. Taču rūpējoties par cilvēku 
fi ziskajām vajadzībām un laicīgo miesu, 
ne mazāk svarīgi ir rūpēties par cilvēka 
dvēseli.

Kāda neaptverama bagātība un Die-
va dāvana mums ir šie it kā dzīves ap-
dalītie, laimes nelutinātie un fi ziskos spē-
kus zaudējušie – viņi ļoti bieži ir lūdzēji. 
Lūgšanu cilvēki. Vai gan mūsu draiskā 
pasaule jau tūkstošiem reižu nebūtu 
piedzīvojusi Dieva dusmas, ja kāds ne-
mitīgi nepārlūgtu? Ne tikai klosteros un 
dievnamos. Katra dzimtas sirmā babiņa 
ar krusta zīmi, rožukroni un nerimstošām 
lūgšanām par dzīviem un mirušajiem ir 
visstiprākais cietoksnis un redzamiem 
un neredzamiem ienaidniekiem nepieva-
rams bastions. Un kad viņas aiziet mūžī-
bā, mums jānāk viņu vietā. Vairumam šī 
raksta lasītāju jau vismaz daži gadu des-
miti nodzīvoti – ir mūsu laiks lūgties. Un 
visiem atcerēties, ka cilvēkam atvēlētais 
laiks ir sasodīti īss.

Tādēļ jebkuros apstākļos aiciniet 
priesteri pie smagi un ilgstoši slimajiem 
jebkurā vecumā, pie vecajiem ļaudīm, 
kuri nevar apmeklēt dievnamu, pie mir-
stošajiem – izlīgt ar Dievu, jo vismaz jaunī-
bas grēki ir mums katram. Priestera iera-
šanās nenozīmē slimniekam nāves vēsti. 
Priesteris atnes Dzīvības Maizi – dažkārt 
tik ļoti spēcinot, ka slimais atveseļojas un 
dzīvo vēl ilgus gadus. Bet, ja tāda ir Die-
va griba, tad cilvēks, ieguvis sirdmieru un 

piedošanu par dzīves vainām, dodas uz 
mūžību ar labo darbu piepildītām rokām 
un sastopas ar Dieva Mīlestību. Un tā ir 
ģimenes locekļu, garīgo organizāciju un 
arī sociālo darbinieku atbildība, lai cilvēku 
pamudinātu labi sagatavoties aiziešanai 
un paaicināt priesteri ar Sakramentiem. 
Tad varam cerēt, ka kāds mūža izska-
ņā parūpēsies par mums. Labāk atvest 
slimajam priesteri neskaitāmas reizes, 
bet nenokavēt vienu. Krīzes situācijās 
jebkurš tuvāk esošais priesteris, ja tiks 
aicināts, steigsies ar pēdējiem Sakra-
mentiem – arī naktī, salā, lietū, avāriju vai 
katastrofu gadījumā. Vairs nav padomju 
laiki, kad priesterim bija jānāk slepus. 

Pilnīgi skaidrs par mūsu dzīvi gan 
ir tikai viens – mēs katrs satiksim viņu 
– Nāvi māmulīti, tas ir vienīgais, kas ir 
simtprocentīgi garantēts, nepārlūdzams, 
nepiekukuļojams, neuzpērkams. Un tas 
notiks daudz, daudz ātrāk, nekā gribam, 
plānojam un gaidām... Nāve kļuvusi par 
tabu tēmu – no cūku bērēm, kas kādreiz 
tika piedzīvotas katrā sētā, līdz tam, ka 
nevar bērnu pievest pie zārka atvadīties 
no vecmammas. Nav mūsdienīgi ņemt 
bērnus uz bērēm, runāt par nāvi un ļaut 
ieraudzīt dzīves visus vaibstus – arī ļoti 
nežēlīgos, bet neizbēgamos. Bērnam 
būs trauma. Bet vai gādīgo vecāku dāvi-
nāto telefonu un datoru spēlēs apslaktēt 
desmitiem un simtiem cilvēku bērnam 
nebūs trauma?

Aiz dzīves tumsnējā vaiga dāvanas 
gaida mūsu senči.

Paliksim vienoti ar saviem mīļajiem 
mīlestībā – katra lūgšana, psalmu dzie-
dājumi, sv. Mise, sv. Komūnijas pieņem-
šana mirušo nodomā ir mūsu dāvana 
viņiem. Kāpēc būt skopam ar šīm dāva-
nām mīļajiem mūžībā, ja viņi man dāvā-
juši dzīvību, ja dzīvoju tēvu tēvu celtajās 
dzimtas mājās un strādāju viņu manto-
jumā atstāto zemi, staigāju vecmammas 
adītajās vilnas zeķēs un cepu pankūkas 

pēc mammas receptes? Tā ir atgriezenis-
kā saikne – mēs lūdzam par viņiem, bet 
viņi no debesīm aizlūdz par mums. Un, ja 
kādam mirušajam palikusi kāda nenožē-
lota vaina, kāds traips, kura dēļ dvēselei 
pašai ir kauns uzlūkot Dievu vaigā, tad 
mūsu lūgšanas ir tās, kas palīdzēs tai at-
tīrīties. Bet, ja dvēsele, par ko lūdzamies, 
jau ir atpestīta un priecājas debesu godī-
bā, tad mūsu lūgšanas top dāvātas tām 
dvēselēm, kam to visvairāk vajag, dvē-
selēm, kas sen aizmirstas, un par kurām 
neviens nelūdzas. Mēs esam žēlsirdīgi 
pret dzīvajiem labdarības akcijās, mums 
jābūt žēlsirdīgiem arī pret mirušajiem, un 
kāds reiz pieminēs mūs.

Kaut ar īsu sirds lūgšanu lūgsim par 
saviem un svešajiem. Ejot vai braucot 
garām dievnamam, krustam, kapsētai, 
vīri, paceliet cepuri – tā vienmēr ar god-
bijību darīts svētā vietā. Tā dara goda vīri 
un iemāca saviem dēliem. 

Dziedāsim saļmes – uz pusotru mie-
ra stundu pasaules virpulī dzīvajiem bla-
kus sasēdīs visi mūsu mīļie un tuvie no 
paaudžu paaudzēm un dos svētību. Ņe-
miet līdzi bērnus un neprasiet, vai grib. 
Ir lietas, kas jādara, jo tā vajag, jo tā ir 
labi un pareizi. Pat ja nav viegli. Zinām, 
ka pati dzīve reti ir iegribu piepildīšana, 
dzīve nav nemitīgi atraktīvi svētki, salūti, 
ballītes, valši un šampanieša dzirkstis. 
Dzīvē ir pienākumi, atbildība un darbs. 
Un dzīve jānodzīvo cilvēcīgi un pēc labā-
kās sirdsapziņas.

Nedz smagākie zelta stieņi, nedz 
krāšņākie dārgakmeņi, nedz smalkākās 
nardes eļļas un zīda drēbes, nedz mar-
mora pieminekļi, ziedu klēpji un sveču 
simti nepārspēs Tavu lūgšanas dāvanu 
Taviem mīļajiem mūžībā. Esi dāsns, un 
lai pār zemi nolīst Dieva žēlastības rožu 
lietus! 

Pārdomās Tā Kunga 2020. gada 
iesākumā,

Stirnienes Ieva
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20. gadsimta 40-tajos gados lielas 
pārmaiņas notika ne tikai Varakļānos, 
bet arī visā Latvijas teritorijā un pasaulē. 
Visas izmaiņas aizsāka Otrais pasaules 
karš. 1940. gads bija svarīgs Latvijas vēs-
turē. Mainījās valsts politiskā iekārta, bei-
dza pastāvēt Kārļa Ulmaņa autoritārais 
režīms. Latvijas teritorijā nostiprinājās 
padomju vara. Arī Varakļānu slimnīcas 
darbs izmainījās. B. L. atceras, ka slim-
nīcā palielināja sanitāru skaitu. Viņiem 
tika mainīts darba laiks. Tagad vajadzēja 
strādāt astoņas stundas dienā. Arī slim-
nīcas ārstu sastāvs tika mainīts. Slimnī-
cā sāk strādāt ārsts E. G., par slimnīcas 
galveno ārstu kļūst dakteris (vārds nav 
zināms) R. Ar padomju varas ieviešanu 
ārstēšanās slimnīcā kļūst bezmaksas. 
Padomju varas laikā slimnīcas darbinie-
kiem pusdienas bija bez maksas. Pat 
mūsdienās kā viens no padomju varas 
pozitīvajiem aspektiem tiek minēta bez-
maksas veselības aprūpe. Šādu viedokli 
izsaka ne viens vien pensionārs, vecāka 
gada gājuma cilvēks. 

Arī periodikā nereti tika slavināta 
bezmaksas veselības aprūpe. Kā labu 
piemēru var minēt laikrakstu „Cīņa”. 
1969. gadā publicēja rakstu, kur Ameri-
kas Savienoto Valstu prezidenta ģime-
nes ārsts atzinīgi izteicies par veselības 
aprūpi PSRS: „Tā pieejama visiem bez 
maksas kā gaiss”. Rakstā izteikti jūtams 
padomju varas slavinājums. Kā otru po-
zitīvo aspektu par padomju laiku bieži 
min: „Visiem bija darbs.”

Tomēr padomju varas periods Latvi-
jas teritorijā nebija ilgs. 1941. gada 22. 
jūnijā Ādolfs Hitlers sāka īstenot operāci-
ju „Barbarosa”. „Barbarosas” mērķis bija 
iekarot Padomju Savienību. Hitlers vēlē-
jās paplašināt vāciešiem nepieciešamo 
dzīves telpu (vācu: lebensraum). Kā jau 
ierasts, Vācija Padomju Savienības ie-
karošanai izmantoja ierasto Zibens kara 
taktiku. 1941. gada vasarā vācu armija 
ienāk arī Latvijas teritorijā. Jūnija beigās 
vermahts jau ir nostiprinājies arī Latgalē. 
Vācu okupācijas laikā palielināja slim-
nīcas gultu skaitu, jo bija nepieciešams 
vairāk vietas, lai ārstētu ievainotos kara-
vīrus. Papildus telpas veselības aprūpes 
vajadzībām tika izbrīvētas Rīgas ielā. Pa-
pildus telpās kādreiz dzīvoja ebreji, kurus 
vācieši nošāva. Tāpat kā citās vermahta 
ieņemtajās teritorijās, arī Varakļānos un 
citur Latvijā ebrejiem draudēja briesmas. 

Varakļāniešu atmiņās saglabājušās 
vairākas baisas epizodes par to, kas 
notika ar vietējiem ebrejiem. Viena no 
tādām epizodēm saistās arī ar toreizē-
jo Varakļānu slimnīcas ārstu E. G. Viņš 

Varakļānu slimnīca Otrajā pasaules karā
esot nošāvis ebreju (vārds nav zināms) 
R. tikai tāpēc, ka tas bijis ebrejs. A. G. 
atceras, ka E. G. bija labs ķirurgs, kad 
nebija lietojis alkoholu. Arī cits Varakļānu 
iedzīvotājs, P. B., par šo ķirurgu saka, ka 
tas bijis labs ārsts, veicis sarežģītas ope-
rācijas. Tiek minētas problēmas ar alko-
holismu un nacistu ideju atbalstīšana. 

Varakļānu iedzīvotāju atmiņas par 
E. G. apliecina arī periodika. 1943. gada 
laikrakstā „Tēvija” atrodamas ziņas par 
iepriekš minēto ķirurgu. Tas, ka šāds 
raksts parādās tieši laikrakstā „Tēvija”, 
neizraisa nekādu izbrīnu. Kā zināms, tad 
šo laikrakstu mēdz dēvēt par nacistiskās 
Vācijas okupācijas režīma tribīni, kas iz-
nāca latviešu valodā. „Tēviju” izdeva no 
pirmajām un līdz pēdējām nacistiskā 
režīma okupācijas dienām Latvijas teri-
torijā. Rakstā minēts, ka E. G. brīvprātīgi 
pieteicies latviešu SS leģionā. Ārstējis 
latviešu brīvprātīgos. Pārsteidzoši auto-
ram likās tas, ka rakstā netika slavināta 
vācu vara. Pirms darbības latviešu leģio-
nā E. G. neilgu laiku bija Varakļānu slim-
nīcas direktors. Viņu iecēla tikai 1942. 
gadā. Jau pirms tam E. G. bija vadījis 
Varakļānu slimnīcu. Rakstā nav nekāda 
slavinājuma, vecvārdu, mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļu. Vienīgā īpatnība ir tā, 
ka izmantots saīsinājums dep-ts (depar-
taments). 

E. G. tika iecelts par slimnīcas direk-
toru, jo iepriekšējais direktors P. G. no-
mira. E. G. pirms darba Varakļānos bija 
strādājis arī Barkavas rajonā par ārstu. 
Dzimis 1903. gada 26. novembrī Apē. 
1934. gadā pabeidza Latvijas universi-
tāti un strādāja Rīgas Sarkanajā krustā, 
Rīgas 1. un 2. slimnīcā, rajona ārsts Ka-
lupē, robežsargu ārsts Šķaunē. Stājoties 
amatā, E. G. plānoja labiekārtot un pa-
plašināt Varakļānu slimnīcu. 

Pirms P. G. Varakļānu slimnīcai kādu 
laiku nebija vadītāja – ārsta. Viņa pienā-
kumus pildīja rajona feldšeris un Stirnie-
nes rajona ārsts. Kad par direktoru kļuva 
P. G., plānoja izremontēt un paplašināt 
Varakļānu slimnīcas ēku Rīgas ielā 75. 
Tur plānoja ierīkot ķirurģisko, dzemdību 
nodaļu un rentgena kabinetu, ierīkot 30 
līdz 35 gultas. Arī šajā rakstā nav vācu 
varas slavinājumu, vecvārdu, saīsināju-
mu. Līdz šim Varakļānu slimnīcā bija tikai 
20 gultas, kuru bija par maz. Bija plā-
nots ierīkot arī zobārstniecības kabinetu. 
Slimnīcas paplašināšanu uzsāka 1942. 
gadā. Renovēja vēl vienu ēku slimnīcas 
vajadzībām, kura atradās Rīgas ielā 75. 
Divstāvu ēku pārbūvēja slimnīcas va-
jadzībām, izņēma liekās starpsienas. 
Darbus vadīja vietējais būvtehniķis A. Š. 

Stipra sala apstākļos darbu nepārtrauca, 
ierīkoja pagaidu apsildīšanas krāsnis. 
Jau bija sagādāti visi nepieciešamie ma-
teriāli izbūvei un slimnīcas iekārtošanai. 
Izveidoja dzemdību nodaļu un operāciju 
nodaļu ar 25 gultām. Plānoja atvērt jau 
1942. gada februāra beigās. Rakstā lie-
toti vecvārdi, tā sauktie čupu burti (buvte-
chniķis). Pēc atvēršanas radās arī jaunas 
darbavietas. 

Pēc E. G. iesaistīšanās latviešu le-
ģionā Varakļānu slimnīca atkal palika bez 
direktora. Tāpēc Veselības departaments 
iecēla par Varakļānu slimnīcas direktori 
M. J., kura pārņēma slimnīcas vadību. 
M. J. dzimusi 1913. gadā Rīgā. Beigusi 
Latvijas universitātes Medicīnas fakultāti 
1940. gada oktobrī. Rakstā nav izman-
toti mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, 
vecvārdi. M. J. strādāja arī Bauskā par 
sanitāri un Viļakas slimnīcas iekšķīgo sli-
mību nodaļā kā ķirurģe – asistente. Viņa 
nomainīja direktora aizvietotāju (vārds 
nav zināms) K.

Uzreiz pēc E. G. iestāšanās SS le-
ģionā viņa pienākumus īslaicīgi izpildīja 
rajona ārsts (vārds nav zināms) K. Kā po-
zitīvo aspektu vācu okupācijas laikā var 
minēt to, ka Varakļānu slimnīcas telpas 
tika paplašinātas. Tomēr jāatceras, ka 
šāda paplašināšana visticamāk nebūtu 
notikusi, ja nebūtu nepieciešams ārstēt 
ievainotos karavīrus. 

Tā kā kara darbība ritēja pilnā sparā 
ne tikai Varakļānos, bet arī citur Latvijas 
teritorijā, veselības aprūpe nebija augstā 
līmenī. Kvalitatīvu veselības aprūpi bija 
grūti nodrošināt arī krietni lielākās pilsē-
tās nekā Varakļāni. Varakļānu slimnīca 
atradās sliktās telpās ar trūcīgu iekārto-
jumu. Bet Rēzeknes pilsētā un apriņķī 
trūka ārstu. Rēzeknes slimnīcā visiem 
slimniekiem nepietika gultu. Rēzeknes 
apriņķī trūka arī zobārstu. Rēzeknes 
apriņķa iedzīvotāji situāciju nemaz ne-
uzlaboja, bet pasliktināja. Piesavinājās 
slimnīcas instrumentus. Tos vajadzēja 
atgūt, lai zobārsti varētu sākt darbu. Visā 
Rēzeknes apriņķī bija tikai 23 ārsti, 13 
vecmātes un 1 zobārsts. Rakstā nav sla-
vinājumu, vecvārdu. Daudz statistiskas 
informācijas. Veselības departaments 
centās uzlabot veselības aprūpes kvali-
tāti Rēzeknes apriņķī. Uz Rēzekni nosū-
tīja zobārstu un zobu tehniķi, taču viņi 
devās atpakaļ, jo nevarēja atrast nevienu 
ēku ar ūdensvadu. Apriņķī dažās vietās 
ārstu nebija vispār. 

    Arturs Ikaunieks,
Vēstures bakalaurs, arhīvniecības 

maģistrs 
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Čaklās rokas
Kas gan var būt skaistāks, kā ar čak-

lām rokām un mīlestību darinātas lietas! 
Rokdarbi ir gan laika kavēklis, gan izaici-
nājums, gan vaļasprieks, kas sniedz ne-
aprakstāmas emocijas, rotājot ar saviem 
darbiņiem mājokli vai dāvājot tos saviem 
mīļajiem. Tā ir arī lieliska iespēja vecā-
kiem kopā ar savām atvasēm apgūt un 
pilnveidot prasmes daudzveidīgās rok-
darbu tehnikās.

Apmeklētājiem apskatei piedāvāti 
gan praktiski un stilīgi apģērbi, gan in-
teresantas interjera dizaina lietas. Pro-
tams, ne  viss, kas kādreiz tapis, glabā-
jas mājās pūra lādē. Daudz darināts un 
atdots bērniem, mazbērniem un citiem 
mīļiem cilvēkiem. Žēl, ka nevaram skatīt 
rakstu rakstiem izrakstītās tautiskās jos-
tas, bet padomus un ieteikumus to un 
citu rokdarbu tapšanai viņa varētu sniegt 
tikšanās reizē izstādes slēgšanas die-
nā 24. martā plkst. 10.00

Ja grib darboties, laiku var atrast vi-
sam. Ināra ir  čakla bibliotēkas apmeklē-

Murmastienes bibliotēkā 
līdz 24. martam 

aplūkojama

Ināras Vazdiķes 
rokdarbu izstāde.

tāja un grāmatu lasītāja,  ar savu šarmu 
un raitu dejas soli izceļas dāmu deju gru-
pā, visu vasaras  sezonu kaimiņus un cie-
miņus priecē čaklu roku apkoptās puķes 

Vakaros, kad visur klusi,
Rokas klēpī salikusi,
Vecmāmiņa attin viņu –
Pasaciņu kamoliņ...   
 /I. Lasmanis/
Pasakas ir brīnums, kas aiznes mūs 

pasaulē, kur vienmēr uzvar labais. Pa-
saku varoņi ir apveltīti ar neparastām 
spējām un varenu spēku. Pasakas mūs 
māca pareizi vērtēt dzīves parādības un 
izkopt sevī labākās rakstura īpašības. 

18. janvārī Varakļānu Novada muze-
jā tika atklāta izstāde „Pasaku valstībā”, 
piedaloties interjera leļ-
ļu darinātājai Inesei Li-
tauniks un telpu dekoru 
veidotājai Marikai Mie-
zānei. Inese Litauniks un 
Marika Miezāne dzīvo un 
strādā Lazdonā. Viņas 
abas ir skolotājas Lazdo-
nas pamatskolas pirms-
skolas izglītības grupās. 
Inese ar savu vaļasprie-
ku – leļļu darināšanu – 
sāka nodarboties pirms 
apmēram trīs gadiem. 
Šūšanas tehniku apguva 
pašmācības ceļā. Galve-
nais darba materiāls vi-
ņai ir kaprons un sintepons. Inese nekad 
nezina, kāda lelle sanāks gala rezultātā. 
Marika gan sākumā redz vīziju, kāds va-
rētu sanākt dekors un mērķtiecīgi virzās 
uz to. Marika dekoru veidošanas tehnikas 

un kur nu vēl tie viņas talanti un darbi, par 
kuriem mēs nemaz nenojaušam…

Uz tikšanos bibliotēkā!    
Terēze

Pasaku valstībā

arī apguva pašmācības ceļā pāris gadus 
atpakaļ, jo, strādājot ar bērniem, vajag būt 
radošai un pārsteigumu pilnai. Kā Marika 
pati piebilda izstādes atklāšanā, viņa esot 
arī “ izdevīga” mamma saviem dēliem, jo 

nav jādomā, kurš kāzās noformēs 
telpas. Tas esot pilnīgi skaidrs.

Apmeklējot izstādi, katrs ap-
meklētājs var sacerēt savu pasaku, 
lūkojoties uz interesantajām lellēm 
un dekoriem, kādā no lellēm, iespē-
jams, atpazīt sevi vai kādu  pazīs-
tamu cilvēku, iedvesmoties no šīm 
māksliniecēm būt radošam.

Izstāde būs apskatāma vēl līdz 
šā gada 18. martam.

Visi laipni aicināti! Izstāde patiks gan 
lieliem, gan maziem.    

Līga Osipova,
dok. sist. vad.                
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RUTA ŠTELMAHERE (1965)
IZSTĀDE „TĒJA DIVIEM”
Aplūkojama Stirnienes tautas namā februārī 

un martā 
Izstādē apvienoti darbi no Rutas Štelmahe-

res izstādēm „Mīlestības stāsts” un „Viņi dzīvoja 
ilgi un laimīgi”, kas iepriekš izstādītas Jēkabpilī, 
Jelgavā, Siguldā, Aizkrauklē. 

Mīlestības izsapņošana, satikšanās, attālinā-
šanās, ceļš uz piedošanu, atkal satikšanās. Mīles-
tība mūža garumā. 

Vairumam pasaku par daiļās princeses at-
brīvošanu un viņas cēlā vai ne tik cēlā bruņinieka 
uzvaru pār ļaunuma arhetipiem – tumsas valsts 
briesmoņiem un izsmalcināti viltīgiem ļaunda-
riem – beidzas ar vārdiem: „Tad viņi apprecējās un 
dzīvoja ilgi un laimīgi.”. Noklausījušies pasakas 
pēdējo teikumu, kas vēsta laimīgas beigas, bērni 
atviegloti nopūšas un beidzot var mierīgi iemigt, lai 
sapnī no jauna – nu jau kā dalībnieki – piedalītos 
cīņās pret ļaunuma karaļvalsti. Bet vecmāmiņa vai 
vectēvs, aizverot mazbērnu guļamistabas durvis, 
iespējams, nopūšas par pasakas varoņu tālāko 
likteni – kurš gan labāk kā viņi zina, kas slēpjas 
aiz laimi un ilgmūžību sološajiem vārdiem – cik 
daudz ļaunuma pasaku varoņiem būs jāatpazīst 
un jāuzvar pašiem sevī. Iespējams, vecmāmiņa 
un vectēvs nav lasījuši grāmatas par desmit lai-
mīgu attiecību vai gara mūža noslēpumiem. Viņu 
atmiņu kopsumma saistīta ar Bībelē izlasītajiem 
vārdiem: „Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs 
trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.”

31.01.2020. Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotās Matemātikas valsts 70. olim-
piādē 9. kl. grupā Amanda Ikauniece ie-
guva 1. vietu. Apsveicam!

Skolotāja Ilze Strode

2020. gada 27. janvārī Cesvaines 
vidusskolā norisinājās ierindas skate 
„Kalpaka kauss 2020” ietvaros. Vara-
kļānu vidusskolu pārstāvēja 3 koman-
das. 10. – 12. klašu grupā Varakļānu vi-
dusskolas jaunsargu komanda ieguva I 
vietu un atzinību komandierim. Augsim 
Latvijai!

28.01., 7.a klases komandas „Mag-
nētiņi” un „Varakļānu vidusskolas 7.a 
klase", piedalījās satiksmes drošības 
konkursa „Gribu būt mobils” pusfi nālā, 
Kusas pamatskolā, Aronas pagastā. 7.a 
klase atbildēja uz testa jautājumiem, kā 
arī iejutās satiksmes drošības speciālistu 
lomā, veidoja pareizi organizētas satik-
smes shēmas, noslēgumā prezentēja 
savu mājās darbu „Ir labi būt labam”. 

Varakļānu 
vidusskolā

2020. gada 3. martā plkst. 10.00
Jēkabpilī, Bebru ielā 108
2020. gada 20. martā plkst. 10.00
Viļānu kultūras namā
2020. gada 5. martā plkst. 10.00
Madonā,  Poruka ielā 2

Laipni aicināti ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas pakalpojuma 
sniedzēji, pārraugi un citi interesenti, kuriem nepieciešama kvalifi kācijas celšana pie-
na pārraudzībā, mākslīgajā apsēklošanā – arī savā ganāmpulkā.

Dalības maksa 16,00 EUR

Tēmas:
1. Jaunākās aktualitātes lopkopībā – infrastruktūra, pārraudzība, maksājumi.
Lektori: LDC speciālisti
2. Pirmās palīdzības sniegšana l/s dzīvniekiem (liellopiem) veterinārijā.
Lektore: Anita Miltiņa, LLKC DKB konsultante lopkopībā, veterinārmedicīnā. 
3. Prasības slaucamo govju pārraudzībā, agrīnās grūsnības noteikšanas tests
Lektore: Anna Reine A/s „Latgales CMAS” piena laboratorijas vadītāja.
4. 2020. gada jaunākais vaislas buļļu piedāvājums un ciltsvērtības novērtējums
Lektore: Lūcija Mikučanova, A/s „Latgales CMAS” bioprodukta laboratorijas vadītāja.

Lūdzam uz semināru ierasties savlaicīgi, lai varētu reģistrēties un saņemt apmaksas 
dokumentu.
Ja vēlaties iepriekš paziņot par pieteikšanos uz semināru, rakstiet:
e-pastā: lucija.mikucanova@latgales-cmas.lv, norādot:
A/s Latgales CMAS bioprodukta laboratorijas vadītāja  Lūcija Mikučanova, 
mob. t. 29451662

A/s „Latgales CMAS” aicina uz 
4 stundu apmācību semināru:
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Sveču dienas 
apsveikums

3. februārī PII „Sprīdītis”  
Ābolīšu grupiņas bērni devās 
ciemos pie Stirnienes pansio-
nāta iemītniekiem. Bērni kopā 
ar saviem vecākiem iepriekš 
bija sagatavojuši dažādas zāļu 
tējas, medu un citus gardumus, 
ar ko iepriecināt pansionāta ie-
mītniekus. Visi kopā minējām 
mīklas, atcerējāmies dažadus ti-
cējumus, nodziedājām dziesmu 
un, atzīmējot Sveču dienu, bērni 
kopā ar pansionāta iemītnie-
kiem izveidoja sveces no vaska 
plāksnēm un burciņas pārvērta 
par svečturiem. Viss notika ļoti 
sirsnīgā un radošā gaisotnē. 
Paldies visiem pansionāta iemīt-
niekiem un darbiniekiem par jauko uzņemšanu, cienastu un ekskursiju! 

Bērnības laiks mirdz un zied daudzās krāsās. Tas ir laiks, kad ir pirmās apzinātās atmiņas, kad ir vēlēšanās mācīties, iepazīt 
un iemīlēt visu, kas mums apkārt. Arī mēs šo ziedošo laiku esam pieredzējuši un mēs redzam, ka mūsu nākotne ir drošās ro-
kās.

Vēlamies pateikties „Sprīdīša” bērniem un audzinātājām, ka ar saviem smiekliem un čalām izkrāšņoja mūsu ikdienu un arī 
iemācīja ko jaunu. Uzdāvinātās zāļu tējas un medus noderēs ikdienā un kopīgi uztaisītās sveces sildīs mūsu sirdis.

Ar lielāko prieku arī turpmāk gaidīsim ciemos Stirnienē!
Pateicībā – iemītnieki.
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DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ 

MARTĀ
1.03. Lielā Gavēņa I svētdiena,
ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
5.03.  plkst. 17.00 svētā stunda, sv. Mise plkst. 
18.00
6.03.  pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Vissvētāka Sakramenta adorācija, 
Vissv. Jēzus Sirds godināšana, plkst. 9.00 – sv. 
Mise
Jēzus krusta ceļa apcere plkst.17.00, sv. Mise 
plkst. 18.00 
19.03. sv.Jāzepa – Vissv. Jaunavas Marijas 
līgavaiņa svētki, sv. Mise plkst.  11.00 un 18.00
Lielā Gavēņa  rekolekcijas
22.03.  sv. Mise plkst. 9.00   un 11.00 
24.03. sv. Mise plkst. 9.00  un 11.00
Kunga pasludināšanas svētki
25.03. sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00, pēc pirmās 
sv. Mises Vissv. Sakramenta adorācija, pēc otrās 
sv. Mises – litānija vissv. Jaunavas Marijas godam
 
Svētdienās sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00
Svētdienās pēc pirmās svētās Mises  Jēzus krusta 
ceļš, pēc otrās sv. Mises  Kristus ciešanu apcere 
„rūgtas asaras”.
Trešdienās un piektdienās Jēzus krusta ceļa 
apcere plkst.17.00, sv. Mise plkst.18.00,  
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās (izņemot 5.03) 
un sestdienās sv. Mise plkst. 8.00

16. februārī 13.00 sv. Mise
18. februārī, ūtardīn, 10.30 sv. Mise 
Stērnīnes pansionātā
23. februārī 13.00 sv. Mise
26. februārī, trešdīn, 13.00 Palnu 
dīnas sv. Mise, Lelō Gavēņa 
sōkums, attureiba nu pīna un 
gaļas ēdīņim
1. martā 13.00 sv. Mise, Gavēņa I 
svātdīna
8. martā 13.00 sv. Mise, Gavēņa II 
svātdīna
15. martā 13.00 sv. Mise, Gavēņa III 
svātdīna
19. martā, catūrtdīn, 13.00 sv. Mise, 
sv. Jezupa svātki
22.martā 13.00 sv. Mise, Gavēņa IV 
svātdīna
24. martā, ūtardīn, 10.30 sv. Mise 
Stērnīnes pansionātā
25. martā, trešdīn, 13.00 sv. 
Mise, Vsv. Jaunovas Marijas 
Pasludynōšonas svātki
29. martā 13.00 sv. Mise, Gavēņa V, 
Cīšonu svātdīna
5. aprelī 13.00 sv. Mise, 
Pyupūlsvātdīna

Klusō nedeļa lyugums sīvītem 
dīvnomu apmeklēt ar golvassagom
9. aprelī 15.00 Lelōs Catūrtdīnas 
dīvkolpōjums, Ryugtōs sōpes 

Stērnīnes draudzē 
10. aprelī Lelō Pīktdīna 
10.00 Krystaceļš
11.30 dīvkolpōjums, Ryugtōs 
sōpes
11. aprelī Lelōs Sastdīnas 
dīvkolpōjums 
11.30 Krystaceļš, Ryugtōs 
sōpes
13.00 dīvkolpōjums, svētej guni, 
yudini, Lēldiņu ēdīņus
Lēldines
12. aprelī 7.00 Lēldiņu procesija 
un dīvkolpōjums, svētej Lēldiņu 
ēdīņus 
19. aprelī 13.00 sv. Mise, Dīva 
Žālsirdeibas svātdīna

Lyudzu aicinojit prīsteri pi 
slimnīkim un godūs vacajim, 
kuri navar apmeklēt bazneicu un 
pījimt svātūs Sakramentus, kai 
ari laiceigi apmeklejit Gavēņa 
grāksyudzi un naatlīcit uz pēdējū 
Gavēņa nedeļu un svātku dīnom.
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis, 
28277839.

Lyudzu aicynojit prīsteri pi 
sliminīkim un tīm, kuri ilgstūši 
navar apmeklēt bazneicu.
Prāvests Viktors Petrovskis, 
28277839

Varakļānu kultūras nams aicina apmeklēt!
21. februāris

 17.00 Klaunu šovs „OKI-DOKI” izklaidējoša cirka programma Ieeja 2 EUR

1. marts
14.00 Filma „Klases salidojums 2” Ieeja 3 EUR

8. marts
 12.00

Nākotnes cirks ar jaunu aizraujošu programmu „Cirks no citas 
planētas”

Ieeja:
 Bērniem 4,50 EUR

Pieaugušajiem 6,50 EUR

21. marts Senioru deju kolek  vu sadancis
„Iedanco pavasari!” Ieeja bez maksas

28. marts Jauniešu deju kolek  vu sadancis Ieeja bez maksas

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29240684 vai 64860964, vai rakstot uz e-pasta adresi varaklanukn@inbox.lv
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Sanāciet pulciņā
Ar sirnīgām dziesmām un dzirksto-

šiem smiekliem aizvadīta Varakļānu kul-
tūras nama folkloras kopas „Klāni” triju 
gadu jubileja. Folkloras kopas dalībnie-
ki dalījās atmiņās par kopā dziedāšanu 
Baltikas festivālā, Līgo un Ziemassvēt-
kos, Lāčplēša dienā, Valsts svētkos, Bal-
to galdautu un Pirmo karotīšu svētkos, 
svecīšu vakaros. Tā kā jubilejas pasā-
kums notika Valentīndienā, uzzinājām 
šo svētku rašanās vēsturi un daudzus 
ticējumus par to.

Kopā ar „Klāniem” dziedāšanas prie-
kā dalījās folkloras ansambļi – „Skreine” 
no Nagļiem, „Kolnasāta”, Dekšāru „Kū-
zuls”, Viļānu „Bumberneicas”. Paldies 
dziedātājiem un vadītājiem par sagādāto 
garīgo baudījumu un jestrajām dzies-
mām!

A. Jaunzeme, teksts un foto

„Bumberneicas”.

Folkloras kopa „Klāni”.

„Kolnasāta”.

„Kūzuls”.
„Skreine”.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:
1. Radīt tūrisma apskates vietas novadā 
(fi nansējuma apjoms līdz 2000,00 EUR);
2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus 
(fi nansējuma apjoms līdz 500,00 EUR)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 
22.04.2020.

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma formu 
var iepazīties Varakļānu novada pašvaldībā vai 
interneta vietnē www.varaklani.lv

Varakļānu novada pašvaldība aicina
  radošus un uzņēmīgus cilvēkus

PIEDAL ĪTIES KONKURSĀ

fi nansējuma saņemšanai

LAUKU TŪRISMA ATTĪSTĪBAI
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Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā!

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
Regīnai Erelei, vīru Jāni pavadot 

mūžības ceļā.

SIB „Varakļānu Aspazijas”

Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
kas sirdij dārgs un tuvs...

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, 
Jāni Erelu kapu kalniņā pavadot.

Kaimiņi

Mīļo tēt, cik loti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.

Kad šķiršanās sāpes, asaras un 
sveču liesmas ved pēdējā ceļā tuvu 
un mīļu cilvēku, izsakām visdziļāko 

līdzjūtību Sandrai Mickevičai, 
Andrim Erelam un Regīnai Erelei.

Nagļu vokālā ansambļa „Ilūzija” 
meitenes un vadītāja

Pateicība 
Sirsnīgs paldies visiem, kuri skumju brīdī juta līdzi, sniedza atbalstu un bija 
kopā ar mums, Helēnu Sārnu pēdējā gaitā izvadot.
Īpaša pateicība Varakļānu novada pansionāta „Varavīksne” kolektīvam un 
tā vadītājai Irīnai Vecozolai, Varakļānu novada pašvaldībai un prāvestam 
Česlavam Mikšto par palīdzību atvadu ceremonijas organizēšanā.
Irēna un tuvinieki

Izsakām vissirsnīgāko pateicību Rē-
zeknes slimnīcas uzņemšanas noda-
ļas ārstiem un apkalpojošajam per-
sonālam, ķirurģijas nodaļas ārstiem I. 
Reimanim un I. Petrānam, medicīnas 
māsiņām un apkalpojošajam perso-
nālam, ģimenes ārstei R. Latkovskai 
un māsiņai A. Zepai, Varakļānu aprū-
pes centra vadītājai D. Inķēnai, Soci-
ālā dienesta darbiniekiem, Varakļānu 
domes darbiniekiem, pansionāta “Va-
ravīksne” vadītājai I. Vecozolai un dar-
biniekiem, Varakļānu Romas katoļu 
draudzes dekānam Č. Mikšto, prāves-
tam I. Voveram, ērģelniecei I. Zepai, 
psalmu dziedātājām, Kosmonautu 
ielas 22 mājas vecākajai V. Eidukai un 
kaimiņiem, radiem, draugiem un pazi-
ņām, kas juta līdzi un pavadīja pēdējā 
gaitā mūsu mīļo Jāni Ereli.
Lai Jums visiem laba veselība, labklā-
jība un Dieva žēlastībām pilni turpmā-
kie gadi.
Sieva, bērni, mazbērni

Var sākt aizpildīt platību 
maksājumu provizorisko 
iesniegumu

No šā gada14. februāra ikviens lauk-
saimnieks var sākt aizpildīt informāciju 
vienotajā platību maksājumu iesniegumā. 
Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šo-
gad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtā-
ku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad 
to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi ap-
rēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un 
citas prasības. EPS šī iesnieguma forma 
norādīta kā „Provizoriskais iesniegums”. 

Iesniegt platību maksājumu iesniegu-
mus varēs no 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar 
samazinājuma koefi cientu par katru noka-
vēto dienu līdz 15. jūnijam. Aprīļa mēnesī 
dienests organizēs izbraukuma seminā-
rus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksā-
jumu iesniegumus elektroniski tiem klien-
tiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. 
Aktuālā informācija par semināriem tiks 
publicēta dienesta mājaslapā. 

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas 
nosacījumos 2020. gada platību maksāju-
mu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna 
varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jau-
nas saistības uzņemties nevar, bet var par 
vienu gadu pagarināt esošās saistības.

Atgādinām, ka šobrīd norit lauku 
bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 
1. aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt 
LAD mājaslapā. 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Pēdējā laikā, sākoties debatēm par 
administratīvi teritoriālo reformu, man 
gan klātienē, gan telefoniski ir bijuši ļoti 
daudzi  jautājumi par Lauku atbalsta die-
nesta maksājumiem lauksaimniekiem.

Gribu piebilst, ka mūsu, Varakļānu 
novada iedzīvotāju lielākā daļa nodar-
bojas ar lauksaimniecisko ražošanu. 
Mēs varam lepoties ar saviem čaklajiem 
zemniekiem un viņu sasniegumiem. Par 
to liecina tas, ka Varakļānu novads jau 
vairākus gadus Latvijā novadu griezumā 
ir līderos pēc sakoptās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (LIZ) procentuāli 
pret nesakoptajām platībām. Tā 2019.
gadā no kopējās LIZ platības atbilstoši 
noteikumiem sakopti 97,9%. Pēc šī rā-
dītāja esam 4. vietā Latvijā aiz Jaunpils, 
Rundāles un Tērvetes  novadiem.

Nav saprotams, no kurienes nāk pil-
nīgi nepareiza un melīga informācija, ka, 
ja paliksim Madonas novadā, tad būs 
stipri mazāki LAD maksājumi vai pat ne-
saņemsim neko, bet, pievienojoties Rē-
zeknes novadam, būs iespēja saņemt 
lielāku atbalstu. Gribu nomierināt visus, 
ka minētie fakti ir nepareizi. LAD mak-
sājumi ir vienādi visā Latvijā neatkarīgi 
no tā, kādā novadā dzīvojam. Vienīgais 
maksājums, kur Latvijas pagasti dalījās 
pa kategorijām neatkarīgi no novadu 
robežām, bija maksājums „Kompensā-
cijas maksājumi par citiem apgabaliem, 
kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi” 
(agrāk to sauca MLA). Nu vairāk šāda 
veida maksājuma no 2019. gada nav 
visā Latvijā, jo beigušies fi nansu līdzekļi.

Pārējie Lauku attīstības programmas 
pasākumu līdzekļi tiek dalīti proporcio-
nāli pa reģionālajām lauksaimniecības 
pārvaldēm, nedodot nekādas īpašas 
prieksrocības nevienam novadam.

Lauku attīstības programmas pa-
sākumā „Atbalsts LEADER vietējai at-
tīstībai” Varakļānu novads sadarbojas 
ar Madonas novada fondu. Madonas 
novada fonda darbības teritorijā ietilpst 
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas 
un Varakļānu novadi. Sadalot līdzekļus, 
fonds vadās pēc iedzīvotāju skaita nova-
dos. Mēs caur Madonas novada fondu 
esam realizējuši ļoti daudzus projektus, 
piesaistot novada attīstībai lielas ES fon-
du naudas summas. Madonas novada 

fondam projektus sniedza gan pašvaldī-
ba, gan vietējie uzņēmēji, gan nevalstis-
kās organizācijas un biedrības. Paldies 
novada pašvaldībai par to, ka nevienam 
no projektiem netika atteikts līdzfi nasē-
jums. Pateicoties šim atbalstam, Vara-
kļānos darbojas kafejnīca „Grāmatnīca”, 
Murmastienē veikti labiekārtošanas dar-
bi M. Bārbales parkā, veikta Varakļānu 
pils jumta maiņa, iegādāti jauni krēsli Va-
rakļānu kultūras namā utt. Tie ir tikai daži 
no daudzajiem realizētajiem projektiem.

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem 
raženu, skaistām iecerēm bagātu pava-
sari un darbīgu vasaru. Lai piepildās visi 
lielie un mazie sapņi. Dzīvosim, strādā-
sim un baudīsim skaistus atpūtas mir-
kļus savā novadā ticot labajam.

    Cieņā, J. Grudule,
Varakļānu novada lauku attīstības 

konsultante 

Par Lauku atbalsta dienesta maksājumiem
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Mīļo TĒT, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.
 /Z. Purvs/

Klusa līdzjūtība un mierinājuma vārdi 
lai dod spēku un atbalstu 
Kristīnei Skabai, TĒTI 
mūžības ceļā pavadot. 

Sociālā dienesta kolektīvs

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz padomiņu prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Tagad mūsu kaimiņam Jānim Erelam 
vajag vien klusumu un mieru...

Patiesa līdzjūtība sāpju brīdī 
Regīnai, Sandrai, Andrim un 
pārējiem tuviniekiem, uz mūžu 

atvadoties no vīra, tēva un vectētiņa.

Kosmonautu ielas 22 mājas 
iedzīvotāji

Es turu mūžību ar Dieva rokām,
Ar savu elpu klausos mākoņos...
Slīd dzīve garām acīm zvaigžņu lokā –
Es lēnām Tavā dvašā pārvēršos...
Pieminam mūžībā aizgājušos janvārī: 

Pieminam mūžībā aizgājušos:

Timofejevs Ivans – 83
Trops Pēteris – 70

Miķelsone Biruta – 79
Piziča Genovefa Zinaida – 86

Zaburdajevs Guntars – 49
Skabs Elmārs – 70

Skabs Konstantīns – 73
Sārna Helēna – 95

Kad dodos es prom, tad neskumstiet 
jūs,
Kaut nedaudz citāds, bet es tepat 
vien būšu…
Tie, kas dzirdēt spēj – tie sadzirdēs
Caur trauslajām putnu dziesmām,
Caur saldo kameņu sanēšanu.
Tie, kas just spēj – tie sajutīs
Caur siltu vēja glāstu, caur dzidru 
ūdens lāsi.
Tie, kas redzēt spēj – tie saskatīs
Caur tikko plaukušu ziedu, caur 
trauslu varavīksnes tiltu.
Kaut nedaudz citāds, bet es tepat 
vien būšu…
 /A. Lietuviete/

Izsakām klusu līdzjūtību 
Amandai Skabai, vectētiņu 

mūžībā pavadot.
Varakļānu vidusskolas 7.a klases 

skolēni, vecāki un audzinātāja

APAVU DARBNĪCA
Varakļānos, Lubānas ielā 4

P.  9.00 – 16.00
0.  Darbs notiek Viļānos
T.  9.00 – 16.00
C.  9.00 – 16.00
P.  9.00 – 16.00
S.  Darbs notiek Viļānos
Sv.   –

Tev liksies, ka durvīs kāds stāv,
bet manis tur nebūs.
Es akmenī,
puķē un papīra lapā būšu,
Es paņemšu līdzi
vien saujiņu balta vēja.
Bet tieši šīs saujiņas
Tev pietrūks septiņus mūžus.
 /A. Rancāne/

Izsakām dziļu līdzjūtību 
sievai, dēlam un tuviniekiem, vīru, 

tēvu Guntaru 
mūžības ceļos pavadot!

Antonija, Jānis Gruduļi, Deivija, Līvija

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Kristīnei Skabai, tēti mūžībā 

pavadot.
Kāpņu telpas kaimiņi

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs.
Pienāk nesauktais ardievu laiks...

Dalām bēdu smagumu ar 
Kristīni Skabu, guldot tēvu smiltājā.

Lidija, Valentīna, Elga

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari
Un piesaulē jau vizbulītes zied.
Un ir tik ļoti skumji – ka Laimes māte
Skopa bija Sandim daļu vēlēdama,
Ka tā viņu, jaunu, stipru,
Zemes mātei apsolīja.

Kad Dieva sētas vārti atvērušies, 
patiesā līdzjūtībā Annai Stivreniecei 

un tuviniekiem, atvadoties no 
mazdēliņa.

 Varakļānu Romas katoļu draudze

Pieci soļi, nedēļa vai mūžs...
Vai dzīvojam vai skrienam,
Jo dzīvot mums laika trūkst.
Katra diena plūst ar jaunu straumi,
Dzīve katru dienu iesākas no jauna...
Ir grūti, kad otram cilvēkam tik ļoti sāp, 
bet palīdzēt vien varam ar mierinājuma 
vārdu... 
Mūsu visdziļākā līdzjūtība kaimiņienei 

Annai Stivreniecei nepārvaramu 
sāpju brīdī, mazdēliņu Sandi guldot 
Varakļānu kapu kalniņā. Lai spēks, 

izturība un Sandīša spirgtais, 
zinātkārais, darbīgais, emocionālais, 
bet tik īsais mūža gājums dod visiem 

tuviniekiem veiksmīgu, cerīgu un 
gaišu turpmāko dzīves gājumu.

Kosmonautu ielas 22 kāpņu telpas 
kaimiņi

Un tā mēs aizejam –
Tā: pēkšņi un pavisam.
Bez ceļa atpakaļ.
Smilts klājas pāri visam.
Ne saukt, ne panākt vairs – 
Balss aizsmok, soļi stieg.
Un sāpes dvēselē
Kā melni pelni snieg.

Dalām sāpju smagumu ar 
Annu Stivrenieci, mazdēlu mūžībā 

pavadot.
Varakļānu pensionāru biedrība 

„Pīlādzītis”

Mob. t. 

25951702

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
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu


