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(Vai) LATVIJA ir tiesiska, demokrātiska valsts
28. maijs bija Satversmes tiesas
noteiktais datums, kad tā paziņos savu
lēmumu. Daudzi Varakļānu novada
iedzīvotāji šo brīdi gaidīja ar milzīgu
nepacietību. Un sagaidīja. Sākotnēji
prieks.
Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējs nav ievērojis reformas
mērķi un kritērijus, jo iekļāvis Varakļānu novadu Rēzeknes novadā, kurā
nav valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikta reģionālā vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Tiesa
konstatēja, ka lēmums iekļaut Varakļānu novadu Rēzeknes novadā tika
pieņemts tikai likumprojekta trešajā
lasījumā Saeimas sēdē. Šā lēmuma
pamatā bija tikai deputātu pārliecība
par Varakļānu novada kultūrvēsturisko piederību Latgalei.
Tiesa uzsvēra, ka administratīvi teritoriālajai reformai nav jābūt balstītai
tikai un vienīgi uz sociālekonomiskajiem apsvērumiem, tā var tikt veidota,
ievērojot arī pašvaldību ģeogrāfiskos
un kultūrvēsturiskos aspektus. Svarīgi, lai šādi apsvērumi tiktu definēti
kā skaidri kritēriji, kas vienlīdzīgi tiek
attiecināti uz katru pašvaldību. Administratīvi teritoriālā reforma nav
pakārtojama prasībai saglabāt kultūrvēsturisko vidi. Pamatojot Varakļānu
turpinājums 3. lpp.

Foto Agris Veckalninš
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VARAKĻĀNU
NOVADA DOMES
SĒDE
27.05.2021.
Nr. 5
1. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par zemes nomu.
3. Par atbalstu grāmatas „Pagātnes nospiedumi: Varakļānu ebreju kopiena” izdošanai.
4. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu
absolventiem.
5.Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
6. Par sociālo dzīvokļu īres līguma
pagarināšanu.
7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu Xxxxx Xxxxxx un Xxxxx
Xxxxx.
9. Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu.
10. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.
11. Par reģistrēšanu pašvaldības
palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
12. Par zemes ierīcības projekta
Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, Varakļānu nov., apstiprināšanu.
13. Par zemes ierīcības projekta
Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, Varakļānu nov., apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Svīres” zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam.
15. Par adreses noteikšanu.
16. Par adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 6.
17. Par nekustamā īpašuma „Lejas” sadalīšanu.
18. Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā.
19. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
20. Par īres līguma pagarināšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvede

10.06.2021.
Nr.6
1. Par projekta „Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” apstiprināšanu.
1. Atbalstīt projekta „Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” realizāciju.
2. Apstiprināt projekta kopējas izmaksas 52 611, 03 EUR apmērā.
3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu 5262, 00 EUR apmērā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no 2021. gada pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Iesniegt projektu izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
2. Par Varakļānu vidusskolas investīciju projekta valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai apstiprināšanu
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības
padomi atļaut Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 47 349, 03
EUR apmērā projektam „Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” no Valsts
kases ar atmaksas termiņu – 20 gadi, ar
izņemšanu līdz 31.12.2021.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar
Varakļānu novada pašvaldības 2021. –
2041. gada budžetiem.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam
Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu, aizdevuma līguma
slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību
aizņēmumu un garantiju kontroles pārraudzības padomi.
3. Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana.
4. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības
2021. gada pārskata revīzijas veikšanai.

5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību
piešķiršanu Xxxxx Xxxxx.
6. Par Varakļānu novada saglabāšanu Vidzemes plānošanas reģionā.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 23.
punkts nosaka, ka Ministru kabinets izstrādā likumprojektu par administratīvo
reģionu izveidi Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā valsts un
pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma
5. panta otro daļu, plānošanas reģionu
teritorijas saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem nosaka Ministru kabinets.
Saskaņā ar 05.05.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 391 „Noteikumi
par plānošanas reģionu teritorijām” un
tā 2.4. punktu, Varakļānu novads ietilpst
Vidzemes plānošanas reģionā, kā arī
saskaņā ar Ministru kabineta sagatavoto noteikumu projektu VSS-317 TA-1148
„Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”, paredzēts Varakļānu novadu
iekļaut Vidzemes plānošanas reģionā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu
un Reģionālās attīstības likuma 5.panta
otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (J. Erels,
G. Gabrišs, J. Grudule, D. Inķēna, M.
Justs, N. Lazda, G. Puntužs, A. Saleniece); „pret” – nav; „atturas” – 1 (A. Kokars),
NOLEMJ:
1. Izteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumu par Varakļānu novada iekļaušanu
Vidzemes plānošanas reģionā.
2. Uzdot Varakļānu novada domes
priekšsēdētājam par pieņemto lēmumu
informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vidzemes
plānošanas reģionu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka, Lietvede

Iznācis oficiālā izdevuma
„Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv)
papildu laidiens Nr. 105A ar divām oficiālajām publikācijām:


Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums
Šis likums nosaka kār bu, kādā Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā organizējamas
2021. gada pašvaldību vēlēšanas, ieceļama pagaidu administrācija un sasaucama
jaunievēlētās pašvaldības domes pirmā sēde.
Likums stājas spēkā 2021. gada 3. jūnijā.

Grozījumi Administra vo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
Grozījumi paredz, ka Varakļānu novada pašvaldībai konsulta vos nolūkos līdz
2021. gada 1. oktobrim organizējama publiskā apspriešana par Varakļānu novada
apvienošanos ar apkārtējiem novadiem administra vi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanai.
Grozījumi stājas spēkā 2021. gada 3. jūnijā.

„VARAKĻÕNĪTS” 2021. gada jūnijs
turpinājums no 1. lpp.

novada iekļaušanu Rēzeknes novadā
ar apsvērumiem par tā kultūvēsturisko piederību Latgalei, likumdevējs
balstījies uz tādiem apsvērumiem, kas
nebija atzīstami par reformas īstenošanas kritērijiem.
Līdz ar to Satversmes tiesa secināja, kas likumdevējs rīkojies patvaļīgi.
Tiesa norādīja, ka reformas īstenošanā var būt nozīmīga pašvaldības iedzīvotāju piederības izjūta un kopīgā
identitāte. Lemjot par pašvaldības pievienošanu kādam citam novadam, var
tikt ņemti vērā tās īpašie apstākļi, arī
tas, ar kuru novadu vēlas apvienoties
pašvaldības iedzīvotāji.
Varakļānu novada iedzīvotāju
aptaujas rezultāti apliecināja novada
iedzīvotāju atbalstu tā teritorijas pievienošanai Madonas novadam. Tāpēc
Varakļānu novada iekļaušana Rēzeknes novadā nav pamatojama arī ar Varakļānu novada iedzīvotāju piederības
izjūtu un kopīgo identitāti.
Neviltots prieks! Taisnīgums uzvarējis! Taču Satversmes tiesas lēmums
vēl jāapstiprina Saeimai...
31. maija Saeimas sēdē to pārstāvošie politiskie spēki no opozīcijā
esošās Saskaņas frakcijas, koalīcijas
„ilgspēlētāji” – NA un Tieslietu ministra
pārstāvātā JKP mēģināja nepildīt Satrversmes tiesas lēmumu, kas noteica,
ka Varakļānu novada apvienošana ar
Rēzeknes novadu neatbilst Satversmes tiesas 1. un 101. pantam.
„Esmu ļoti dziļi vīlies tajā, ka ar
šīm dienām valstī ir beigusies demokrātija, kad mūsu pašu ievēlētie tautas
pārstāvji nostājas pret Tevi, pret savu
tautu un rīkojas tikai sev vien zināmās

interesēs, pat ja tiesas spriedums ir
nelabvēlīgs. Te nav runa par kaut kādu
viņu tālredzību vai mūsu tuvredzību.
Te ir tikai spītīga varaskāru tautas
pārstāvju spēlēšanās ar dzīvu cilvēku
pagātni, ar tagadni un viņu nākotni.
Un pats galvenais, viņi spēlējas ne jau
ar saviem likteņiem, bet svešiem. Ja
līdz šim cienīju jebkuru argumentētu
viedokli, kopš šī brīža ir iestājies pamatots riebums pret jebko, kas satur
vārdus NA, JKP, Saskaņa, Teirumnīks,
Rancāns, Kursīte-Pakule, Dombrova,
Iesalnieks, Kazinovskis un vēl virkne
līdzīgu vārdu. Kopš šī brīža šie vārdi ir
sinonīms – meli, shēmas, tiesiskais nihilisms, deputāta zvēresta pārkāpēji”,
tā saka Viktors Vilkaušs.
Varakļānu novada iedzīvotāji aptaujā izrādīja savu gribu, parlaments
to neņēma vērā, Satversmes tiesa izvērtēja un atzina parlamenta viedokli
par neatbilstošu pamatlikumam, bet
parlaments tāpat to neņēma vērā, tad
tas liek domāt par parlamenta nespēju ievērot pamatvērtības.
1. jūnijā rītā Valsts prezidents
Egils Levits sasauca tikšanos ar valdošās koalīcijas pārstāvjiem, jo pirmdien,
31. maijā, Saeimas vairākums pretēji
Satversmes tiesas spriedumam un atbildīgās ministrijas priekslikumam Administratīvo teritoriju likumā atbalstīja
priekslikumu, ka Varakļānu novads
pievienojams Rēzeknes novadam.
Prezidents norādīja, ka Satversmē
noteikts – Latvija ir tiesiska valsts, un
Saeimas pienākums ir pildīt ST spriedumus. Levits uzsvēra, ka Satversme
viņam ir uzticējusi Satversmes sarga
lomu un liedz izsludināt atklāti konstitucionālus likumus. Tādēļ ir jāmeklē ri-
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sinājumi, lai šādu konstitucionālu krīzi
neradītu. Ja lēmums par Varakļāniem
netiks mainīts, sacījis prezidents, viņam neatliks nekas cits, kā atlaist Saeimu.
Pēcpusdienā Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija
atbalstīja priekslikumu par Varakļānu
novada kā atsevišķas pašvaldības saglabāšanu.
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs preses konferencē „Sadzirdi demokrātiju” atzīmēja:
„Pieņemot šobrīd Saeimā īslaicīgu
lēmumu, tas neatbilst ne administratīvi teritoriālās reformas mērķim, ne
uzdevumiem. Varbūt tas ir tāds kompromiss, kas ir tāds ielāps uz nepareiza deķa.”
Šajā dienā novada iedzīvotāji
spontāni devās pilsētiņas ielās, protestējot pret Saeimas bezatbildīgo lēmumu. Pa Varakļānu ielām taurējot
pārvietojās 100 transporta līdzekļi.
Saeima 1. jūnijā atbalstīja likumprojektu, kas paredz Murmastienes
pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas saglabāšanu atsevišķā,
neatkarīgā Varakļānu novadā.
Valdībai līdz 2022. gada 1. janvārim jaiesniedz Saeimā priekšlikumi
attiecībā uz novadu administratīvo
teritoriju.
Varakļānu novada pašvaldībai līdz
2021. gada 1. oktobrim jāorganizē
publiskā apspriešana par apvienošanu ar apkārtējiem novadiem.
Pašvaldību vēlēšanas Varakļānu
novadā pārceltas uz 11. septembri.
Interneta materiāli

Projekts „Varakļānu Romas katoļu baznīcas
teritorijas labiekārtošana”
Varakļānu Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas
katoļu draudze ir īstenojusi projektu
„Varakļānu Romas katoļu baznīcas
teritorijas labiekārtošana”. Projekts
Nr.
19-05-AL23-A019.2202-000017
realizēts ar mērķi, lai saglabātu Valsts
nozīmes pieminekli un radītu pievilcīgāku baznīcas vidi apmekletājiem.
Projekta ietvaros tika veikts kreisās

puses kāpņu remonts, ka arī atjaunots mūra žogs. Projekts kopējās
izmaksas – 20815,74 EUR. Attiecināmas izmaksas 14000 EUR, kas ietver
Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmerā. Pārējo sum-

mu finansēja draudze. Darbus veica
SIA „Alberts GS”. Paldies draudzes ticīgajiem un labas gribas cilvēkiem, kā
arī būvfirmai, kas piedalījās projekta
realizēšanā ar finansiālo atbalstu un
darbiem.
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Mācību gads noslēdzies...
Vēl viens mācību gads „Sprīdīša”
vēsturē ierakstīts – radošs, darbiem
un darbiņiem pārbagāts. Skolotāji katrā grupā prata radīt tādu gaisotni, vidi,
lai bērniem visa gada garumā būtu
interesanti un nejustos attālināti...
Tāpat notika svētki, pasākumi – tikai
vienas grupas ietvaros, jeb savā grupas burbulī. Pedagogi un vecāki prata
tā sadarboties un pielāgoties dzīves
situācijai, ka ikdienas darbs, bērnu
audzināšana un izglītošana ritēja pilnā
sparā, vienīgi kopābūšanas prieks netika izbaudīts. Cerot, ka nākošajā gadā
beidzot grupas ikdienā klātienē varēs
iesaistīties arī vecāki, šobrīd sakam:
„Līdz rudenim, līdz jaunajam mācību
gadam!”
Bet tagad visi sportot, peldē-

ties, bumbot, būt kopā ar bērniem
– baudīt vasaru! Lai visiem izdodas
un rudenī ar jauniem spēkiem izglītošanās mutulī iekšā....
Metodiķe Aija

„Sprīdītī”
izlaidums
Pavasaris tuvojās izskaņai un 28.
maijā, saulainā un siltā dienā, 25 grupas „Mākonītis’’ bērni gatavojās savam
izlaidumam. Tas bija citādāks, nekā ierasts, bet emocionāli sirsnīgs un reizē
arī mazliet skumīgs izlaidums. Īstenībā, tās bija trīs izlaiduma dienas, kurās
„mākonīši’’ fotogrāfijās un video mate-

riālos atcerējās spilgtākos momentus
no bērnudārza dzīves, salīdzināja,
cik lieli izauguši un tad sekoja balle –
diskotēka, ar jautru mūziku, gaismas
efektiem un krāsainiem ziepju burbuļiem. Kopā pavadīti vairāk nekā pieci
gadi, apgūti pirmie burti un cipari, svinēti dažādi svētki, izdziedātas daudzas
dziesmas un atrasti rotaļu draugi, bet
nu visus ceļš ved uz skolu.
Skaistas kleitas un krekli, smaidīgas bērnu sejas, ziedi skolotājām, mīļi
atvadu vārdi un satraukums, par to,
kas notiks septembrī.
Paldies vecākiem par sadarbību
un nenogurstošu enerģiju!
Lai visus pavada zinātkāre un darba prieks, lai visiem veicas skolā!
Skolotāja Marta

Salīdzinošie rādītāji
Bezdarba
līmenis
(%)
uz
31.12.2020.
Vidzemes reģions 7,6
Cesvaines novads 6,1
Ērgļu novads
6,6
Lubānas novads
6,3
Madonas novads 7,4
Varakļānu novads 6,6
Rēzeknes novads 16,2
Viļānu novads
16,9
Latgales reģions 15,4

Teritorijas
attīstības
indekss
2019. gadā
-0,767
-0,757
-0,737
-0,623
-0,360
-0,657
-1,335
-1,460
-1,306

Vidējā bruto alga
sabiedriskajā
sektorā uz
31.12.2020.
(EUR)
1011
804
723
725
1019
733
784
766
963

Latviešu īpatsvars
(%)
no nacionālā
sastāvā
uz 31.12.2020.
87,5
90,9
92,2
96,4
88,0
92,8
59,7
51,5
46,2

Vēlētāju
aktivitāte
13.Saeimas
vēlēšanās
(%)
60,98
54,52
64,41
60,92
56,78
60,89
33,83
46,26
43,40

13.Saeimas
vēlēšanās
uzvarējusī
partija
JKP
Attīstībai/Par
JKP
KPV.LV
KPV.LV
JKP
Saskaņa
Saskaņa
Saskaņa
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Mans TĀPĒC uz
Latgales „aizstāvju”
KĀPĒC
Cilvēka dabā jau ir ieprogrammēts, ko aizliegsi, tam pretošos.
Jau šīs reformas tapšanas gaitā Varakļāni
kā karsts kartupelis tika mētāti no viena novada uz otru. Arī mani šis ieraduma spēks vilka
uz Madonas pusi, bet nebija nekādu pretenziju pret Rēzeknes novadu (un nav arī tagad,
jo tur dzīvojošie cilvēki nav vainīgi). Pirmo protesta iedīgli pirms aptaujas man izraisīja bēdīgi slavenās Dzidras kundzes skraidīšana pa tirgus laukumu ar „skrejlapām’ un brīdinājumu:
„Tu apdomā labi, par ko balso!” (Vai tas nebija
spiediens?) Labi apdomāju un nobalsoju par
Madonu. Sekojot tālāko notikumu gaitai, savu
izvēli ne mirkli nenožēloju.
Visas šīs jezgas laikā tad nu sāku interesēties un salīdzināt ekonomiskos, sociālos PAR
un PRET. Arī ar ekonomiskās zonas labumiem
nekur tālu Latgale nav tikusi. 10 gadu laikā Latgale ir zaudējusi 52000, Vidzeme – 29000 iedzīvotāju, bezdarba līmenis, attīstības indekss,
latviešu īpatsvars, vidējā alga u.c. rādītāji liecina par labu Madonai.
Runājot par latgaliešu valodas saglabāšanu, varbūt Dzidras kundze varētu dibināt kādu
pulciņu. Visus šos gadus, dzīvojot Vidzemē,
esam saglabājuši latgaliešu valodu, un, kuri
gribēs, to darīs arī turpmāk. Es ģimenē visu
dzīvi esmu runājusi tikai latgaliski, bet saviem
bērniem un mazbērniem vēlos labāku dzīvi
latviskā vidē. Vēlēšanas skaidri parādīja, kurp
dodas Latgale.
Kas gan ir tie protestētāji pret Vidzemi:
- cilvēki, kuri dzīvo projām no Varakļāniem
vai vispār nezina, kur atrodas Varakļāni;
- pensionāri, kas savu pensiju saņems
jebkurā gadījumā, neatkarīgi no ekonomiskā
stāvokļa novadā (piemēram, Dzidras kundze,
kurai rūp kapa vieta Latgalē).
Apvainot Varakļānu novada iedzīvotājus
par uzpirktiem vai saaģitētiem cilvēktiesību
komisijas pārstāvim, kurš ne reizes nav bijis
Varakļānos, vai parakstīties par kaut ko, jo paziņa palūdza, tas ir negodīgi un nosodāmi.
Mēs visi esam latvieši un varam piederēt
Latvijai, nevis Rēzeknei, un lemt, kur mums dzīvot, ir tiesības tikai Varakļānu novada iedzīvotājiem, nevis visai Latgalei. Vai tad precoties kāds
jautā visas daudzdzīvokļu mājas viedokli?
Mēs arī tiecamies “uz saulaino tāli”, tāpat
kā aizbraukušie un sēdošie mīkstos krēslos.
Tādi ir mani argumenti par labu Madonai.
Anna
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PuMPuRS Jaunatnes
iniciatīvas konkursu
rezultāts
Izglī bas

kvalitātes
valsts
dienests

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieviešanu Varakļānu novada skolās. Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei.
Projekta ietvaros notika atklāts projektu konkurss „Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos”, un tā rezultātā finansējums tika piešķirts biedrības „VARjaunieši” iesniegtajam projektam „Pro-duk-tīvs”. Projekta ietvaros
plānotas aktivitātes, kas palielinās jauniešu pašapziņu, ticību saviem
spēkiem, motivāciju mācīties tālāk un nepadoties pie pirmajām grūtībām.
A. Ščucka,
Projekta vadītāja

Suņu īpašnieku pienākumi

Sastopoties ar klaiņojošu suni vai arī gadījumā, ja jūsu suns ir
izmucis un to meklējat, aicinām sazināties ar Varakļānu novada
kārtībnieku T:28625130
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No piezīmēm
„Stirnienes Aizkalniešu mājas verandas stāsti”
14. jūnija stāsts
Ir vieglāk nerunāt. Ir vienkāršāk nedomāt.
Ir vienkāršāk dzīvot nezinot.... Par pagātni, par
tālā laika mūžībā aizgājušiem cilvēkiem un dziļā
pagātnes aizmirstībā nogrimušiem notikumiem,
par visu to, kas neskar mūsu ierasto ikdienas
dzīvi.... Jo vienmēr gribas cerēt, ka slikti un nežēlīgi notikumi pasaulē notiek kaut kur tālu un
ka mūsu katra dzimtās mājas pagalmā ienāks
tikai gaiši, saulaini un cerību pilni mirkļi....
...Par gaišu un laimīgu nākotni domāja visa
20. gadsimta sākuma Latvijas cilvēku paaudze,
kura bija pieredzējusi divas revolūcijas, 1. Pasaules kara postu un bēgļu gaitas, Latvijas brīvības cīņas, kuras beidzot nesa piepildījumu
ilgotajam sapnim par neatkarīgu Latvijas valsti.
Katram mājās ir kāda ulmaņlaika fotogrāfija, no
kurām raugās mūsu senči, kaimiņi vai draugi –
skaisti cilvēki iesvētībās, skolu izlaidumos, Latvijas armijas formastērpos – cilvēki, kuru gadsimtu atpakaļ iemūžinātie skatieni joprojām raugās
mūsos ar patiesu lepnumu, cerībām un patriotismu. Tā bija gan loti cietusī, gan ļoti laimīgā
paaudze, kura revolūciju un karu cirsto rētu
dziedēšanu saskatīja labības druvu ziedēšanā,
koru dziedāšanā, tautas izglītošanā un kopīgā
darbā pie jaunās Latvijas valsts veidošanas.
Ir pagājuši tikai pāris desmiti gadu – 1. pasaules karā Eiropā visvairāk cietusī zeme un
tauta Latvijas tuvos un tālos nostūros klausās
VEF ražoto radio viļņus, fotogrāfē un iemūžina
laikmeta ainas Latvijā radītā „pasaules brīnuma” MINOX fotoaparāta objektīvā, debesīs sāk
pacelties latviešu konstruktoru būvētas lidmašīnas, latviešu lidotāju pārgalvīgajiem lidojumiem
seko izbrīnā pavērstie skati. Latvijas lini tiek ieausti pasaules audeklos un zemnieku ražotie
produkti ir atzītas kaimiņvalstu brokastu galdu
delikateses. Neticami, bet 1938. gada Marģera
Skujenieka Latvijas Statistikas atlass vēsta, ka
latvieši ir kļuvuši gandrīz par izglītotāko nāciju
Eiropā. Lai ko arī neteiktu mūsdienu vēstures zinātnieki un ģeopolitiķi, Latvijas cilvēkiem tā bija
Dieva un Likteņa dāvana. Laimīgais laiks..., kuram vēstures nogrieznī bija lemts ierakstīt tikai
divdesmit divus gadus.
20. gadsimts cilvēcei ir iedevis pārdesmit
gadu atelpas brīdi vienas paaudzes laika attālumā, ļaujot radīt un pat mazliet sajust cilvēka
iespēju varenību un sasniegtā augļus. Vasara
vēl smaržo, vēl zeme bauda rudzu ziedēšanas
brīnumu, vēl nav izskanējusi pēdējā brīvvalsts
Preses balle, vēl ar asiņainām zvaigznēm un

Anastasijas Dūdas – Ramišvili (centrā) sagaidīšana no izsūtījuma
Stirnienē. Māte Olga, māsas Paulīnas Greisles ģimene, Aizkalniešu
sādžas kaimiņi. (Tagadējās Greišļu mājas Stirnienē).
1964. gada oktobris.

Izsūtītā Anastasija Dūda Vereščaginas sādžā Jeņisejas upes
krastā. 1940. gadu beigas.

Izsūtīto barakas Vereščaginas ciemā.
Krasnojarskas apgabals, Turuhanskas rajons. 1940. gadu beigas.
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Sibīrijas bērni. Elizabete Dūda (no labās) ar
savu draudzeni Rozi un mazajām māsiņām Liliju
un Izoldu. Vereščaginas sādža. 1955. gads.

Elizabete Dūda izsūtījumā Vereščaginas sādžā
1950. gadi.

Jānis, Anastasija,
Elizabete Dūdas.
1939. gads.

Baznīcas svētki Stirnienē. 1. rindā divas
meitenītes Elizabete Dūda un Paulīne
Zalāne. 1930. gadu beigas.

Dzejniece Paulīna Zalāne-Vallena.
1960. gadi. ASV
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ugunīgiem kāškrustiem apzīmogotie,
savas pārdabiskās varaskāres apmātie pasaules varenie slepenos saietos
nav pārdalījuši pasaules karti, vēl nav
sācies briesmīgākais no kariem civilizācijas vēsturē. Un visiem vēl liekas, ka
Eiropas horizontos atkal ieskanējušās
draudīgās noskaņas paies garām, ka
svešu karavīru zābaki aizsoļos nebūtībā......
Ir pēdējais pirmskara Lieldienu
laiks, kādu dīvainu un nesaprotamu
dimensiju vadīts dzejnieks Eduards
Virza uzraksta liktenīgo dzejoli „Baiga
vasara”„Vējš miglu sarkanu pār laukiem
dzīs, –
Bez laika kokiem augļi nokritīsPar nastu būs, kas ir, un tā, kā
nava.”
Dzejnieka vārdi izrādās nepavēršami liktenīgi Latvijai, Eiropai, visai
pasaulei...
Vēl pēc gada prezidents Kārlis
Ulmanis saka liktenīgo uzrunu „... es
palikšu savā vietā, jūs palieciet savā
vietā.” Tauta uzklausa un izmisumā
dzied pēdējos Dziesmu svētkus Stropu kalnā Daugavpilī, apjaušot, ka Baigā vasara nenovēršami ienāk Latvijā,
katrā pagalmā, katra dzīva cilvēka liktenī.
Arī manā dzimtajā Stirnienē, divu
kaimiņu meitenīšu Elizabetes Dūdas
un Paulīnas Zalānes dzīvē. Ir 1941.
gada 14. jūnija sestdienas rīts, divas
Stirnienes sievietes Anastasija un
Veronika šuj baltas kleitiņas savām
mazajām meitiņām Zitiņai un Paulītei. Apkārtējo ciemu ļaudis gatavojas
lielākajiem Stirnienes draudzes katoļu
svētkiem Antona dienas atlaidām, kur
abām nešķiramajām draudzenītēm
uzticēts svētsvinīgs pienākums – kaisīt
ziediņus procesijas laikā. Šoreiz viss ir
citādi....
No Anastasijas Dūdas-Ramišvili piezīmēm par Sibīriju
“...Pēdējo reizi bijām kopā 1941.
gada rītā, Verses kundzes mājā (tagad
Greišļu mājas Stirnienē), kurās mēs dzīvojām. Verandā tik brīnišķīgi ziedēja kaktusi, kā vēl nekad. No viņu smaržas reiba
galva. Izgāju uz verandas kāpnītēm – tikko uzlēkusī saule priecīgi man ieskatījās
sejā. Kāda laimes izjūta, ka viss šis skaistums ir man apkārt un pieder man....
Dūda iejūdza mūsu pašu audzēto
ķēvi Ventu droškā un līdzi paņēmis mā-

sas dēlu bāreni Dominiku, kurš dzīvoja
pie mums, un mūsu meitiņu Elizabeti aizbrauca uz radinieka bērēm Varakļānu pagasta Arkliniekos. Es paliku mājās,
pirmdien man bija jābrauc uz Rēzekni
uz angļu valodas kursiem. Māte, ieraudzījusi pa mūsu celiņu iebraucam kādu
smago mašīnu, ienāca man to pateikt.
Ieraugot izkāpjam no mašīnas zaldātus, sirds sastinga, laikam pēc vīra. Ka
arestē visu ģimeni, šī vēsts vēl nebija izplatījusies. Mani ielenca sargāt zaldāti.
Mātei pavēlēja neiziet no istabas. Trešais apbruņotais ar pistoli sānos pienāca pie manis un sāka mani pārmeklēt,
vai halātiņa kabatās nav kāds ierocis.
Pasaules zemiskākais, labo cilvēku asarām nolādētais necilvēks, atrāva halātu
vaļā, lai pārliecinātos, ka zem tā nav kas
paslēpts. Kaut man būtu bijis spēks un
drosme iespļaut viņam acīs! Domas bija
paralizētas līdz ārprātam. Man un mātei
plūda asaru straumes pār vaigiem. Čekists to redzēdams, novērzdamies ironiski noteica „Moskva slezam ne verit”. Tad
viens zaldāts staigāja pa āru, šauteni
šur tur iedurstīdams, kā varēja saprast,
ieročus meklēdams. Pārliecinājies, ka
nav ieroču, un ka es neesmu viņam bīstama, jo mani apsargā bruņots zaldāts,
sāka apmierināt savu ziņkāri: paņēmis
no skapja kastīti, kurā bija nesen Rīgā
Eglīša firmas veikalā nopirktās jaunās
kurpītes laiviņas. Izņēmis tās, grozīja no
visām pusēm pret gaismu. Kā redzams,
šis nožēlojamais radījums šādu, uz augsta papēža un vēl ar rotājumu, brīnumu
nekad nebija redzējis. Vēl pamieloja acis
ar loterijā vinnēto apzeltīto cukura karotīti un vēl dažiem mums kāzās dāvinātiem priekšmetiem. Tad izvilcis no” sumkas”, kas karājās pie sāna, papīru, nolasīja kaut ko krieviski. Uztraukumā teikto
nesapratu. Tad viņš bargi paskaidroja,
ka mēs esam pret padomju varu Latvijā
un ka tā mums jāatstāj. Tātad trimda –
kā Rainim, man ienāca prātā.... Māmiņa
Olga droši pateica, ka nekur nebrauks,
lai viņu nošauj tepat uz vietas. Man lika
pasteigties, ja vēlos, kaut ko nedaudz
paņemt līdzi. Es izmisumā un šausmās
gaidīju, kad šaus manu māti un nekustējos ne no vietas, lai kaut ko paņemtu
līdzi.....
.... Vēl nebiju izvesta no istabas, vēl
stāvēju zem durkļiem, viens no čekistiem
jautāja man, kādas man būtu prasības
un pēdējā vēlēšanās. Es atbildēju ”neaizskart manu māti un atvediet man manu

bērnu”. Varakļānu Arkliniekos jau bija
paziņojuši, ka mūsu ģimeni arestē. Vīra
māte, lai glābtu bērnu no aizvešanas uz
Sibīriju, bija noslēpusi Elizabeti skapī.
Bet mana māsa Paulīna, kas brauca līdzi, izstāstījusi, ka es izmisīgi raudu un
lūdzos, lai atdod bērnu. Kad meitiņu
saņēmu savās rokās, man izmisums pazuda, sirds nomierinājās, ka pats dārgākais nav pazaudēts un atņemts.....
....Apbruņots zaldāts mani ar bērnu
pasteidzināja kāpt lopu vagona atvērtajās durvīs, kurās man pretī raudzījās
raudošas, mīļās Stirnienes sievu sejas
un viņu bērni. Cilvēki baidījās tuvoties,
viņiem arī neļāva. Durvis aizgrūda, lai
mēs nekad vairs neredzētu brīvu pasauli
un savu dzimteni”.
Paulīte savu draudzenīti Elizabeti
Antona dienas svētdienā nesagaidīja,
ziediņi, groziņā salasīti, palika neizkaisīti. Šo traģisko dienu pieredzējušie
apkārtnes cilvēki vienmēr atcerējās, ka
klusais baznīcas dārzs bija ļaužu pilns,
neviens nav varējis dziedāt, skanēja tikai cilvēku vaimanas un nebeidzamas
asaras. Un mēma izmisuma izkliegts
jautājums – par ko gan kaut kas tāds
var tikt nodarīts.
No Anastasijas Dūdas-Ramišvili piezīmēm par Sibīriju
...”Vagonā sievas man pastāstīja,
ka viņu vīri arī paņemti, ievietoti blakus
vagonā, ka esot apsolīts, ka gala stacijā
atkal savienos ģimenes. Kur ešelons pieturēja, es bāzu galvu laukā pa vagonā
izgriezto caurumu, varbūt Jāni pieved,
saucu blakus vagona vīriešiem: „Vai
Dūda ir?- „Nav’’ skanēja atbilde...... Beidzot visas nelaimīgās sievas un nevainīgie bērni bijām apmānīti un pievilti: pie
robežas vagonus ar vīriešiem atkabināja
un aizveda nezināmā virzienā......”
Dūdas, Mucenieki, Opincāni, Ciematnieki, ..... stirnieši, varakļānieši,
Atašienes, Barkavas, Murmastienes
gaišākie ļaudis no Stirnienes dzelzceļa stacijas kopā ar visiem tiem 14
500 Latvijas skaisto uzvārdu un stipro
dzimtu cilvēkiem, kurus padomju vara
bija pasludinājusi par tautas ienaidniekiem, dodas Golgātas ceļā uz Sibīriju...
Anastasijai Dūdai ir 33 gadi, Jānim Dūdam – 38, Elizabetei – 8 gadiņi.
No Anastasijas Dūdas-Ramišvili piezīmēm par Sibīriju
...” Kad nokļuvām gala stacijā, dzirdējām, ka daži veci cilvēki no pārdzīvojuma zaudējuši prātu, ka kāda sieviete
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jau vagonā nonāvējusi savus divus bērnus un pati sevi. Līķi izmesti no vagona
jau ceļā. Laikam sakarā ar šo gadījumu,
kādā stacijā kur stāvēja ešelons, zaldāti
staigāja pa vagoniem, pārmeklēdami pie
mums asus priekšmetus, pavēlēja atdot.
Mēs par šo traģēdiju vēl nezinājām. Cik
neizsakāmi mokošs brauciens! Gaiss tik
piesmacis! Vagons piegrūsts pilns ar sievietēm un bērniem. Tikai pa vagona caurumu loga vietā iespīd drusciņ gaismas,
var redzēt, kā mainās dabas ainavas,
var nojaust, ka mūs ved tālu, kaut kur
aiz Urāliem. Dažām sievām ir kaut kas
ēdams paņemts no mājām, dažām nav,
kuras paņemtas uz ielas vai lielā steigā.
Dalāmies ar maizi bērniem. Nogurums
un miegs ir spēcīgāks par bēdām – uz
sainīšiem un maisiņiem mātes sakumpušas, sarāvušās, lai bērniem būtu ērtāk
gulēt. Cits no izmisuma raud un nevar
aizmigt. Mierinām viens otru, ka kaut kas
mainīsies un mūs glābs. Padod mums
vagonā maizi tik sāļu, ka nevar ēst. Mūsu
vagonā bija arī krievu tautības ģimene,
Varakļānu ebreju rabīna meita Raele ar
savu mazo trīsgadīgo meitiņu..... Dienā
mūs sūtīja izlādēt no vagoniem auzas.
Par to mums deva pusdienas- ūdeni un
prosas putraimus. Metāla bļodiņā bez
karotes un 200 grami maizes”.......
...Mūs izsēdināja Ilanskā. Trīs diennaktis atradāmies uz ielas gaidot “padvodas”, kas mūs aizvedīs uz nozīmētajiem kolhoziem....
Anastasija vēl nezina, ka tālākais
viņas un Elizabetes ceļš vedīs aiz Polārā loka, ka liktenis uz 19 ilgiem gadiem
saistīs viņu ar Vereščaginas sādžu, ar
Sibīrijas cilvēkiem. Viņa vēl nezina, ka
ārprātīga naida pārņemta izsūtīto pieskatītāja viņām liks rakt kapus saviem
bērniem, jo izsūtītajiem līdz ziemai nav
paredzēts izdzīvot. Ka visbriesmīgākais
no skatiem ir bada izmocītu bērnu sejiņas Jeņisejas krastā, kuras izmisušas
lūkojas, vai mātes izairēs pus sabrukušās laivas ar zivju tīkliem krastā. Viņa
vēl nezina, ka atšķirībā no daudziem
likteņa māsām, viņai un Elizabetei izdosies izdzīvot. Pirmie Ziemassvētki
Sibīrijā tiek sagaidīti barakā, ar sutinātu graudu saujiņu, un, kad bads ir kļuvis pavisam nepanesams, no izmisuma ar pēdējiem spēkiem tiek dziedāta
sena katoļu dziesma „Jūras zvaigzne.”
Skaistākais no nakts sapņiem Sibīrijā
ir smaržīgas maizes klaips kādā pagājušā dzīvē dzimtenē.....

Savu Jāni viņa vairs nekad neieraudzīs. Stirnienē tik ļoti mīlēto skolotāju, 17. Rēzeknes Aizsargu pulka Stirnienes nodaļas priekšnieku, Anastasijas vīru un Elizabetes tik ļoti mīļoto tēti
nošaus 1942. gada 18. augustā kaut
kur Sverdlovskas apgabalā - par to, ka
mēģinās cīnīties par dzīves apstākļu
uzlabošanu ieslodzītajiem. Anastasija
to uzzinās tikai piecdesmit gadus vēlāk, saņemot reabilitācijas dokumentus. Viņa gan vienmēr stāstīs par mistiski sajusto likteņa zīmi tālajā augustā
Vereščaginā. Anastasija zvejā vilka tīklus un noliecoties pār laivas malu, upē
iekrita aukliņā iesiets nazītis, ko bija
izdevies no čekistiem noslēpt. Anastasija saprata, ka Jāņa vairs nav.
Likteņu Lēmēja līkloči ir neizdibināmi. Vistraģiskākajā brīdi savā mūžā,
kad no izmisuma un bada gribēsies
mesties Jeņisejas viļņos, Anastasijas
dzīvē ienāks gaišais cilvēks. Vano Ramišvili, arī izsūtītais, kurš palicis dzīvs
tikai pateicoties savai ārsta profesijai,
kļūs par mīlošu tēvu Sibīrijā dzimušajiem Lilijai, Jurītim, Izoldai, būs sirsnīgs
un atbalstošs audžutēvs Elizabetei.
Viņš būs Anastasijas stiprais balsts
visu atlikušo mūžu. Jurītis gan paliks
uz mūžiem Sibīrijas zemē, jo difteriju
uzveikt nav pat ārsta spēkos.
Sibīrijas cilvēki ir īpaši. Patiesi. Paiet laiks un viņi saprot, ka izsūtītie nav
nedz fašisti, nedz nodevēji. Katrā ģimenē ir kāds, kuru Ramišvili ir ārstējis,
Anastasija šuj vietējām sievām kleitas,
māca stādīt dārzus, Elizabete strādā
smalkus rokdarbus, kādus līdz šim
neviens te nav redzējis, sāk organizēt
pašdarbību, spēlēt teātri. Kādu brīdi
Anastasijai atļauj strādāt skolā un viņa
spēj ienīsto vācu valodu pārvērst par
iecienītāko mācību priekšmetu. Ramišvili panāk, ka sādžā uzbūvē slimnīcu, kur „lāpa” dzīvnieku saplosītus
medniekus, rauj zobus un pieņem
dzemdības. Apveltīts ar gruzīnam piemītošo izcilo humora izjūtu, viņa teiktās frāzes klīst pa apkārtnes sādžām
kā mazas leģendas. Traģiskais mainās
ar komisko, izsūtīto un vietējo likteņi savijušies, cilvēku dzīve turpinās...
Un tad pienāk brīdis, kad Kremļa pils
zvaigžņu vīri savā 1956. gada XX partijas saietā ieziņo represēto brīvlaišanu.
Anastasija, Vano un Elizabete kopā ar
mazajām māsiņām pieņem lēmumu
dodies uz Dzimteni. Viņus mēģina at-
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runāt, pat aizkavēt. Tikai 1959. gada
vasarā ilgi gaidītais kuģis ir piestājis
krastā, bet ainava, ko kuģa ļaudis ierauga, ir neticama – visa sādža ir iznākusi Jeņisejas krastā Ramišvili ģimeni
pavadīt. Arī tie, kuri lika rakt kapus. Ir
sācies ilgais ceļš uz mājām, kurš stāv
priekšā vēl dažādiem likteņa pavērsieniem piepildīts. Tas ved caur Ramišvili
dzimteni Gruziju, kur Kabuleti pilsētā
ģimene rod mājvietas uz pieciem gadiem līdz Vano aiziešanai mūžībā. Tikai 1964. gada rudenī Anastasija beidzot izkāps savā dzimtajā Stirnienes
stacijā. Dzīva.... Vienmēr sastingstu,
kad mēģinu iedomāties, kādas domas
un sajūtas varēja būt manai vecmammai Anastasijai pārkāpjot meitas Elizabetas un znota Aleksandra mājas
slieksnim, pēc pārdzīvotajiem laikiem
tālumā. Likteņa ironija vai dāvana –
mans tēvs Aleksandrs bija sācis būvēt
māju uz vācu laikā nodedzinātajiem
Dūdu mājas pamatiem, kurus Jānis un
Anastasija Dūdas Stirnienē bija uzbūvējuši īsi pirms kara. Aleksandrs bija
paspējis satikt Elizabeti un kopā uzsākt jaunu dzīvi Stirnienē.
Vecmamma Anastasija esot nokritusi ceļos pie loga , kas veras uz baznīcu un nekustīgi lūkojusies tālumā....
Vēl pēc gandrīz trīsdesmit gadiem viņa
piedzīvos Latvijas neatkarības atjaunošanu un teiks uzrunu klātesošajiem
piemiņas zīmes represiju upuriem atklāšanas brīdī pie Stirnienes stacijas,
1993. gada rudenī. Jo viņa ir palikusi
gandrīz vienīgā no 1941. gada izsūtītajiem stirniešīem, kura ir piedzīvojusi
brīvības laiku...
Traģiskajā 1941. gada 14. jūnija
rītā zvaigžņotie vīri ar durkļiem pie
sāniem Zalānu ģimenes mājas celiņam pabrauca garām, arestēts un
izsūtīts uz Sibīriju tiek vecākās māsas
Kostances vīrs, kurš aizies bojā pirmajā izsūtījuma gadā. Stirniene vēl nebija
atguvusies no pieredzētajām Antona
dienas šausmām, kad pāris nedēļas
vēlāk Teiču purva malai pārlido vācu
lidmašīnas un, skanot uzvarošam
maršam, Latgalē iesoļo vīri ar kāškrustiem uz piedurknēm. Izrēķināšanās ar
vietējiem iedzīvotājiem, minoritātēm
sagrauj jebkuras uz mirkli parādījušās
ilūzijas par jauno vācu kārtību. Ienākusī svešā vara ieraus leģionā staltākos
Latvijas vīrus, tajā skaitā arī Paulīnas
brāli jauno talantīgo dzejnieku Leonu
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Zalānu. Kaut kur Pomerānijā Leons
pazūd bez vēsts uz mūžiem.
Teiču purva dzeguze iezvana 20.
gadsimta 44. vasaru. No austrumu puses arvien stiprāk skan ieroču kanonāde. Atmiņas par baigo padomju gadu
daudziem liek izšķirties doties bēgļu
gaitās. Stirnienes stacijā atkal stāv vagoni, stirnieši, varakļānieši – Zalāni, Voveri, Broki, Lauri – tuvākas un tālākas
apkārtnes ģimenes dodas prom no
dzimtajām mājām – tikai šoreiz zirgu
pajūgi un vilciena lokomotīve ved uz
rietumiem. Vācu snaiperis Stirnienes
baznīcas tornī šauj pāri Tiltagala labības laukiem, no Rēzeknes puses nāk
atkal sarkano zvaigžņu vīri. Paulīna Zalāne- Vallena, atceroties kara pēdējās
dienas rakstīja ...„Raud pamestās mājas acis, sāpēs sastindzis rudzu lauks.
Jo tanī dienā pārlūza dzīve, bojā aizgāja
baltā, cerīgā pasaule. Aiz kalna pazuda baltā diena...” Pēdējam vilcienam
aizejot, Stirnienes stacijas noliktavās
aizdegas cukura maisi. Kodīgo dūmu
vāli aizsedz Stirnieni aizbraucošo skatieniem, liela daļa no kuriem savas
dzimtās mājas redz pēdējo reizi..... arī
Paulīnas māte un tēvs.
.... Ne tikai cilvēkiem ir likteņi.
Stirnienes stacijas vecajiem mūriem
ir izkritis īpaši traģisks likteņa pieskāriens....
Liktenīgajos četrdesmitajos Paulīnu un Elizabeti zvaigžņotie un kāškrusta nesēji šķiet ir izšķīruši uz mūžīgiem
laikiem. Tie nav kilometru tūkstoši,
bet gan kontinenti, kas šķir abas meitenītes no tik ierastās gaišās bērnības
dzīves Stirnienē. Tālajā Sibīrijā Anastasija mazo Zitiņu, spītējot necilvēcīgajiem apstākļiem un badam, sūta vietējā skolā. Ir jāpārdzīvo izsmiekls un pazemojumi par visneiedomājamākajām
lietām – atrodas kāds, kurš bada izmocītajai meitenei uz skolas sola noliek
dubļos izvārtītu maizes gabalu, ir jānogriež skaistās bizes, jo tāda ir skolas
izpratne par higiēnas uzturēšanu. Elizabete iztur, Dievs viņu ir apveltījis ar
talantiem, viņa labi zīmē, ātri iemācās
krievu valodu, izrādās, ka meitenei ir
aktiermākslas un organizatora talants
un drīz vien mācībās ir apsteigusi visus
vietējos. Iespēja turpināt mācīties represētajiem ir tikai Turuhanskas kultūras darbinieku tehnikumā. Anastasija
ar pēdējiem spēkiem savācot visus nopelnītos grašus nopērk Elizabetei biļeti

uz kuģi. Vēlāk, izturot milzu konkursu,
izdodas iestāties Krasnojarskas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē. Sapnis
kļūt par meteorologu gan paliek nepiepildīts, jo Elizabetes Krasnojarskas
universitātes gandrīz teicamnieces atzīmju lapa nav gana laba Latvijas Universitātes ierēdņiem – Elizabetes dzīve
ir apzīmogota ar neizdzēšamu spiedogu – „bijusī izsūtītā.” Sibīrijas izsūtījuma ēna Elizabeti pavadīs visu atlikušo
mūžu, gan sajūtot izvairīgu radinieku
un līdzcilvēku skatienus, kuriem biogrāfijas dēļ viņas klātbūtne ir neērta,
gan tajos otrajos, patiesas līdzcietības
piepildītajos skatienos, kuri līdz mūža
galam būs un paliks uzticīgi mūsu ģimenes draugi.
Elizabetes jaunības skaistākais
valsis nodejots ķirzas zābakos, Sibīrijā
jāatstāj skaista jaunības mīlestība, nepiepildīts sapnis par izglītību un iemīļotu profesiju.
Paulīnas ģimenes bēgļu ceļš ved
caur Čehiju uz Dienvidvāciju, kur septiņi gadi pavadīti bēgļu nometnēs. 50.
gadi ģimeni aizved emigrācijā uz ASV.
Par latviešu dzejnieci, baltu filoloģi
Paulīnu Zalāni – Vallenu uzrakstīti daudzi vēstījumi, viņas dzeja ir pazīstama
visur, kur ir klaida latvieši. Arī Latvijā,
izlaužoties cauri “dzelzs priekškaram”,
brīžiem atskan samtaina balss ‘’Brīvās
Eiropas” radio viļņos, kura aizrautīgi
stāsta par latviešu rakstniecību, folkloru, latviešu sabiedriskās un nacionālās
dzīves jautājumiem – tā ir Paulīna Zalāne. Mūsu Stirnienes mājās klausās,
bet nevienam pat prātā neienāk, ka
ēterā skan kaimiņu Paulītes balss.
Paulīna ir viens no pirmajiem brīvās pasaules vēstnešiem, kura pašos
90. gadu sākumos atbrauc uz Latviju.
Vispirms ceļš ved uz dzimto Stirnieni,
pie skolotājas Dūdas kundzes un mīļās draudzenītes Zitiņas. Ir noticis tas,
uz ko cerējuši visi, bet līdz galam nav
varēts noticēt nedz rietumos, nedz
okupētajā dzimtenē, – Latvija ir atkal
brīva. Aleksandrs un Elizabete ir atvēruši savu māju durvis visiem tiem svešumā izkaisītajiem stirniešīem, kuriem
Stirniene joprojām ir īstā dzimtene
un Dūdas kundze, kura izdzīvojusi, ir
tā vienīgā saikne starp nebūtībā aizgājušo laiku un neticami atkalatgūto
dzimteni. Cilvēku likteņu stāstu neskaitāmās stundas, kuras atskaņotas
mūsu Stirnienes māju verandā, varētu

pārvērst neskaitāmu lappušu simtos,
jo katrs dzīvesstāsts un ilgais ceļš uz
mājām, ir kā piemineklis aizgājušajam
traģiskajam laikam.
Vienmēr atceros pirmo Paulīnes
un Elizabetes tikšanos Stirnienē pēc
gandrīz piecdesmit gadiem. Divas ļoti
skaistas sirmas sievietes raugās viena
uz otru, raud un nevar parunāt. Paulīna vien spēj izteikt „Zitiņ, man ir tik
daudz jautājumu Dievam”........
Atceroties šo laiku, no aizlaikiem
atnākušos ļaudis un dzirdētos likteņstāstus, vienmēr domāju par to, kādā
Latvijā mēs šobrīd dzīvotu, ja visi 20.
gadsimta vētru salauztie, svešumā aizrautie simti tūkstoši cilvēku likteņi būtu
izdzīvoti šeit Latvijā. Kāda būtu Stirniene, ja Dūdām, Muceniekiem, Zalāniem
un visiem tiem, kurus vēlāk ieraus kara
šausmās un vēlākās 1949. gada represijas, savas dzīves būtu lemts pavadīt
savā dzimtajā Stirnienē?
Protams, ka uz šādiem jautājumiem – kas būtu, ja būtu – atbilžu nav.
Nāk prātā tikai kaut kur sen izlasīta
franču filozofa Albēra Kamī teiktā atziņa, ka „neviena patiesība nav maza
bērna asaru vērta.”
Ir 2018. gada Lieldienu laiks. Priesteris Andris Priede no Stirnienes baznīcas pēdējā gaitā izvada Paulīnu Zalāni
– Vallenu. Paulīna vienmēr ir vēlējusies
atdusēties Sila kapos, blakus piemiņas
zīmei priesterim Aloizam Brokam. Paulīnai viņa dzīvesstāsts ir cilvēcības un
patiesu kristietības vērtību iemiesojums. Esmu pie savas mammas Elizabetas un nevaru viņai pateikt, ka Paulīnas vairs nav. Mamma jūt, ka kaut kas
ir noticis, redzu, ka arī mana Elizabete
ir ļoti nogurusi no šīs zemes gaitām.
Paulīnas pēdējā diena šajā saulē ir ļoti
vējaina. Atgriežoties mājās, ieraugu ka
virs mūsmāju pļavas debesīs vējš nes
baltas drēbes gabalu. Verandai vējš atrāvis logu un noplēsis mammas šūto
balto aizkaru..... Sastingstu. Jūtu, ka
manas mīļās mammas Elizabetes dvēsele steidzas debesīs. Viņas nevar viena bez otras. Pēc dažām dienām, 25.
aprīlī Elizabete aiziet debesu dārzos
pie saviem mīļajiem. Gandrīz gadsimtu
garas dzīves ir noslēgušas....
Gribas cerēt, ka Dievs ir atradis laiku un atbildējis uz Stirnienes kaimiņu
meitenīšu Paulīnes un Elizabetes jautājumiem. Un viņu, šajā saulē izmocītās dvēseles ir guvušas sirdsmieru
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debesu dārzos.......
IZSKAŅA
Notrakots tracī,
Noraudāts, nosmiets,
Rīcībā notriekts
Cilvēka mūžs.
Bet cik augšup ir kāpts
Ar gaismas zīmi pierē
Cik mūžīgā lieluma slāpts?
/Paulīna Zalāne-Vallena/

Man bija brīnišķīgi vecāki, tētis
Aleksandrs un mamma Elizabete.
Manā dzīvē bija vecmamma Anastasija. Esmu pateicīga viņiem par uzticēšanos, par drosmi man kā bērnam
aizliegtajos laikos stāstīt patiesību.
Paldies visiem ļaudīm, kuri viesojoties
mūsmājās uzdrīkstējās izstāstīt savus
dzīvesstāstus. Tā ir manas dzīves vērtību skala.
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Bez pagātnes nav nākotnes.
Apstāsimies uz brīdi, pieminēsim
izsūtītos, represijās cietušos, bojā gājušos. Pieminēsim arī tos, kuri palika
bezcerībā un cerībā gaidot savus mīļos atgriežoties dzimtajās mājās....
Lolita Eriņa,
Stirnienē, „Aizkalniešos”
2021. gada jūnijā

“Aizvestie. Neaizmirstie.
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”
Šodien visā Latvijā notiek piemiņas pasākums „Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”.
14. jūnijs ir viena no drūmākajām
un tumšākajām dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē.
Šeit ir vieta – Stirnienes dzelzceļa
stacija, kur pirms 80 gadiem vienkopus saplūda sāpes no mūsu novada aizvesto mājām. Mēs pieminam
represiju upurus un pārdomājam
traģiskās vēstures lappuses. Laiks
steidz, bet sāpes un ciešanas, ko represijās izcieta cilvēki, no atmiņas nav
izdzēšami.
Pieminēsim, godāsim tās ģimenes, tos cilvēkus, kurus tieši pirms 80
gadiem no šīs vietas – Stirnienes stacijas izsūtīja, aizveda no Latvijas.
Stirnienes pagasts, Aizkalnieši
Ļuļaku ģimene:
Antonija 36 gadi
Rolands 13
Edmunds 9
Arilds 7
Stirnienes pagasts, Mesteri
Ciematnieku ģimene:
Jāzeps 31 gads
Albīne 26
Stirnienes pagasts, Stacijas
māja
Eniņu ģimene:
Augusts 55 gadi
Matilde 45
Stirnienes pagasts, Stirniene
Dūdu ģimene:
Jānis 39 gadi
Anastasija 33
Elizabete 8
Stirnienes pagasts, Tiltagals
Opincānu ģimene:
Donāts 62 gadi

Marija 58
Stirnienes pagasts, Tiltagals
Dāvids Mucenieks 41 gads
Stirnienes pagasts, Veikals
Mucenieku ģimene:
Emma 42 gadi
Ieva 14
Juris 12
Varakļāni, Alejas iela
Strodu ģimene:
Jāzeps 38 gadi
Paulīne 33
Jāzeps 4
Eduards 1
Varakļāni, Alejas iela
Juzefīne Upmale 65 gadi
Varakļāni, Alejas iela 21
Zepu ģimene:
Jānis 38 gadi
Anna 37
Vija 10
Varakļāni, Rīgas iela
Mihalina Siliņa 49 gadi
Varakļānu pagasts, Dravinieki
Aleksandra Turčinska 60 gadi
Varakļānu pagasts, Dravinieki
Dubicku ģimene:

Anatolijs 67 gadi
Leona 38
Irēna 3
Varakļānu pagasts, Varakļānu
skola
Broku ģimene:
Donāts 53 gadi
Alma 43
Imants 19
Ilga 13
14. jūnija noziedzīgās deportācijas izsūtīto vairāk nekā 15 tūkstošu
vārdi.
Ikvienam cilvēkam pieder viņa
vārds. Vārds iemieso mūsu katra vienvērtību un neatkārtojamību. Vārds
nozīmē vienu dzīvību, vienu mūžu. Kā
tālāk būtu dzīvojis cilvēks no mana
pagasta vai pretējās mājas, ja nebūtu
aizrauts svešumā?
14. jūnijā pie Stirnienes dzelzceļa
stacijas izskanēja aizvesto vārdi, klātesošie dalījās atmiņās par savu tuvinieku likteņiem.
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Gleznotāja Emīlija Klīdzēja
(1916 – 2008)

Emīlija Klīdzēja (dz. Svilāne) dzimusi
1916. gada 18. jūnijā Varakļānu pagasta
Griuženiekos. Emīlija savas skolas gaitas
uzsāka Varakļānu pamatskolā, turpināja
Varakļānu ģimnāzijā, kuru beidza 1937.
gadā un tajā pašā gadā iestājās Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un ģeoloģijas fakultātē, uzsākot ģeoloģijas studijas.
Kopš 1940. gada Emīlijas dzīve un
darbs saistīti ar vīra Jāņa Klīdzēja dzīvi un
darbiem. Kopīgi pārvarēta dramatiskā
dzimtenes atstāšana 1944. gadā, dzīve Vācijā, bet pēc tam – 1950. gadā – pārcelšanās
uz ASV Kalifornijas pavalsti. Napas pilsētā
uzcelta sava māja, ierīkots skaists dārzs.
Emīlija ir bijusi stiprs un enerģisks balsts
vīram Jānim Klīdzējam gan viņam studējot Kalifornijas (Berklijas) universitātē, gan
strādājot par sociologu grūti audzināmo
jauniešu klīnikā, gan trimdā uzrakstot pāri
par divdesmit grāmatām.
E. Klīdzēja attīstījusi savas mākslinieces dotības, ilustrējusi J. Klīdzēja un citu
latviešu rakstnieku grāmatas. Viņas krājumā ir ne mazums pašas veidoto gleznu un
zīmējumu.
Balstoties uz Emīlijas jaunības gadu
biogrāfiju, labi pazīstot viņas raksturu, Jānis Klīdzējs radījis ļoti kolorīto, interesanto
un neparasto Milces tēlu romānā „Dāvātās
dvēseles” (ASV 1986. gadā, Latvijā 1992.
gadā).

E. Klīdzēja un Jānis Klīdzējs 1977. gadā.

Materiālu sagatavoja
Līga Osipova
Emīlija un Jānis Klīdzēji savā mājā Kalifornijā.

Emīlija Klīdzēja.

E. Klīdzēja ar savu gleznu BĒRZI 1950-tajos gados.
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Varakļānu Novada muzeja Goda viesis
Artūrs Garančs
(1928 – 2006)

Artūrs Garančs dzimis 1928. gada
8. jūnijā Varakļānu pagasta Mežastrodos. Beidzis Varakļānu ģimnāziju
(1947) un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterināro fakultāti
(1952). Strādājis ZA Mikrobioloģijas
institūta Serumstacijā (Kleistos) par
vecāko laborantu (1950 – 1952), Rēzeknes rajona Latgales Valsts vaislas
ērzeļu novietnē par vecāko veterinārārstu (1952 – 1956) un no 1956. gada
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārās fakultātes Anatomijas
un fizioloģijas katedrā par asistentu
un vecāko pasniedzēju.
1977. gadā aizstāvējis
disertāciju, iegūstot bioloģijas zinātņu kandidāta grādu, kuru 1994. gadā nostrificēja par Dr. med.vet. No
1983. gada ir docents, bet
1994. gadā saņēma emeritus goda docenta nosaukumu. Vada laboratorijas
darbus un lasa lekcijas dzīvnieku fizioloģijā un etoloģijā Veterinārmedicīnas un
Lauksaimniecības fakultātes studentiem.
Pētījis priekškuņģa rūgšanas procesu ietekmi uz
vielmaiņu, slāpekļa cirkulā-

Varakļānu pilsētas Goda pilsonis- Dr. med. vet.
Artūrs Garančs 2003. g. maijs.

Artūrs Garančs.

Garanču ģimene 1955. g. 1. janvāris.

LLU doc. dr. med. vet. Artūrs Garančs saņem Atzinības
rakstu savā 70 g. jubilejā 1998. g. 8. jūnijs.

ciju atgremotāju dzīvnieku organismā un pH izmaiņas
cūkas kuņģī atkarībā no ēdināšanas režīma. Publicējis
56 zinātniskos darbus un ir līdzautors trijām mācību
grāmatām. 1999. gadā tika izdota viņa oriģinālā mācību
grāmata „Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs.”
Cēlis kvalifikāciju Maskavā, ASV, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Vācijā. A. Garančam piederēja iniciatīva kultūrvēsturiskās grāmatas „Varakļāni un varakļānieši ” sagatavošanā.
A. Garančs miris 2006. gada 4. augustā, apbedīts Varakļānu kapos.
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Varakļānu novada domes deputāti vērtē
padarīto
Māris Justs – Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
Nemanot ir aizvadīti
četri gadi šīs novada
domes sastāvā. Veiksmīgs darbs pašvaldībā ir atkarīgs no
vadības lēmumiem,
no ikviena darbinieka ieguldījuma un
iedzīvotāju atbalsta.
Domes darbā esam
spējuši debatēt un risināt jautājumus saimnieciski un racionāli. Aizvadītais periods ir
bijis radošs un aktīvs, veicot ikdienas
darbus, realizējot lielākus un mazākus projektus. Ilgtermiņā liels ieguldījums veikts ceļu infrastruktūras uzturēšanā un atjaunošanā, atbalstot
uzņēmējdarbību, lauksaimniecisko

ražošanu un ikvienu novada
iedzīvotāju. Pilsētas infrastruktūras
uzlabošanai
nozīmīgi pēdējo gadu
projekti par centrālapkures sistēmas optimizāciju un ielu segumu
atjaunošanu. Vērtējot
domes darbu, jāņem
vērā, ka projektu idejas
un to realizācija ne vienmēr
iekļaujas vēlēšanu termiņos.
Svarīga ir ES projektu pieejamība un
pašvaldības gatavība projektu īstenošanai. Šobrīd notiek projektēšanas
darbi Rīgas, Kosmonautu, Lubānas
un Pils ielu posmu segumu atjaunošanai, Preiļu ielas posma pārbūvei.
Tehniskā dokumentācija tiek gatavo-

ta daudzdzīvokļu mājas Miera ielā 14
pārbūvei.
Pēdējie divi gadi tika aizvadīti administratīvi teritoriālās reformas un
ar to saistīto lēmumu ietekmē. Apzinoties iekļaušanos lielākā novadā
vēlreiz, tika pārskatītas iestāžu vajadzības, to nākotnes attīstības redzējums.
Paldies deputātiem, pašvaldības
darbiniekiem, par ieguldījumu mūsu
novada attīstībā. Paldies ikvienam
novada iedzīvotājam, kas ir aktīvi
strādājis, lai celtu savu, novada un
mūsu valsts labklājību. Paldies, iedzīvotājiem par atbalstu pašvaldības
darbā, par izrādīto lokālpatriotismu.
Turpināsim būt aktīvi un stiprināsim
savu novadu!

Janīna Grudule – Varakļānu novada domes deputāte 2017. – 2021. gads
Atšķirībā no kolēģiem
kā Varakļānu novada domes deputāte
esmu pirmo sasaukumu. 2017. gada
jūnijā sanācām uz
pirmo sēdi, ievēlēti
no trim sarakstiem.
Pozitīvi ir tas, ka laika gaitā mēs visus 4
gadus darbojāmies kā
vienota komanda ar kopēju
mērķi, domājot par novada attīstību
un izaugsmi. Es darbojos finanšu un
attīstības komitejā un Darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā.
Aizvadītie 4 darba gadi ir bijuši
gana trauksmaini un dažādiem notikumiem bagāti. Manuprāt, pieņemtie
lēmumi ir bijuši ar domu, lai novada
attīstība, infrastruktūras sakārtošana veicinātu tā izaugsmi un uzlabotu
iedzīvotāju dzīves apstākļus. Kā tas ir
izdevies, to lai vērtē Varakļānu novada cilvēki. Pieļauju domu, ka varbūt
ne viss ir bijis pilnīgi pareizi un paveiktais apmierina iedzīvotājus.Taču
tas ir tikai normāli un nozīmē, ka mēs
visu laiku esam kustībā un turpinām

pilnveidoties.
Ar gandarījumu varu
teikt, ka visa novada teritorija ir izmainījusies
labā nozīmē, jo visu
laiku nepārtraukti tiek
veikti daudz un dažādi
pārbūves, sakārtošanas
un celtniecības darbi gan
par pašvaldības līdzekļiem,
gan piesaistot finansējumu
ar projektu palīdzību.
Sekmīgi realizēts projekts uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai Varakļānu novadā, kur 3 projektu
ietvaros tika veiktas vairāku ielu pārbūves Varakļānu pilsētā, ceļu posmu
pārbūve Murmastienes un Varakļānu
pagastos. Atbalstījām LEADER projektu „Stāvlaukuma labiekārtošana pie
dzejnieces M. Bārbales parka Murmastienē”. Sadarbībā ar Madonas
novada fondu Varakļānu pašvaldība
ir realizējusi un atbalstījusi ar savu
naudas līdzekļu līdzfinansējumu ļoti
daudzus LEADER projektus, kurus iesniedza nevalstiskās organizācijas un
novada uzņēmēji.
Vairākus gadus pašvaldība atbalsta un aicina piedalīties konkursos

radošus un uzņēmīgus cilvēkus finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai.
Nevar aizmirst īstenoto projektu
„Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”. Šo projektu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests, piešķirot publisko finansējumu 820000 euro, līdzfinansējums
no pašvaldības līdzekļiem. Projekta
ietvaros ir veikta Varakļānu pagasta
ceļa Šķēles – Stirniene (1,78 km) un
Murmastienes pagasta ceļu Sārnas
– Lielstrodi – Varakļāni (2,32 km) un
Murmastiene – Silagals (3,01 km), Karolīna – Inčārnieki (0,72 km) pārbūve.
Pārbūvējamie ceļu posmi tika noteikti
pēc pašvaldības izstrādātajiem kritērijiem, kam par svarīgākajiem faktoriem tika ņemti vērā dati par ceļu un
ceļam piegulošo teritoriju.
Šie ir tikai daži fakti no paveiktā,
ko novada domes deputāti ir atbalstījuši.
Kā visā valstī, arī novadā lielas
korekcijas ieviesa 2 neprognozējami
apstākļi – administratīvi teritoriālā
reforma un valstī izsludinātā ārkārtas situācija COVID-19 vīrusa dēļ. ATR
peripētijām dēļ Varakļāni ir kļuvuši
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slaveni visā valstī. Tā pēdējo 2 gadu
laikā Varakļānu novads ir ierauts lielajā politikā, kas ļoti traucē normālu
ikdienas darbu. Esam uzsākuši cīņu
par taisnību, lai aizstāvētu lielākās
daļas novada iedzīvotāju viedokli. Arī
es cenšos atbalstīt Varakļānu novada

pievienošanu Madonas novadam.
Ļoti ceru, ka mums tas izdosies.Gribu
ticēt, ka pēc vēlēšanām 11. septembrī
jaunais deputātu sastāvs turpinās visus uzsāktos darbus, lai novads turpinātu īstenot visu iecerēto. Paldies iedzīvotājiem par uzticību un atbalstu.
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Nobeigumā gribu teikt, ka es savu
viedokli nemainīšu un esmu pārliecināta par to, ka Varakļānu novads ir
jāpievieno tikai un vienīgi Madonas
novadam. Iedzīvotājiem vēlu izturību,
ticību sev un saviem spēkiem, gaišu
skatu nākotnē!

Varakļānu novada domes deputāta
Jāņa Erela pārskats par piedalīšanos domes darbā
Šo četrgadi es dalītu divās daļās. Pirmā: saimnieciskie un administratīvie lēmumi, otrā
daļa: administratīvi
teritoriālā reforma
un viss ap to.
Domāju, ka, pateicoties ļoti veiksmīgai domes vadībai, zinošiem speciālistiem Attīstības nodaļā un deputātu
pragmatiskajiem lēmumiem, novadā
pa šiem četriem gadiem ir paveikts
ļoti daudz. Pirmais, tās ir ielas un lauku ceļi, ar nelieliem izņēmumiem tie
ir savesti kārtībā, bet darbi turpinās.

Nākošais lielais darbs, manā
skatījumā, ir atjaunotais Varakļānu pils jumts. Ja šeit,
no manis, kā deputāta,
vajadzēja tikai atbalstošu lēmumu, tad gadījumā ar vasarnīcu un
„Raganbirzs” teritorijas
izglābšanu no iznīcināšanas, bija nepieciešama
vispusīga iepazīšanās ar situāciju, lai pieņemtu pareizāko
lēmumu. Vēl no lielajiem darbiem,
ko ir paveikusi Varakļānu pilsēta, ir
jaunas katlumājas izbūve un ieviesta
centralizētā siltumapgāde.
Jau 2019. gadā Varakļānu domē

tika pieņemti pirmie lēmumi par
mūsu attieksmi un nostāju sakarā ar
jauno ATR (administratīvi teritoriālo
reformu).
Mana nostāja ir tāda: ja nevaram
pastāvēt kā atsevišķs Varakļānu novads (ko liedz ATR likums), tad vienojamies atpakaļ pie Madonas. Kā
tagad zinām, likumus var tulkot pēc
vajadzības. Tiem, kas lej „krokodila”
asaras par Latgali (es nevienu brīdi
viņu patiesumam neticu), gribu atgādināt, ka šī ir ADMINISTRATĪVI teritoriālā reforma, nevis kultūrvēsturiskā
teritoriju reforma.

Nauris Lazda
Ir nostrādāti četri gadi
deputāta amatā. Gribētos teikt pateicības
vārdus
Varakļānu
novada iedzīvotājiem, kuri man deva
šo iespēju, kuri man
uzticējās. Kolēģiem
gribu pateikties par
kopā paveikto darbu,
un ceru uz turpmāko sadarbību pēc pilnvaru beigām.
Šajā laika posmā esmu ieguvis neatsveramu pieredzi un jaunas prasmes
pašvaldības darbā, kuras tiek pielietotas gan profesionālajā sfērā, gan
arī personīgajā dzīvē. Konstruktīvās

sarunās ar kolēģiem, kuri pārstāv dažādas sfēras, spējām tikt pie racionāliem
lēmumiem sarežģītos
jautājumos. Šajos gados ir paveikts diezgan
daudz, lai uzlabotu dzīvi
savā pilsētā. Darbojos
iepirkumu komisijā. Izvērtēju atbilstošākos piedāvājums, kuri mums bija pieņemami. Atbalstīju un izvērtēju projektu ,,Pumpurs'', lai skolēni, kuriem
mācības sagādā grūtības, saņemtu
papildus atbalstu. Lai skolēni varētu
veiksmīgi pabeigt skolu. Tika veikta
rekonstrukcija veco ļaužu pansionātā

Stirnienē 2.stāvā,lai vecie cilvēki sajūt
rūpes par viņiem, lai viņiem ir gaišas
un mājīgas telpas. Pirms Ziemassvētkiem pēc manas iniciatīvas Varakļānu
pilsētā notika konkurss ,,Ziemassvētku rota'', kur iedzīvotāji varēja izpausties, izrotājot un izgaismojot savus
māju pagalmus, balkonus. Iespēju
robežās tika sakārtota infrastruktūra. Strādāju un atbalstīju programmu
jaunajiem uzņēmējiem, lai radītu jaunas darba vietas un atbalstītu jaunos
uzņēmējus. Tagad tika izstrādāts projekts daudzdzīvokļu māju stāvlaukumu labiekārtošanai, lai iedzīvotāji varētu justies ērti savas mājas pagalmā.
Paldies par sadarbību.

Gunārs Puntužs
Aizvadītie četri gadi paskrējuši ļoti ātri, tie bijuši pilni dažādiem izaicinājumiem. Darbs
domē brīžiem ritēja
mierīgā gultnē, brīžiem darbs dzina
darbu. Tika realizēti
dažādi projekti. Mans
darbs vairāk saistījās

ar iepirkumiem gan projektu
īstenošanai, gan pašvaldības ikdienas darba nodrošināšanai.
Gandarījumu sniedza tas, ka
iepirkumu
komisijas
darbs ritēja raiti, un visi
ieplānotie pirkumi tika
noorganizētu iespējami
īsākos termiņos.

Savas korekcijas dzīvē un darbā ienesa pandēmija. Bijām spiesti
pārkārtoties, apgūt jaunas iemaņas.
Neskatoties uz to, darbs pašvaldībā
neaprima ne uz brīdi, dažreiz tika
padarīti tādi darbi, kuriem iepriekš
neatlika laika. Prieks par domes saskaņoto darbu, iztikām bez nevajadzīgiem strīdiem un ķildām. Atsevišķs
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stāsts ir teritoriālā reforma, tā, mums
ne pārāk saprotamu politiķu lēmumu
dēļ, novadā ienesa daudz negatīvā.
No otras puses tā mobilizēja iedzīvotājus sava viedokļa izteikšanai un aizstāvēšanai. Visi lielie lēmumi un strīdi
par novada nākotni vēl tikai gaidāmi.
Man personīgi šis bijis lielas vilšanās
laiks, vilšanās gan cilvēkos, kuri bieži

izrādīja savu neiecietību, netoleranci,
nevēlēšanos ieklausīties citā viedoklī,
gan, visvairāk, mūsu valsts politiskajā
sistēmā. Līdz šim centos sekot līdzi
politiskajiem procesiem valstī, piedalījos vēlēšanās, taču pēdējā laika
notikumi parādīja, ka politiķiem pirmajā vietā ir partijas intereses. Valsts
iedzīvotāju paustais viedoklis viņiem

ir tukša skaņa. Šaubos, vai kādreiz
piedalīšos kādās, ar partijām saistītās vēlēšanās.
Bet pietiek pesimisma. Ceru un
ticu, ka, neatkarīgi no Saeimas un valdības lēmumiem, Varakļānu novads
attīstīsies, kļūs iedzīvotājiem pievilcīgāks, jo pie mums dzīvo aktīvi un strādīgi ļaudis, kuri ir novada patrioti!

Austris Kokars
Es kā jauns tips reģionālajā politikā iegāju varbūt drusku
eiforijā un ar domu,
ka tas pasākums
ir vieglāk darāms.
Varakļāni pati par
sevi ir labsirdīga pilsēta un tāda bija līdz
novadu reformas peripētiju sākumam. Cilvēki
viens otru pazīst un attiecīgi
visu laiku nepamet sajūta, ka tu ar
kādu savu lēmumu vai piedalīšanos
tā veidošanā kādu aizvainosi (skolas,
darbavietas, amati). Pirmais gads
pagāja nemanot, visu izprotot un saprotot, kā darbojas pārvalde, dome.
Ievēlot domes priekšsēdētāju man
nebija šaubu par MJ un viņa pieredzi
un labāka kandidāta neesamību, bet
pastrādājot sapratu, ka mūsu ievēlētā priekšēdētāja vadības stils ir diez-

gan vienpersonisks, kas īsti
nav jūtams domes darbā,
bet vairāk pašvaldības
darbā, kur, man liekas,
nav izveidots saliedēts
kolektīvs ar iespēju izpausties kādam indivīdam vai visiem kopā.
Par deputāta darbu, protams, ka izdarīts ir maz,
kam par iemeslu var minēt
daudz ko, bet galvenais, protams,
manā skatījumā, ir komunikācijas trūkums ar vēlētājiem un novada uzņēmējiem, tas ir, tikšanās, sapulces un
tā tālāk (par iemeslu, protams, var
minēt pandēmiju), kaut gan mums
bija pienākums to darīt. Šī saikne pēc
vēlēšanām izzūd, sākas rutīna, pat jāatvainojas savas apvienības biedriem
par mazo laiku veltīto, lai apsriestu
darāmo. Jebkurā gadījumā mūsu
visu šī sasaukuma deputātu dar-

baspars varēja būt lielāks un konkrēti
arī mans. Iniaciatīvu bija maz, vai arī
pietrūka drosmes tās virzīt, pārsvarā domes darbs nonāca pie ikdienas
jautājumu risināšanas un plikas darba kārtības. Par sāpīgo novadu reformu, uzskatu, mums to vajadzēja jau
sākt apsriest gadu iepriekš (bija starp
citu tāds mans priekšlikums), kas ir
paredzēts arī mūsu saistošajos noteikumos, tad arī iespējams nebūtu tik
liels naida kamols novadniekos. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka dzīvojam
valstī, kura tikai virzās uz savu demokrātiju un ir sāpīgi, ka mūsu pat vēlētā Saeima liekas brīžiem dzīvo citā
realitātē. Nobeigumā, protams, nevar
izcelt arī piesaistīto projektu realizāciju Varakļānu novadā, mēs esam kaut
ar citiem līdzekļiem attīstījušies un
ieguldījuši nākotnē. Paldies visiem
un klusībā cerot uz Varakļānu novada
nākotni – ar cieņu Austris.

Anita Saleniece
Varakļānu
novadspašpietiekams, attīstīts,
uz pārmaiņām un
jaunām izaugsmes
iespējām
virzīts,
nenoslēdzies savās
robežās, bet atvērts
ilgtspējīgai sadarbībai.
Darbojoties Varakļānu novada domē arī
šajā sasaukumā
Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejā, lemjam par atbalstu iedzīvotājiem sociālajā jomā, dzīvokļu jautājumos, veselības aprūpē, izglītībā,
kultūrā, sportā.
Gandarījumu sagādā atbalsta
iespējas dažādos kultūrvēsturiskos
projektos, kas popularizē mūsu novada vēsturi, latgaliskās tradīcijas,

aptver starpnovadu projektus,
attīsta lauku tūrismu.
Pozitīvi tiek novērtēti
aktīvie varakļānieši, kuri
piedalās konkursos un
realizē savas biznesa
idejas, tā vairojot atpazīstamību un popularizējot novadu.
Katru gadu rosinām
apbalvot Varakļānu novada
izlaiduma klašu absolventus par
sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā, lai tā ir kā motivācija mērķu
sasniegšanā.
Sociālajos jautājumos tiek izvērtētas dažādas problēmsituācijas un
lemts par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumos, pabalstu piešķiršanu.
Ir lietas, kuras novada dome ne-

spēj atrisināt, no tām visvairāk sarūgtina mūsu novada skolu slēgšana,
iepriekš-Stirnienes pamatskola, 2021.
gadā – Murmastienes pamatskola, jo
līdz ar skolas likvidēšanu tiek pārrauta paaudžu saikne un mazināti attīstības procesi.
Asie politiskie lēmumi par Varakļānu novada likteni aktivizē iedzīvotāju, te nav vienaldzīgo, un viedokļu
krustugunīs ir iespēja katram paust
savu patiesību.
Žurnālists Ansis Bogustovs TV
24 intervijas noslēgumā ar domes
priekšsēdētāju Māri Justu teica, ka
''Varakļāni ir cēls novads''. Tāda sajūta arī man ir šobrīd, jo visos novadam
svarīgos notikumos mēs esam bijuši
saliedēti un vienoti.
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Dina Inķēna
Četri
darba
gadi.
Laiks, kas bijis darbīgs,
piepildīts, reizēm sarežģīts, bet kopumā
vērsts uz sadarbību
un paveicamajiem
darbiem
novadā.
Un izdarīts ir daudz,
sevišķs gandarījums
par infrastruktūras objektiem – ielas pilsētā un
lauku ceļi. Domāju, ka novada
iedzīvotājiem un sevišķi uzņēmējiem ceļu atjaunošana ir svarīga un
gaidīta aktivitāte. Sakārtotas ielas
Varakļānu pilsētā, liekas pavisam

pašsaprotami, tomēr bija
vajadzīgs ilgs laiks, lai to
izdotos realizēt. Šobrīd
varam īpaši priecāties
par jauno siltumtrasi
un sakārtotu Rīgas un
Kosmonautu ielu. Izdarītā patiešām ir daudz
– izremontēts un iekārtots jauniešu centrs, pansionātā izremontētas jaunas
telpas, muzejā ierīkota jauna digitālā ekspozīcija, izglītības iestādēs
digitālās tāfeles. Sniegts atbalsts arī
novada kapitāluzņēmumiem, lai nodrošinātu jaunās apkures sistēmas

ieviešanu dzīvokļu komunālajā uzņēmumā, kā arī uzlabotu diagnostikas
iespējas veselības aprūpes centrā,
iegādājoties jaunu un modernu ultrasonoskopijas aparātu.
Es ļoti novērtēju, ka šos darbus
mēs esam atbalstījuši visi kopā. Šajos nosauktajos, domāju, ka ar vienbalsīgu deputātu balsojumu. Tas ir
svarīgi, ka enerģija neaiziet savstarpējos strīdos, bet tiek virzīta kopīgam mērķim. No sirds ceru, ka katrā
savā balsojumā esmu pārstāvējusi to
cilvēku viedokļus, kuri ir atdevuši savas balsis par mani.

No skolas atvadoties
Brīdi pirms vasaras
saulgriežiem visās Latvijas
skolās ir īpašs laiks – izlaidumu laiks. 11. jūnijā izskanēja Murmastienes pamatskolas 55. izlaidums, kā sirsnīgi
dārza svētki ar ziedošām īrisu svecēm, vasaras smaržu
un prieku sirdī. Šis bija ļoti
gaidīts pasākums, jo, neraugoties uz ierobežojumiem,
izlaidums varēja notikt klātienē. Šogad pasaulē, aizverot Murmastienes pamatskolas durvis, meklēt savu
sapņu zemi, meklēt savu
vietu plašajā pasaulē dodas
3 braši zēni un 3 lieliskas
meitenes.
Absolventu skolas dzīve ir bijusi
daudzkrāsaina kā dzeņa vēders gan
prieka, gan pārdzīvojumu pilna, bet
kopīgiem spēkiem esam raduši iespēju sasniegt finišu.
Runājot par laiku, ko pavadījām
kopā, jāsaka, ka tas mums ir devis ļoti
daudz – pieredzi, pacietību, prasmi
strādāt komandā, prasmi saprast, runāt un uzklausīt.
Šodien šķiroties, mēs zinām, ka
mēs neaizmirsīsim viens otru un skolu, …
Taču cauri priekam par paveikto
un domām par nākotnes ceļiem vijas
skumjas par to, ka šis ir pēdējais Murmastienes pamatskolas izlaidums. 1.
septembrī zvans uz mācību stundu
šajā skolā vairs neskanēs. Savā pastā-

vēšanas laikā skola ir izauklējusi vairākas murmastieniešu paaudzes. Skola
nemitīgi ir mainījusies līdzi laikmetam
, iedzīvinājusi daudzas tradīcijas un
svētkus.
Mazā skolēnu skaita dēl, jūnija
beigās skola tiks slēgta. Bet mēs esam
lepni par godam padarītiem darbiem,
tālākai izglītībai un dzīvei labi sagatavotiem bērniem un jauniešiem. Mēs
esam lepni par saviem bērniem, kas
nes Murmastienes pamatskolas vārdu tautā. Ikvienam, kurš ir sēdies Murmastienes pamatskolas solā, ir bijusi
iespēja sevi pilnveidot un daudzpusīgi
attīstīt. Daudzus sava darba augļus vēl
tikai baudīsim nākotnē.
Paldies pedagogiem par godprātīgi veikto darbu, paldies par Jūsu izturību un pacietību arī šajos sarežģītajos

un neierastajos mācību
apstākļos!
Paldies skolēniem par
labestību, radošumu, centību, optimismu un skolas
vārda godā celšanu!
Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri
vienmēr rūpējās, lai skolas
telpas vienmēr būtu sakoptas, lai pusdienās saņemtu
gardu maltīti!
Sirsnīgs paldies vecākiem par sapratni, sadarbību un uzticību!
Paldies Varakļānu novada pašvaldības vadītājam
Mārim Justam un Murmastienes pagasta pārvaldes vad. Jānim Mozgam par atbalstu un ieinteresētību skolas pastāvēšanā!
Gribas ticēt, ka labie darbi nezudīs. Žēl, protams, ka kupli sacerojušie
košumkrūmi vairs nepriecēs skolēnus,
sārtie āboli paliks karājoties zarā, vairs
neskanēs ierastais zvans uz stundu,
nebūs jautri trokšņaino starpbrīžu,
pietrūks skolotāju un skolēnu tik ierasto balsu… Pozitīvi novērtējam pašvaldības ieceri skolas telpās saglabāt
un nodrošināt pirmsskolas izglītības
grupiņu darbību. Jācer, ka Murmastienes pamatskolas ēku un sakopto vidi
godprātīgi izmantos un uzturēs gan
vietējā sabiedrība, gan ēkas jaunie
saimnieki.
Inguna Pelše,
Murmastiens pamatskolas direktora
v.i.
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Apsveicam!
Zemessardzes 56. kājnieku
bataljona
Veterānu apvienības vecākajam
zemessargam

JĀNIM ERELAM
piešķirts
ATZINĪBAS RAKSTS
par ieguldījumu Zemessardzes
un Veterānu apvienības attīstībā,
par aktīvu darbu, veicinot
patriotismu un vēsturisko tradīciju
nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā.
21.04.2021.
Egils Leščinskis,
LR Zemessardzes komandieris
brigādes ģenerālis

Apkārt – draugus,
Apkārt – smaidus,
Apkārt – jokus,
Apkārt – priekus,
Lejā – zemi,
Augšā – zvaigznes,
Uguntiņu vidiņā!
Sveicieni visforšākajam
klasesbiedram Mārtiņam
40 gadu jubilejā!!!
Sveic – klasesbiedrene Indra un
skolotājs Arvis

Piedāvāju īrēt 3 istabu dzīvokli
Dekšāru pagasta AĻNOS.
t. 27611801
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts;
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
INTAI MELDEREI ar ģimeni,
GUNTI MELDERI mūžībā pavadot.
Bijušie darba kolēģi: Ščucki, Groza,
Zviedriņi, Ozoliņa, Bārbali, Nagļi,
Kasparāne, Solzemnieks,
Ragovska

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
KAPUSVĒTKI
VARAKĻĀNU DRAUDZES KAPOS
5. jūnijā DEKŠĀRU kapos plkst.
14.00
12. jūnijā ELEONORAS –
IKAUNIEKU kapos plkst. 14.00
19. jūnijā L. STRODU kapos plkst.
14.00
3. jūlijā PAUNIŅU kapos plkst.
14.00
10. jūlijā ŠĶĒĻU kapos plkst. 14.00
KLUŠU kapos plkst. 15.30
17. jūlijā SIĻUKALNA kapos plkst.
14.00
31. jūlijā SILA kapos plkst. 14.00
7. augustā ĻODĀNU kapos plkst.
14.00
ASNĪNES kapos plkst. 15.30
21. augustā Varakļānu kapos
sv. Mise katoļu baznīcā plkst.
13.00;
aizlūgums par aizgājējiem kapos
plkst. 15.00
KAPUSVĒTKI
BARKAVAS UN STIRNIENES
DRAUDZES KAPOS
5. jūnijā KAPENIEKU kapos plkst.
12.00
12. jūnijā TEILĀNU kapos plkst.
12.00
26. jūnijā KRĪVBĒRZES kapos plkst.
12.00
3. jūlijā CAUŅU kapos plkst. 12.00
17. jūlijā STIRNIENES kapos, sv.
Mise baznīcā plkst. 11.00
24. jūlijā VECUMNIEKU kapos
plkst. 12.00, TRIZELNIEKU kapos
plkst. 13.00
7. augustā BARKAVAS kapos, sv.
Mise baznīcā plkst. 11.00
7. augustā MUIŽAS kapos plkst.
15.00

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …
Pieminam mūžībā aizgājušos
maijā:
Roberts Krasovskis – 82
Marija Strode – 85
Lai gaišie debess gari aizved tevi
tai valstībā, kur visiem labi klājas,
jo tiem, kas tic un Dievam veltī sevi
būs mūžam dzīvot debess Tēva
mājās.
Izsakām līdzjūtību dēliem
Valdim un Edgaram, mammu
Mariannu Rivsenieci mūžībā
pavadot.
Miera Karalīnes lūgšanas grupiņa
Cik maz vairs vajadzīgs no dzīves,
Kad mūža māja sveču gaismu met.
No ciešanām un rūpēm esam brīvi,
Ceļš debesīs uz Dieva dārziem ved.
Mūžīga gaisma lai atspīd
Mariannai... Līdzjūtība dēliem un
mazbērniem.
Marijas leģiona
“Grēcinieku glābēja” māsas
Krustu krustiem zemes ceļi,
Tavs celiņš izstaigāts;
Dod, Dieviņ, dvēselītei
Vieglu ceļu viņsaulē.
Sērojam par mūsu biedrenes
Mariannas Rivsenieces aiziešanu
mūžībā un izsakām līdzjūtību
tuviniekiem.
SIB “Varakļānu Aspazijas”

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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